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جداسازي
جسم را به اجزاي جدا از هم تقسيم كنيد        

1اصل

براي جلو گيري از تالطم آب يا هوا            براي جلو گيري از تالطم آب يا هوا            
 درجه را مي توان به       درجه را مي توان به      9090يك زانويي    يك زانويي    

چند زانويي مجزا تقسيم كرد     چند زانويي مجزا تقسيم كرد     
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جداسازي
جسم را به بصورت قطعه قطعه درآوريد       

)براي سادگي در نصب و جدا شدن       ( 

استفاده از اتصاالت تاشو براي سادگي           استفاده از اتصاالت تاشو براي سادگي           
در حمل و نصب موقت  در حمل و نصب موقت  

 سازه يا پايه هاي فلزي              سازه يا پايه هاي فلزي             

http://irantriz.persianblog.com

1اصل



استخراج  
“ مزاحم”  مشخصه يا قطعه ي    

جسم را از آن برگزينيد      
) آن را جدا كرده يا حذف كنيد     (

بجاي حمل تعداد زيادي چراغ نوراني        بجاي حمل تعداد زيادي چراغ نوراني        
از طريق بالون، مي توان تنها از يك       از طريق بالون، مي توان تنها از يك       
انعكاس دهنده نور در باال استفاده        انعكاس دهنده نور در باال استفاده        

نمود تا چراغ هاي نوراني  از پايين بر          نمود تا چراغ هاي نوراني  از پايين بر          
.  .  آن بتابند     آن بتابند     

دكتر، من يك دندان درد در            دكتر، من يك دندان درد در            ”  ”  
“ “ ..دندان پاييني در سمت چپ دارم           دندان پاييني در سمت چپ دارم           
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2اصل



كيفيت موضعي  
از ساختار همگن يك جسم يا        

، به   )عملكرد بيروني    ( محيط خارجي     
. سوي ساختار ناهمگن گذر كنيد       
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3اصل

براي فروكش نمودن غبار در معدن زغال        براي فروكش نمودن غبار در معدن زغال        
سنگ، در اطرف محل كار بحالت مخروطي آب      سنگ، در اطرف محل كار بحالت مخروطي آب      

هرچه ذرات قطرات آب   هرچه ذرات قطرات آب   .  .  افشاني مي شود     افشاني مي شود     
ريزتر باشد تاثير آن بر روي فروكش كردن       ريزتر باشد تاثير آن بر روي فروكش كردن       

از طرفي، مه ايجاد شده باعث          از طرفي، مه ايجاد شده باعث          . . غبار بيشتر است     غبار بيشتر است     
لذا براي حل اين     لذا براي حل اين     ..مزاحمت در كار مي شود  مزاحمت در كار مي شود  

در اطراف مه  در اطراف مه  ””درشت درشت ””مشكل يك اليه مه دانه   مشكل يك اليه مه دانه   
. . افشانده مي گردد    افشانده مي گردد    “  “  ريزريز””دانه دانه 



فرم متقارن يك جسم را با فرم          
. نامتقارن آن جايگزين كنيد   

 بطور نامتقارن در كوره الكتريكي         بطور نامتقارن در كوره الكتريكي        الكترودها  الكترودها  
مواد معدني به  راحتي     مواد معدني به  راحتي     قرار مي گيرند تا   قرار مي گيرند تا   

..  منتقل گردند   بطور پيوسته به داخل كوره        بطور پيوسته به داخل كوره        

عدم تقارن 4اصل
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عملكردهاي مشابه يا پياپي را به                
صورت زماني با يكديگر تركيب         

. كنيد افشانك هايي بر روي روتور نصب          افشانك هايي بر روي روتور نصب          
مي شوند تا با پاشيدن بخار آب در            مي شوند تا با پاشيدن بخار آب در            
برف روبي يا خاكبرداري زمين هاي         برف روبي يا خاكبرداري زمين هاي         

. . گرددگردد تسهيلتسهيليخ زده يخ زده 

تركيب يا ادغام كردن    

چقدر جالب است كه همزمان با          
.   سرخ كردن بتوانيد ماهي بگيريد        

5اصل
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جامعيت  
به منظور رفع نياز به چند جسم،            
يك جسم مي تواند عملكذدهاي       

