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Abstract
In construction projects, especially large projects, machinery has a significant share. GPS TRACKER is a very
valuable tool for construction companies to help them control expensive machinery, from mobile towers and
cranes to excavation equipment and heavy trucks. Tracking large assets such as expensive construction
machinery at any time and place is essential for large projects and helps a lot in managing machinery.
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چکیده
در پزٍصُّبی ػوزاًی ،ثِ خػَظ پزٍصُّبی ثشرگ ،هبضیي آالت سْن قبثل تَجْی ثِ خَد اختػبظ هیذٌّذ .ردیبة ّبی جی پی اط

( )GPS TRACKERیک اثشار ثسیبر ثب ارسش ثزای ضزکتْبی سبختوبًی ّستٌذ کِ ثِ آًْب کوک هیکٌذ تب هبضیي آالت گزاًقیوت ،اس
ثزدّب ٍ جزحقیلّبی هَثبیل گزفتِ تب تجْیشات خبکجزداری ٍ کبهیَىّبی سٌگیي را کٌتزل کٌٌذ .در حقیقت ،اغلت ثزای اًَاع داراییّبیی
کِ ارسش ردیبثی دارًذ استفبدُ هیطَدًذ .یک هشیت هْن استفبدُ اس ایي دستگبُ در ردیبثی تجْیشات سبختوبًی ایي است کِ در افشایص
اهٌیت اس ًظز هحبفظت دارایی ثِ طَر کلی کوک هیکٌذ .هشیت هْن دیگز ،دستزسی ثِ کبرکزد هبضیي آالت در سهبى ٍاقؼی است (Real
) . Timeردیبثی داراییّبی ثشرگ ّوبًٌذ هبضیي آالت گزاًقیوت سبختوبًی در ّز سهبى ٍ ّز هکبى ثزای پزٍصُّبی ثشرگ اهزی است

ضزٍری ٍ کوک سیبدی ثِ هذیزیت هبضیي آالت هیکٌذ.

کلوات کلیدی :هبضیي آالت ،ردیبة ،پزٍصُّبی ػوزاًیGPS ،
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 -3هقدهه
فٌبٍری دًیبی هب را سزیؼتز اس ّویطِ تغییز هی دّذ ٍ غٌؼت سبخت ٍ سبس ًیش اس ایي قبػذُ هستخٌی ًیست .هبضیي آالت هختلفی کِ در
ایي سهیٌِ استفبدُ هی ضَد ثسیبر تخػػی ثَدُ ٍ کبرثزدّبی خبغی دارًذ .ثسیبر هْن است کِ ایي دارایی ّب ثِ هٌظَر ثِ حذاکخز رسبًذى
کبرآیی آًْب ٍ ثِ حذاقل رسبًذى هیشاى ّشیٌِ ّبی اضبفِ ضذُ غیز ضزٍری ثزای یک پزٍصُ  ،ثِ درستی ادارُ ً ،گْذاری ٍ کٌتزل ضًَذ.
یکی اس اثشارّبیی کِ ثِ پیطزفت ایي پزٍصُ ّب کوک هی کٌذ ردیبثی  GPSثزای تجْیشات سبختوبًی است .پیطزفت ّبی فٌبٍری کوبکبى
در غٌؼت سبخت ٍ سبس تأحیز هی گذارد.
ّوِ سبلِ غٌؼت سبخت ٍ سبس در تالش است تب فٌبٍری را پیذا کٌذ کِ ثتَاًذ در سبیت سبخت ٍ سبس جبی ثگیزد ٍ کیفیت کبر را ثْتز

