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)1386 تير 4-5(ششمين همايش مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن 
 R&Dو تحقيق و توسعهTRIZمهندسي خالقيت

عليرضا منصوريان 
عضو هيئت علمي گروه خالقيت ، نوآوري و كارآفريني دانشگاه صنعتي مالك اشتر

TRIZعضو هيئت علمي مركز علمي پژوهشي خالقيت شناسي ، كارآفريني و 
Mansoorian@creatology-triz.com

چكيده چكيده 
 بـه عنـوان يكـي از مـوثرترين راهكارهـاي توسـعه              TRIZ استفاده از روش شناسي مهندسـي خالقيـت         

خالقيت و نوآوري در مراكز تحقيق و توسعه بوده و راه حل هاي ابداعانه اي براي مسائل پيش روي پژوهشگران       

. و كاربردهاي آن در مراكز تحقيق و توسعه مي پردازد TRIZفي اين مقاله به معر.  اين مراكز قرار مي دهد 

كليديواژگان 
)R&D(مراكز تحقيق و توسعه  ، TRIZنوآوري ، خالقيت ،

مقدمهمقدمه--11
 دستيابي به ابزارها و تجهيزات و روش ها  دستيابي به ابزارها و تجهيزات و روش ها توسعه تقاضاهاي فراواني برايتوسعه تقاضاهاي فراواني برايدر حال در حال  كشورهاي  كشورهاي اغلباغلبدر در 

در اين كشورها توليد فراورده هاي صنعتي معموال به در اين كشورها توليد فراورده هاي صنعتي معموال به ..ف وجود دارد ف وجود دارد براي فعاليت هاي توليدي صنعتي مختلبراي فعاليت هاي توليدي صنعتي مختل

همچنين همچنين  .  . وسيله وارد كردن از كشورهاي ديگر ، مونتاژ كردن و در نهايت نوعي كپي سازي انجام مي گيردوسيله وارد كردن از كشورهاي ديگر ، مونتاژ كردن و در نهايت نوعي كپي سازي انجام مي گيرد

وژي وژي هزينه هاي زايد ، سطح تكنولهزينه هاي زايد ، سطح تكنول سرمايه گذاري باال ، عملكرد و  سرمايه گذاري باال ، عملكرد و توليد بعضي فراورده ها نيز به دليل نياز به توليد بعضي فراورده ها نيز به دليل نياز به 

يكي از اساسي يكي از اساسي . . مي شوندمي شوندباال ، مقياس هاي نامناسب و ناسازگاري با نواحي مورد استفاده غير مطلوب محسوبباال ، مقياس هاي نامناسب و ناسازگاري با نواحي مورد استفاده غير مطلوب محسوب

ترين راهكارهاي پاسخ به اين نيازها و برطرف كردن تناقضات موجود ، همكاري جدي و نظام يافته بين دانشگاه ترين راهكارهاي پاسخ به اين نيازها و برطرف كردن تناقضات موجود ، همكاري جدي و نظام يافته بين دانشگاه 

 . .وآوري و ابداعات   مي باشد وآوري و ابداعات   مي باشد ها ، مراكزپژوهشي و سازمان هاي تحقيق و توسعه براي گسترش نها ، مراكزپژوهشي و سازمان هاي تحقيق و توسعه براي گسترش ن

يكي ديگر از مواردي كه در بعضي از مراكز پژوهشي منجر به كند شدن پيشرفت پروژه و گاهي منجر يكي ديگر از مواردي كه در بعضي از مراكز پژوهشي منجر به كند شدن پيشرفت پروژه و گاهي منجر 

به نرسيدن به هدف مورد نظر  مي شود اين است كه در اين مراكز اغلب گروه هاي پژوهشي شامل يك يا به نرسيدن به هدف مورد نظر  مي شود اين است كه در اين مراكز اغلب گروه هاي پژوهشي شامل يك يا 

 از حوزه هاي گوناگون و به  از حوزه هاي گوناگون و به ايد داراي مهارت هاييايد داراي مهارت هايي در صورتي كه آنها ب در صورتي كه آنها ب..حداكثر سه رشته تخصصي مي باشند حداكثر سه رشته تخصصي مي باشند 



 تمايل دارند كه به سرعت  تمايل دارند كه به سرعت اين گروه هااين گروه ها همچنين  همچنين ..عبارتي مجموعه اي بين رشته اي و چند رشته اي داشته باشندعبارتي مجموعه اي بين رشته اي و چند رشته اي داشته باشند