. چندگانه اي ارائه دهد       

http://irantriz.persianblog.com

باعث ايجاد برق و همچنين        باعث ايجاد برق و همچنين        :  :    باطري     باطري   --11
  ..كنترل مركز ثقل است   كنترل مركز ثقل است   

  پروانه مي تواند يك توربين هم باشد        -2
كروات براي نگهداشتن شلوار  

6اصل



تودرتو بودن     
يك جسم را در داخل جسم دوم و    
جسم دوم را در داخل جسم سوم     

. قرار دهيد  ... و

http://irantriz.persianblog.com

مخزن معلق براي   مخزن معلق براي   
نفت مي تواند مواد  نفت مي تواند مواد  
مختلف را در يك   مختلف را در يك   

واحد نكهداري واحد نكهداري 
. . كندكند

7اصل



وزن يك جسم را به وسيله ي       
اتصال دادن با جسم ديگري كه        

داراينيروي باالبرنده است، جبران     
. كنيد

بالون ها بطور موقت كابلي را در باالي                  بالون ها بطور موقت كابلي را در باالي                  
..رودخانه بطور معلق نگه مي دارند      رودخانه بطور معلق نگه مي دارند      

عامل تعادل و توازن     8اصل
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در نظر گرفتن كشش متضاد براي     
جسمي كه تحت تاثير كشش هاي          

اضافي و غير ضروري است     

در حين توليد كارتن هاي مقوايي،     در حين توليد كارتن هاي مقوايي،     
كاغذ مواج در جهت مخالف كاغذ      كاغذ مواج در جهت مخالف كاغذ      
رويي خم شده و وقتي چسبيدند؛    رويي خم شده و وقتي چسبيدند؛    

. . كارتن توليدي تخت مي شوند    كارتن توليدي تخت مي شوند    

مقابله پيشاپيش  
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9اصل



كنش يا تغييرات ضروري را به       
صورت كلي يا جزئي پيشاپيش             

. انجام دهيد   

http://irantriz.persianblog.com

10اصل

درخت ها  را قبل از بريدن تحت       درخت ها  را قبل از بريدن تحت       
.  .  تاثير جذب رنگ قرار مي دهند    تاثير جذب رنگ قرار مي دهند    
رنگ اليه هاي دروني آن بطور       رنگ اليه هاي دروني آن بطور       

. . دلخواه ايجاد مي شوند     دلخواه ايجاد مي شوند     

كنش پيشاپيش 



قابليت اطمينان نسبتاً پايين يك          
جسم را با يك حركت خنثي        
. كننده، پيشاپيش جبران كنيد     

استفاده از طايرهاي فرسوده در         استفاده از طايرهاي فرسوده در         
پيچ هاي تند جاده ها       پيچ هاي تند جاده ها       

حفاظت پيشاپيش   11اصل
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12اصل

براي حمل يك لوله بتني بزرگ آنرا          براي حمل يك لوله بتني بزرگ آنرا          
بلكه چرخ هاي جلو را          بلكه چرخ هاي جلو را          .   .   بلند نمي كنند     بلند نمي كنند     

داخل لوله گذاشته و كمي لوله را بلند            داخل لوله گذاشته و كمي لوله را بلند            
..كرده و به مقصد مي برند      كرده و به مقصد مي برند      

هم پتانسيلي
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شرايط كار را طوري تغيير دهيد      
كه الزم نباشد جسمي باال رفته يا            

. پايين بيايد    



بجاي حركت شناگر       بجاي حركت شناگر       :  :  استخر فشرده   استخر فشرده   
نسبت به آب ساكن ، آب را نسبت به         نسبت به آب ساكن ، آب را نسبت به         

. . شناگر ساكن حركت دهيد     شناگر ساكن حركت دهيد     

معكوس كردن    13اصل

حاال خوب قرار    ” 
“گرفته اي    

از باال بجاي پايين، از بيرون بجاي           
داخل، از گرما بجاي سرما، از       

استفاده    .. بزرگ بجاي كوچك و     
كنيد 

http://irantriz.persianblog.com



يك باند دوار در فرودگاه براي طوالني       يك باند دوار در فرودگاه براي طوالني       
..تر كردن طول آن تر كردن طول آن 