کٌذ .در سبل ّبی گذضتِ  ،فٌبٍری  GPSحبثت کزدُ است کِ اثشاری قذرتوٌذ در سبخت ٍ سبس است .ایي فٌبٍری کبرثزدّبی ثی ضوبری
دارد ٍ ادغبم آى در ًزم افشار هذیزیت پزٍصُ سبختوبًی هی تَاًذ در ًظبرت کوک کٌذ .تجْیشات ٍ هبضیي آالت هَرد استفبدُ در سبخت ٍ
سبس ثسیبر گزاى ّستٌذ .سزقت در هحَطِ ّبی ثشرگ سبختوبًی ثِ یک هطکل ضبیغ تجذیل ضذُ است .اس دست دادى اثشارّبی اسبسی ،
هبضیي آالت ٍ ،سبیل ًقلیِ ٍ تجْیشات تٌْب ثِ هؼٌبی اس دست دادى سزهبیِ گذاری ّبی ارسضوٌذ ًیست ثلکِ هی تَاًذ هٌجز ثِ تبخیزّبی
ضذیذ در پزٍصُ ّب ضَد .جبیگشیٌی آًْب آسبى ًیست  ٍ ،در ػیي حبل پزّشیٌِ است.

 -4هدیزیت هاضین آالت ساختوانی
هبضیي آالت یک هٌجغ هْن در اجزای اکخز پزٍصُ ّبی ػوزاًی ّستٌذً .بٍگبى تجْیشات یکی اس ثشرگتزیي سزهبیِ گذاری ّبی ثلٌذ هذت در
ثسیبری اس ضزکت ّبی سبختوبًی ثِ ضوبر هیزًٍذ .تػویوبت هزثَط ثِ هذیزیت هبضیي آالت تأحیز ثسشایی ثز رٍی دٍام اقتػبدی ضزکتْبی
سبختوبًی دارد .تجْیشات ثبیذ ثزای پیوبًکبر سَد ثیطتزی اس ّشیٌِ خزیذ  ،هبلکیت ٍ استفبدُ اس آى کست کٌٌذ .هبضیي آالت استفبدُ
ًطذُ  ،دلیلی ثزای کبّص درآهذ استّ .شیٌِ ّبی ػولیبتی فقط در غَرت استفبدُ اس تجْیشات ،اهب ّشیٌِ ّبی هبلکیت غزف ًظز اس
استفبدُ ،هتحول هی ضًَذ .پیوبًکبراى ثبیذ ثطَر هذاٍم ًبٍگبى تجْیشات خَد را ارسیبثی کٌٌذ .یکی اس تػویوبت هْن در ثزًبهِ ریشی ٍ
اجزای یک پزٍصُ سبخت ٍ سبس  ،اًتخبة هبضیي آالت هَرد استفبدُ در پزٍصُ استًَ .ع تجْیشات اًتخبة ضذُ ًحَُ کبر را تؼییي هی کٌذ.
ثٌبثزایي  ،هْن است کِ هذیزاى سبخت ٍ سبس ثذاًٌذ کِ چِ ًَع هبضیي آالت سبختوبًی ثزای ّز کبر هٌبست تزیي است[2] .

ضکل  .9تکبهل ػولکزد هبضیي آالت هجْش ثِ فٌبٍریّبی َّضوٌذ،
ثز اسبط هفَْم ارائِ ضذُ تَسط [3] Van Gassel and Maas
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 -4-3اهنیت و کنتزل
اهٌیت داراییّبی گزاى قیوت ثزای ضزکتّبی سبختوبًی اهزی است ضزٍری کِ ًیبس ثِ کٌتزل غحیح دارد .ثب داضتي فٌبٍری هٌبست،
هیتَاى ایي هطکالت را ثزطزف ٍ ثِ درستی کٌتزل کزد .ثخطی اس راُ حل هذیزیت ًبٍگبى ( )Fleet Maintenanceدر سهبى ٍاقؼی
) ٍ (Real Timeدستزسی ثِ ٍضؼیت کبر هبضیي آالت ٍ تطخیع کبر هَتَر ،استفبدُ اس  GPSهیثبضذ .