كروي ساختن    14اصل

قطعه هاي خطي و سطوح مسطح را      
با قطعه ها و سطوح خميده و        

همچنين اشكال مكعبي را با اشكال        
. كروي تعويض كنيد 
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در صورتي كه جسمي غيرقابل         
حركت است، آن را قابل حركت يا      

قابل تعويض كنيد   

تقسيم يك جسم به اجزاي مختلف ،       تقسيم يك جسم به اجزاي مختلف ،       
توان تغيير وضعيت آنها را نسبت به     توان تغيير وضعيت آنها را نسبت به     

. . هم باال مي برد     هم باال مي برد     

پويايي  

http://irantriz.persianblog.com

15اصل



در هنگام توليد يك كنداكتور مغناطيسي، يك           در هنگام توليد يك كنداكتور مغناطيسي، يك           
صفحه سراميكي با مواد اضافي فرومغناطيسي               صفحه سراميكي با مواد اضافي فرومغناطيسي               

آنگاه مواد اضافي      آنگاه مواد اضافي      . . و هادي پوشيده مي شود       و هادي پوشيده مي شود       
ماشين كاري شده و اليه هاي دقيقي روي       ماشين كاري شده و اليه هاي دقيقي روي       

. . شيارهاي آن ورق باقي مي ماند      شيارهاي آن ورق باقي مي ماند      
http://irantriz.persianblog.com

16اصل

يك %   100اگر به دست آوردن      
اثر مطلوب مشكل است، براي      

ساده سازي مسئله مقدار كمتر يا       
. بيشتر از آن را به دست آوريد      

عملكرد ناقص،
بيش ازحد يا مازاد      

قبل از تراش

بعد از تراش 



 به جاي آرايش اجسام در يك اليه،        -1
. آرايشي چند اليه اي را به كار ببريد          

 جسم را كج كرده يا بر روي لبه ي       –  2
.  خود بچرخانيد    

نگهداري عمودي كنده هاي درخت     نگهداري عمودي كنده هاي درخت     

حركت به بعدي جديد   
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17اصل



.جسم را به ارتعاش وا داريد   

براي كاهش زمان پخت، آنرا هم       براي كاهش زمان پخت، آنرا هم       
بزنيد و يا تحت تاثير موج صوتي          بزنيد و يا تحت تاثير موج صوتي          

. . كوتاه قرار دهيد  كوتاه قرار دهيد  

ارتعاش مكانيكي  18اصل
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عملكرد دوره اي    

http://irantriz.persianblog.com

19اصل

بجاي داشتن يك توده اي از دود، مي     بجاي داشتن يك توده اي از دود، مي     
توان دود هاي كوتاهي بطورضربه  اي            توان دود هاي كوتاهي بطورضربه  اي            

 متر   متر  30003000حلقه هاي دود تا         حلقه هاي دود تا         . . ايجاد كرد  ايجاد كرد  
..باال مي روند   باال مي روند   

 به جاي عملكرد مستمر از يك عملكرد دوره            -1
. استفاده كنيد   )  ضربه اي   (اي 

 در صورتي كه يك عملكرد هم اكنون دوره         -2
. اي است، فركانس آنرا عوض كنيد   

 از توقف هاي بين ضربه ها براي تامين كنش           -3
. هاي اضافي بهره گيريد        



 براي لحيم كاري بطور مداوم و        براي لحيم كاري بطور مداوم و       
يك وسيله لحيم     يك وسيله لحيم      پيوسته از     پيوسته از     

كاري با نوكي چرخدار استفاده         كاري با نوكي چرخدار استفاده         
..مي شود  مي شود  

تداوم كنش مفيد
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20اصل
 عملكرد را بدون توقف به انجام برسانيد، در            -1

اين حال بايد تمام قطعات جسم به طور مستمر و             
.با ظرفيت كامل، در حال كار باشند           

.  يك حركت زايد و واسطه اي را حذف كنيد     -2
را  با حركت     ”  عقب    -جلو   ” حركت هاي     -3

. چرخشي عوض كنيد    



الزم است تا يك ناوچه را براي       الزم است تا يك ناوچه را براي       
تخليه بار  تا يك زاويه اي بطور          تخليه بار  تا يك زاويه اي بطور          

بطور جزيي    بطور جزيي    .  .  غير ايمن كج كنيم   غير ايمن كج كنيم   
ناوچه را با تكانهاي سريع در يك       ناوچه را با تكانهاي سريع در يك       

اين عمل با   اين عمل با   .  .  زاويه ايمن قراردهيد  زاويه ايمن قراردهيد  
تخليه سريع آب در قسمت لوال      تخليه سريع آب در قسمت لوال      

.  .  شده امكان پذير است   شده امكان پذير است   

حمله سريع    
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21اصل

عملكرد زيان بار يا خطرناك را با           
. سرعت بسيار باال به انجام برسانيد              



وقتي كه يك مايع از درون ي لوله اي       وقتي كه يك مايع از درون ي لوله اي       
عبور كند باعث رسوب در جداره          عبور كند باعث رسوب در جداره          

داخلي آن مي شود و هرگاه يك مايع           داخلي آن مي شود و هرگاه يك مايع           
اسيدي از درون لوله عبور كند باعث           اسيدي از درون لوله عبور كند باعث           

لذا هر چندگاه        لذا هر چندگاه        .  .  خوردگي آن مي شود     خوردگي آن مي شود     
مواد اسيدي و غير اسيدي را از درون    مواد اسيدي و غير اسيدي را از درون    

. . يك لوله خاص عبور دهيد         يك لوله خاص عبور دهيد         

تبديل ضرر به سود    
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22اصل
 يك اثر زيان بار به ويژه يك عامل           -1

زيان بار محيطي را براي به دست آوردن           
. يك اثر مثبت به كار بگيريد        

 با تركيب يك عامل زيان بار با يك              -2
.عامل زيان بار ديگر، آن را از ميان برداريد        

 مقدار كنش زيان بار را تا جايي كه          -3
. ضررهاي آن برطرف شود، افزايش دهيد       



بازخورد      
.  بازخورد را ارائه كنيد       -1

 در صورتي كه بازخورد از قبل        -2
. موجود است، آن را تغيير دهيد     

http://irantriz.persianblog.com

23اصل

در حين فرايند جوشكاري به روش         در حين فرايند جوشكاري به روش         
اصطكاك، نيروي ترك و فشار وارده     اصطكاك، نيروي ترك و فشار وارده     
بر اساس ضريب اصطكاك بين دو          بر اساس ضريب اصطكاك بين دو          

..سطح جوشكاري شده كنترل مي شود         سطح جوشكاري شده كنترل مي شود         



براي انتقال يا انجام يك عملكرد،           
. از يك جسم واسطه استفاده كنيد     

يك ماده نگهدارنده الزم است بر روي      يك ماده نگهدارنده الزم است بر روي      
سطح داخلي يك جسم پيچيده منتقل         سطح داخلي يك جسم پيچيده منتقل         

براي انجام اين كار، از هواي گرم         براي انجام اين كار، از هواي گرم         .   .   گرددگردد
فشرده مخلوط با آن ماده استفاده         فشرده مخلوط با آن ماده استفاده         

و اين مخلوط از طريق يك پمپ      و اين مخلوط از طريق يك پمپ      . . ميشود ميشود 
..وارد آن جسم مي شود  وارد آن جسم مي شود  

واسطه و ميانجي  
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24اصل



كاري كنيد كه شييء مورد نظر     
كارهاي خدماتي، كاركردهاي       

كمكي و عمليات مربوط به         
. تعميرات خود را، خود انجام دهد      

25اصل

    200200فشار هوا در يك كپسول هواي غواصي              فشار هوا در يك كپسول هواي غواصي              
psipsi              است ، قبل از اينكه هوا به شش هاي               است ، قبل از اينكه هوا به شش هاي 

.  .   باشد    باشد   psipsi    44 تا    تا   33غواص برسد، فشار بايد به             غواص برسد، فشار بايد به             
اين عمل بوسيله عبور هواي فشرده از يك               اين عمل بوسيله عبور هواي فشرده از يك               

وسيله انعطاف پذير كه باعث رانش و در پشت            وسيله انعطاف پذير كه باعث رانش و در پشت            
.  .  غواص نصب شده است امكان پذير مي باشد          غواص نصب شده است امكان پذير مي باشد          
فاصله سفر در زير آب از اين طريق هفت             فاصله سفر در زير آب از اين طريق هفت             