 -4-4وضعیت هاضین آالت و تجهیشات در داخل کطور
ّوبًطَر کِ در ًطزیِ  446دفتز ًظبم فٌی اجزایی اضبرُ ضذُ است:،
در ثیي هٌبثغ هختلف پزٍصُ ّبی ػوزاًی  ،هبضیي آالت سْن قبثل تَجْی اس ّشیٌِ ّب را ثِ خَد اختػبظ هی دٌّذ )ثیي  3۳الی 7۳درغذ(.
طجق ثزآٍرد ٍ ثزرسی ّبی اًجبم ضذُ ،راًذهبى ٍاقؼی هبضیي آالت در ایزاى حذاکخز  5۳درغذ هیجبضذ.اس طزفی تجبرة حبکی اس آى است کِ در کطَر هب هذیزیت هبضیي آالت ٍ تجْیشات )اػن اس هسبئل خزیذ ،اًتخبة ًَع هبضیي آالت ٍتجْیشات هٌبست ،ثْزُ ثزداریً ،گْذاری( ثِ غَرت هٌبسجی غَرت ًوی گیزد .
سیستن ّبی تؼویز ٍ ًگْذاری هبضیي آالت ثسیبر ضؼیف ثَدُ ٍ پزسٌل هتخػع ٍ کبرآ سهَدُ ثب داًص کبفی در اثؼبد هذیزیت،سبسهبًذّی ،راّجزی ٍ پطتیجبًی اس ًظز کوی ٍ کیفی ٍجَد ًذارد[9] .

 -5سیستوهای ردیابی )(Tracking systems
ردیبثی سهبى ٍاقؼی ) (Real Timeتجْیشات هبضیي آالت ثزای ثسیبری اس اّذاف در حَسُ ّبی سبخت ٍ سبس هفیذ است .ثِ ػٌَاى هخبل ،
هذیزیت یکپبرچِ ًبٍگبى را تسْیل هی کٌذ ٍ ثِ تخػیع فؼبالًِ هٌبثغ ثِ هٌبطق کبر در هکبًْبی ثشرگ کبر کوک هی کٌذ .ػالٍُ ثز ایي ،
دادُ ّب هی تَاًٌذ ثزای تفسیز ػولکزد تجْیشات ٍ ثزآٍرد ثْزُ ٍری آًْب استفبدُ ضًَذ[4] .
ضزکتّبی سبسًذُ هتؼذدی در دًیب ،سیستوْبی ردیبثی ّوزاُ ثب ًزم افشارّبی آى تَلیذ هیکٌٌذ .در ایي هقبلِ اضبرُای هیطَد ثِ چٌذ ًَع
سبسًذُ سیستنّبی ردیبة .

CLOUD HAWK 5-3
ردیبة ّبی ) (Trackerتجْیشات سبختوبًی  CloudHawkثِ طَر خبظ ثزای غٌؼت سبخت ٍ سبس طزاحی ضذُ است ٍ ثِ ضزکتْب

کوک هی کٌذ تب ثبسدُ ػولیبتی را افشایص دادُ ٍ سزقت ٍ ضزر را کبّص دٌّذ .ردیبةّبی ایي ضزکت ػجبرتٌذ اس CH3۳۳, CH3۳9,
 .CH32۳هشیت داضتي دستگبّْبی ردیبثی  GPSایي است کِ ثتَاًٌذ آًْب را در جبیی کِ ثِ راحتی خزاة ًویطًَذ هخفی کٌٌذ ٍ ثبیذ
تَاًبیی ثِ رٍس رسبًی در سهبى ٍاقؼی ) (Real Timeرا داضتِ ثبضٌذ .دستگبُ ّبی ردیبة  CloudHawkثِ غَرت داخلی طزاحی ضذُ
اًذ ٍ ثِ گًَِ ای طزاحی ضذُ اًذ کِ کبهالً جوغ ٍ جَر ٍ پٌْبى ثبضٌذ ٍ ثِ اًذاسُ کبفی سخت ّستٌذ کِ تقزیجبً در ثزاثز ّز ضزایطی
هقبٍهت هی کٌٌذ .ضزکت ّبی هختلف ثزای ًبٍگبى ٍ دارایی ّبی خَد ) (Fleet Managementثِ ردیبة ّبی