. . برابر شده است    برابر شده است    

خدمت دهي به خود   

http://irantriz.persianblog.com



به جاي استفاده از جسمي كه ساختار             
پيچيده دارد، گران قيمت و حساس      
است و كار با آن راحت نيست، از      

. كپي ساده آن، استفاده كنيد     

26اصل

يك راه اندازه گيري الوارها در يك       يك راه اندازه گيري الوارها در يك       
واگن بار بري قطار آنست كه از الوارها           واگن بار بري قطار آنست كه از الوارها           

عكس بگيريم و بعداً هر كدام را از         عكس بگيريم و بعداً هر كدام را از         
. . روي عكس اندازه گيري كنيم     روي عكس اندازه گيري كنيم     

كپي كردن

http://irantriz.persianblog.com

مزاحم نشو؛ دارم يك هواپيما       
.  را به پرواز در مي آورم    



استفاده از جنس ارزان قيمت     
 با عمر كوتاه به جاي گران قيمت و بادوام  

يك جسم گران قيمت را با مجموعه          
اي از اجسام ارزان قيمت تعويض      
كرده، و از برخي مشخصات چشم        

)براي مثال عمر طوالني      ( پوشي كنيد   

http://irantriz.persianblog.com
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آمپول يك بار مصرف     

تله موش يك بار مصرف     



سيستم مكانيكي را با سيستم         
نوري، صوتي يا بويايي تعويض            

. كنيد

حركت ميكروني يك شييء در زير      حركت ميكروني يك شييء در زير      
ميكروسكوپ را مي توان توسط يك    ميكروسكوپ را مي توان توسط يك    
ميله فلزي و يك گرم كننده برقي          ميله فلزي و يك گرم كننده برقي          

..انجام داد  انجام داد  

تعويض يك سيستم مكانيكي   

http://irantriz.persianblog.com

28اصل



كيسه هواي ايمني در خودرو       كيسه هواي ايمني در خودرو       

استفاده از ساختار   
پنوماتيك يا هيدروليك  

http://irantriz.persianblog.com
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از كيسه پالستكي دو جداره بادكردني       از كيسه پالستكي دو جداره بادكردني       
. . بجاي قالب استفاده كنيد       بجاي قالب استفاده كنيد       

قطعات جامد يك جسم را با مايع        
اين قطعات  .  يا گاز تعويض كنيد     

براي باد شدن مي تواند از هوا يا          
آب استفاده كنند، همچنين مي      
توانيد بالش هاي هوا يا هيدرو             

. استاتيك را به كار بگيريد      



ساختارهاي معمول را با غشاهاي              
انعطاف پذير و پرده هاي نازك      

. تعويض كنيد  

يك آينه با كانون قابل تنظيم از يك           يك آينه با كانون قابل تنظيم از يك           
پرده انعطاف پذير و نازك ساخته شده       پرده انعطاف پذير و نازك ساخته شده       

وقتي هوا به درون محفظه آن        وقتي هوا به درون محفظه آن        . . استاست
پمپ مي شود مقدار تحدب آينه تغيير         پمپ مي شود مقدار تحدب آينه تغيير         

..مي يابد    مي يابد    

پرده هاي انعطاف پذير   
 يا پوسته هاي نازك 
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در يك سيستم هيدروليك، روغن از    در يك سيستم هيدروليك، روغن از    
درون يك ورقه متخلخل كه بعنوان يك        درون يك ورقه متخلخل كه بعنوان يك        

.   .   شير كنترل هست پمپ مي شود       شير كنترل هست پمپ مي شود       

استفاده از مواد متخلخل   

http://irantriz.persianblog.com

31اصل

جسم را متخلخل نموده يا از اجزاي      
به  (   متخلخل اضافي استفاده كنيد         

صورت محتويات داخلي، روكش و        
) غيره 

يك المپ متخلخل يك المپ متخلخل 
براي عبور براي عبور 
نور بيشترنور بيشتر



رنگ جسم يا محيط اطراف آن را     
. تغيير دهيد   

رنگ رنگ .  .  يك كوه يخ را قرمز كنيد يك كوه يخ را قرمز كنيد 
قرمز در تاريكي شب از فاصله         قرمز در تاريكي شب از فاصله         