 CloudHawkاػتوبد دارًذ سیزا:
 دارای فٌبٍری ردیبثی پیطزفتِ ٍ حجت ضذُ ثزای دقت ٍ غحت هیجبضذ سخت افشار ثبدٍام ردیبثی ،دارایی قبثل اػتوبدی را فزاّن هی کٌذ15
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 ثبتزی داخلی ثب هبًذگبری طَالًی ٍ حتی ثذٍى هٌجغ اًزصی خبرجی ثبػج هی ضَد تب اس ثِ رٍسحبغل ضَد

ثَدى دستگبُ اطویٌبى

 اهکبى ردیبثی هبضیي آالت در حبل کبر ٍ استزاحت اتػبل  GPSحتی ثب سطح سیگٌبل  GPSثسیبر پبییي ًیش اهکبى پذیز هیثبضذ -ضذ آة است ٍ در ثزاثز ضزایط هحیطی سخت هقبٍهت هی کٌذ ][5

5-4

 GO RUGGEDاس ضزکت GEOTAB

ایي ردیبة یک دستگبُ تلوبتیک )ً (Telematicبّوَار است کِ اس پیطزفتِتزیي فٌبٍری ردیبثی استفبدُ هیکٌذ .ایي سیستن قبثلیت
ارسیبثی سالهت هَتَر ٍ ثبطزی را ارائِ هیذّذ.
ثب استفبدُ اس ًزم افشار  ، GEOTABسفزّبی ٍسیلِ ًقلیِ ثِ دقت ثبسافزیٌی هیطَد ٍ حَادث آى هَرد تجشیِ ٍ تحلیل قزار هیگیزد.
 GO RUGGEDثِ طَر خبظ ثزای ثزًبهِّبی کبرثزدی طزاحی ضذُ است ٍ در ضزایط سخت هحیطی سبخت ٍ سبس اس جولِ ،ثبد،
خَرضیذ ،خبک ٍ ثزف ،آة ٍ هَاد ضیویبیی هحبفظت ضذُ است ٍ کبرایی آى کبّص ًویبثذٍ .یضگیْبی ثزتز ایي ردیبة ػجبرتٌذ اس:
-

پطتیجبًی اس اکخز پزتکلّبی اغلی هَتَر

-

سبختِ ضذُ ثِ استبًذارد  IP67ثزای هحبفظت در ثزاثز ضزایط هحیطی سخت

-

اهکبى ًػت خبرجی ،دٍر اس درگبُ تطخیع )[6] (Diagnostic port

 -6ردیاب های  GPSدر ساخت و ساس
در سیز اضبرُای هیطَد ثِ هَارد کبرثزدی استفبدُ اس ردیبةّب در سهیٌِ سبخت ٍ سبس ٍ استفبدُ آًْب در هبضیي آالت پزٍصُّبی ػوزاًی

 -6-3نظارت بز عولکزد نااهن توسط اعضای خدهه
راًٌذگی غیز ایوي هی تَاًذ هسئَلیت ٍ حَادث پز ّشیٌِ را ثِ ّوزاُ داضتِ ثبضذ .یک تػبدف ضذیذ  ،تػبدف یک ٍسیلِ ًقلیِ سٌگیي ثِ
ٍسیلِ دیگز  ،هی تَاًذ ّشیٌِ ّبی سیبدی را ثِ ّوزاُ داضتِ ثبضذ .ایوٌی هبضیي آالت راًذُ ضذُ در سبیت یب کبهیَى ّبی خزیذاری ضذُ
ای کِ ثبیذ تحَیل دادُ ضًَذ ،ثبیذ در ثبالتزیي حذ هوکي ثبضذ .در غَرت ثزٍس حبدحِ در خبرد اس سبیت ثِ ٍیضُ ٌّگبهی کِ ایي ٍسبیل
ًقلیِ هبرک ثػزی ) (Brandضزکت ضوب را دارًذ ،هی تَاًذ ثز اػتجبر ضزکت ضوب تأحیز ثگذارد .ردیبثی  GPSرا هیتَاى ثزای تطَیق یک
فزٌّگ ایوٌی در ضزکت خَد استفبدُ کزدٌّ .گبهی کِ پزسٌل هی داًٌذ کِ فؼبلیت ّبی آًْب تحت ًظبرت است  ،سؼی هی کٌٌذ ٍسبیل
ًقلیِ ٍ هبضیي آالت را ثب احتیبط راًٌذگی ٍ ادارُ کٌٌذ .آًْب هسیز هٌبست را طی هی کٌٌذ  ،اس هحذٍدیت ّبی سزػت ٍ قَاًیي تؼییي ضذُ
تَسط هٌْذط ایوٌی ضوب پیزٍی هی کٌٌذ[8].

 6-4کاهص هشینه های سوخت
رٍش ّبی ثسیبری ثزای ردیبثی  GPSدر غزفِ جَیی در ّشیٌِ ّبی سَخت ٍجَد دارد.
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اولٌّ :گبهی کِ دستگبُ ّبی  GPSثِ ًزم افشار هذیزیت پزٍصُ سبخت ٍ سبس هتػل هی ضًَذ  ،هطخع هی ضَد کِ در آى رٍس کذام
تجْیشات ٍ هبضیي آالت قزار است کبر کٌٌذ .اگز ًطبى دّذ کِ ٍسیلِ ًقلیِ ای ٍقتی کِ در ثزًبهِ ًیست  ،هَرد استفبدُ قزار هی گیزد ،
ثالفبغلِ تَجِ راًٌذُ ثِ ایي هَضَع جلت ٍ ثِ آًْب ّطذار دادُ ضَد تب در غَرت ػذم ثزًبهِ  ،اس استفبدُ اس ٍسبیل ًقلیِ خَدداری کٌٌذ.
دوم :ثب ردیبثی هسیزّبی ٍسبیل ًقلیِ ثِ کبر رفتِ در سبیت ٍ ثب جستجَی هسیز کبرآهذتز ثزای حول هَاد ،ثزًبهِ ریشی ثزای کبّص
ّشیٌِ ّبی سَخت اًجبم هیگیزد.
دستگبُ ّبی ردیبثی پیطزفتِ  GPSاس سٌسَرّبیی ثزخَردار ّستٌذ کِ هی تَاًٌذ ثِ پیوبًکبر یب هذیز پزٍصُ اس هػزف ٍاقؼی سَخت اطالع
دٌّذ .ثِ طَر کلی ً ،ظبرت ثز هػزف ٍاقؼی سَخت در یک پزٍصُ  ،ثِ ضٌبسبیی راًٌذگبًی کِ ثیطتزیي استفبدُ را هی کٌٌذ ٍ ّوچٌیي
آًْبیی کِ ثٌشیي را ّذر هی -دٌّذ  ،کوک هی کٌذّ .وِ ایٌْب ،در تػوین گیزی ضزکت جْت ارتقب تجْیشات ٍ یب افشایص دستوشدّب تبحیز
گذارًذ[7] .