. . دور قابل ديد است  دور قابل ديد است  

تعويض رنگ     32اصل
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هم جنس و همگن سازي   
كاري كنيدكه اجسام با جسم اوليه         

اي هم جنس خود، يا جنسي با            
رفتار مشابه جنس خود، تعامل         

. داشته باشند    

http://irantriz.persianblog.com

33اصل

يك روش براي ذوب كردن اكسيژن   يك روش براي ذوب كردن اكسيژن   
..يخ زده استفاده از بخار اكسيژن است       يخ زده استفاده از بخار اكسيژن است       



اخيراً يك  شركت سوئدي بطري هاي          اخيراً يك  شركت سوئدي بطري هاي          
زيست فروپاش براي حفاظت از محيط          زيست فروپاش براي حفاظت از محيط          

. . زيست توليد مي كند    زيست توليد مي كند    

ردكردن و بازسازي قطعات          

http://irantriz.persianblog.com

34اصل

پس از تكميل يك عملكرد و يا بي       
استفاده شدن يك جزء از جسم، آن        

مثالً (  را دور انداخته يا تغيير دهيد        
آن را تخريب يا حل كنيد يا بخار           

). نماييد 



يك  يك   براي توليد امواج برگشت پذيري        براي توليد امواج برگشت پذيري        
ماده منفجره  را در يك عمق خاصي از        ماده منفجره  را در يك عمق خاصي از        

.  .  زمين  بصورت گاز منتقل مي كنند          زمين  بصورت گاز منتقل مي كنند          

تغيير خواص فيزيكي  
و شيميايي يك جسم   
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 تغيير در حالت فيزيكي سيستم         -1
 تغيير در تراكم يا چگالي       -2
 ميزان انعطاف پذيري را تغيير دهيد     -3
 تغيير دما يا حجم جسم        -4



اثري را كه در زمان تغيير فاز يك        
.  ماده اتفاق مي افتد، به كار بگيريد        

نمونه هاي زمان تغيير حجم يا        
زمان آزاد سازي يا جذب انرژي      

. هستند  

با تبخير اليه هاي محافظ بيروني مي توان            با تبخير اليه هاي محافظ بيروني مي توان            
از گرم شدن زيادي بدنه يك فضا پيما             از گرم شدن زيادي بدنه يك فضا پيما             

..جلوگيري كرد     جلوگيري كرد     

تغيير فاز  
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ديناميت   ديناميت   



از مواد متفاوت با ضرايب انبساط         
.حرارتي متفاوت بهره بگيريد     

روتور يك موتور بر اساس انقباض و      روتور يك موتور بر اساس انقباض و      
انبسلط سيم ها با ضريب انبساط           انبسلط سيم ها با ضريب انبساط           
. . گرمايي متفاوت انجام مي پذيرد       گرمايي متفاوت انجام مي پذيرد       

انبساط حرارتي 
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هواي معمولي را با هواي غني شده            
.جايگزين كنيد  

اوزن بعنوان يك اكسيد كننده در موتور      اوزن بعنوان يك اكسيد كننده در موتور      
احتراق يك زير دريايي استفاده مي شود تا        احتراق يك زير دريايي استفاده مي شود تا        

..احتراق بطور كامل انجام پذيرد     احتراق بطور كامل انجام پذيرد     

استفاده از 
 اكسيدكننده هاي قوي     
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 محيط معمولي را با محيط بي        -1
اثر تعويض كنيد  

 فرايند را در خال به انجام        -2
.برسانيد   

براي جلوگيري از اكسيده شدن سيم         براي جلوگيري از اكسيده شدن سيم         
لحيم، يك گاز بي اثر كمان جوش را           لحيم، يك گاز بي اثر كمان جوش را           

. . مي پوشاند  مي پوشاند  

محيط بي اثر 
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Milk Milk 



مواد مركب  
ماده همگن را با يك ماده مركب     

.جايگزين كنيد  

40اصل

تركيب مقواهاي موج دار و مسطح     تركيب مقواهاي موج دار و مسطح     
باعث استحكام  كارتون مي شود           باعث استحكام  كارتون مي شود           

: : فروش امروزفروش امروز
تشك هاي وارداتي  تشك هاي وارداتي  
براي   يك مرتاض   براي   يك مرتاض   
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