سَخت رسبًی ثِ ًبٍگبى سبخت ٍ سبس یکی اس ثشرگتزیي ّشیٌِ ّب ثزای هطبغل سبختوبًی است .هػزف غیزضزٍری سَخت اس تزکیجی اس
هَارد سیز حبغل هی ضَد:
-

کبرکزد خالغی ثیص اس حذ هَتَر در حبلت رٍضي )(Excessive engine idling

-

ػبدت ثذ راًٌذگی هبًٌذ ضتبة سخت ٍ سزػت تزهش

-

ػذم ثزًبهِ ریشی غحیح تؼویز ٍ ًگْذاری

دستگبُ ّبی ردیبثی هبضیي آالت سبختوبًی هیتَاًٌذ سطح هخشى هبضیي آالت را کٌتزل کزدُ ٍ در غَرت ّز گًَِ ًطتی ثِ هذیزیت
ّطذار دٌّذ.
ثب ًظبرت اس راُ دٍر هذیزیت هیتَاًذ چٌذیي ػول را سیز ًظز داضتِ ثبضذ ،اس جولِ:
-

ػولکزد ٍ کبرایی هَتَر

-

سبػبت دقیق کبرکزد هبضیي آالت

-

سهبى ضزٍع ٍ تَقف هبضیي آالت

ایي ػَاهل کوک هی کٌذ تب پزسٌل در قجبل ّز گًَِ استفبدُ غیز هجبس اس هبضیي آالت پبسخگَ ثبضذ[8] .

 -6-5بزناهه های تعویز ،نگهداری و بهزه وری
في آٍری ّبی تلوبتیک )ّ (Telematicsوچٌبى در حبل تکبهل ّستٌذ  ٍ ،حتی دادُ ّبی ثیطتزی را ًیش در اختیبر غبحجبى تجْیشات
قزار هی دٌّذ .سٌسَرّب ّبیی کِ در طزاحی هبضیي ّبی جذیذ گٌجبًذُ ضذُ اًذ ،اس هػزف سَخت گزفتِ تب کذّبی خطبّ ،وِ چیش را
ثِ راحتی قبثل کٌتزل هیکٌٌذ .ثب ادغبم دادُ ّبی تلوبتیک در ثزًبهِ هذیزیت تؼویز ٍ ًگْذاری ،اًجبم تؼویزات پیطگیزاًِ
) (Preventitive maintenanceثب ثزًبهِای ثْتز ٍ آسبًتز غَرت هیگیزد .ثب ردیبثی دقیق ًحَُ ٍ سبػبت کبر هَتَر ،اطویٌبى اس
ایٌکِ تجْیشات خیلی سٍد اس ردُ خبرد ًطًَذ ٍ اس کبر ًیفتٌذ ،حبغل هیطَد .اس سیستن ّبی تلوبتیک ّوچٌیي هی تَاى ثزای ّطذار
استفبدُ کزد ٌّ ،گبهی کِ هبضیي آالت در اٍد ػولکزد کبر ًوی کٌٌذ  ،هی تَاًذ ًطبًِ ای اس خزاثی قطؼِای ثبضذ کِ ًیبس ثِ تؼویز یب
جبیگشیٌی دارد .ضٌبسبیی هطکالت در هزاحل اٍلیِ  ،هی تَاًذ ثِ افشایص طَل ػوز هبضیي آالت ٍ کبّص ّشیٌِ ّبی تؼویز ٍ در ًْبیت
کبّص ّشیٌِّبی پزٍصُ کوک کٌذ.
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ثزای ثْجَد ثْزُ ٍری ) ،(Productivityدرک ایي هَضَع کِ هبضیي آالت سبختوبًی در ّز هقطغ سهبًی در چِ هحلی ثَدُ ٍ چگًَِ
هَرد استفبدُ قزار هیگیزًذ ،السم هیثبضذٌّ .گبهی کِ هبضیي آالت تحت پبراهتزّبی ػبدی کبر ًویکٌٌذ ،هیتَاى ػولکزد اپزاتَر را تحت
کٌتزل قزار داد .اًجبم کبر ثیص اس حذ هجبس ثزای تجْیشات ٍ یب استفبدُ ثسیبر کن اس آىّ ،ز دٍ اس هطکالتی ّستٌذ کِ ثب درک دادُّبی
تلوبتیک هیتَاى آًْب را ثِ ًحَ ثْتزی هذیزیت کزد .داًستي هَقؼیت ٍ هذت سهبى کبرکزد ّز یک اس هبضیٌْب ،ایي اهکبى را فزاّن هیکٌذ تب
تجْیشات در جبیی هستقز ضًَذ کِ ثیطتزیي ًیبس ثزای آًْب ٍجَد دارد ٍ ،ایي اهز در ثْجَد ثْزُ ٍری ٍ هذیزیت ثْتز کوک هیکٌذ[9] .

 -7استهالک و ارسش سهانی پول
تجْیشات ٍ هبضیي آالت سبختوبًی ثب افشایص سي ،ارسش خَد را اس دست هی دٌّذ .ایي کبّص ارسش را استْالک هی ًبهٌذ

) .(Depriciationفزسَدگی اس استفبدُ یب هٌسَخ ضذى رخ هی دّذ  ،کِ هٌجز ثِ کبّص ارسش ثبساری تجْیشات استفبدُ ضذُ هی

ضَد .ارسش تجْیشات در سهبى خزیذ  ،قیوت خزیذ است ٍ ارسش آى در سهبى دفغ یب ثبسًطستگی  ،ارسش ثبسیبفتی است (Salvage
) .valueثِ دلیل ارسش سهبًی پَل  ،هحبسجِ ثْزُ ٌّگبم تػوین گیزی ثزای خزیذ تجْیشات ثبیذ تَسط پیوبًکبراى در ًظز گزفتِ ضَد.

ایي اهز ثِ تجشیِ ٍ تحلیل جزیبى پَل )ً (Cash flowیبس دارد .پَل در سهبى دریبفت یب پزداخت دارای یک ارسش اقتػبدی هتفبٍت است.
پیوبًکبراى ثطَر هذاٍم ًبٍگبى تجْیشات خَد را تجشیِ ٍ تحلیل هی کٌٌذ تب اطویٌبى حبغل ضَد کِ ّیچ یک اس تجْیشات آًْب ضزر
اقتػبدی در ثز ًذاضتِ ثبضذ[2] .

 -8نتیجهگیزی
ثب تَجِ ثِ ایٌکِ در پزٍصُّبی ػوزاًی ،هبضیي آالت سْن قبثل تَجْی اس ّشیٌِّب را ثِ خَد اختػبظ هیذٌّذ ،در ًتیجِّ ،ز گًَِ ثِ رٍس
رسبًی ثب استفبدُ اس فٌبٍری ّبی جذیذ قبثل اػوبل در ایي سهیٌِ ،احز سیبدی در ثْجَد ثْزُ ٍری ٍ هذیزیت خَاّذ داضت .ارسش سهبًی پَل،
استْالک ٍ قیوت ثبسیبفتی هبضیي آالتّ ،وگی اس ًکبتی ّستٌذ کِ استفبدُ ّز چِ ثْیٌِ اس تجْیشات را تَجیِ هیکٌٌذ .فٌبٍریّبی جذیذ
اس جولِ ردیبة ّب ،ثب کوک دادُّب ٍ هذلّبی کبهپیَتزی ٍ ّوچٌي ارتجبط ثب ًزم افشارّبی هذیزیت ،تبحیز ثسشایی در ثْجَد ،پطتیجبًی ٍ
سبسهبًذّی ًگْذاری هبضیي آالت دارًذ .في آٍری کَچک اهب در ػیي حبل قذرتوٌذ  ،ردیبة هی تَاًذ ثبػج غزفِ جَیی در ٍقت ٍ ّشیٌِ
ضزکت ّب ٍ ثْجَد ػولکزد در تکویل پزٍصُ ّب ضَد .در ضوي  ،ثِ هذیزاى پزٍصُ کوک هی کٌذ تب اس هبضیي آالت ثِ ضیَُ ای هؤحز استفبدُ
کٌٌذ.
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