..پيش الگويي بر پايه اصول مهندسي طراحي كنند كه اين پيش الگوها اغلب با شكست روبرو مي شوند پيش الگويي بر پايه اصول مهندسي طراحي كنند كه اين پيش الگوها اغلب با شكست روبرو مي شوند 

عالوه بر آن عالوه بر آن معموال كمبودهائي وجود دارد معموال كمبودهائي وجود دارد اي فرايند طراحي مورد نياز است اي فرايند طراحي مورد نياز است كه بركه برعوامل عوامل چون در بقيه چون در بقيه 

، كمبود منابع اطالعات صنعتي و علمي و فقدان روش  طراحي اختصاصي موثر ، موجب شكست اين پيش ، كمبود منابع اطالعات صنعتي و علمي و فقدان روش  طراحي اختصاصي موثر ، موجب شكست اين پيش 

مي تواند نقش مي تواند نقش TTRRIIZZ ، روش شناسي مهندسي خالقيت ، روش شناسي مهندسي خالقيتبه همين دليل براي رفع اين مشكل هابه همين دليل براي رفع اين مشكل ها. . الگوها مي شود الگوها مي شود 

 كه اين ابزار تشخيص و انتقال اصول بالقوه را در طي جريان توليد يك فراورده از فراورده  كه اين ابزار تشخيص و انتقال اصول بالقوه را در طي جريان توليد يك فراورده از فراورده ..مهمي ايفا نمايدمهمي ايفا نمايدبسيار بسيار 

TThheeoorryy(( حل مسئله ابداعي  حل مسئله ابداعي نظريهنظريه كه از ابتداي كلمات روسي  كه از ابتداي كلمات روسي TTRRIIZZ. . ديگر تسهيل مي كند ديگر تسهيل مي كند  ooff IInnvveennttiivvee

PPrroobblleemm SSoollvviinngg ( (ارائه شد  ارائه شد متعددمتعددختراعات و ابداعات ختراعات و ابداعات گرفته شده است اولين با توسط آلتشولر با مطالعه اگرفته شده است اولين با توسط آلتشولر با مطالعه ا ..

اكثر اختراعات از يك سري اصول ويژه تبعيت مي كنند  و با اين اصول و ابزارهائي اكثر اختراعات از يك سري اصول ويژه تبعيت مي كنند  و با اين اصول و ابزارهائي مي دارد كه مي دارد كه او بيان او بيان نظريه نظريه 

ابداع و اختراع از چهارچوب عملكرد به صورت ابداع و اختراع از چهارچوب عملكرد به صورت ...... ...... ، اصول چهل گانه ، پارامترها و، اصول چهل گانه ، پارامترها ومانند ماتريس تناقضاتمانند ماتريس تناقضات

 پژوهشگران به صورت نظام يافته به سمت ابداع توليدات جديد  مي توانندحركت  پژوهشگران به صورت نظام يافته به سمت ابداع توليدات جديد  مي توانندحركت آزمايش و خطا خارج شده وآزمايش و خطا خارج شده و

..كنندكنند

 پژوهشگران را با جنبه هاي جديدي آشنا مي سازد و آنها را در حل خالق  پژوهشگران را با جنبه هاي جديدي آشنا مي سازد و آنها را در حل خالق TTRRIIZZاستفاده از ابزارهاي استفاده از ابزارهاي 

..مسائل ياري مي رساندمسائل ياري مي رساند

:: مرحله مطرح مي گردد كه عبارتند از  مرحله مطرح مي گردد كه عبارتند از 44در اين راه در اين راه 

 ، مصرف كنندگان ، تيم ، رهبر ، بودجه ، برنامه و  ، مصرف كنندگان ، تيم ، رهبر ، بودجه ، برنامه و متنوع مرتبط با مسئلهمتنوع مرتبط با مسئلهيص موضوعات يص موضوعات تشختشخ (  ( تشخيص مسئلهتشخيص مسئله--اا

(...(...

 ،  ،  در مراحل مختلف رقابت ، كاهش هزينه در مراحل مختلف رقابت ، كاهش هزينه نيازها نيازهاارزيابي نيازهاي مصرف كنندگان ،ارزيابي نيازهاي مصرف كنندگان ، ( ( مهندسي خواسته ها مهندسي خواسته ها--22

...)...)ارزيابي ريسك و ارزيابي ريسك و 

 و  و  بررسي عملكرد ، منابع اطالعاتي بررسي عملكرد ، منابع اطالعاتيق مسئلهق مسئلهبراي پيدا كردن اصل يا اصول مورد نياز براي حل خالبراي پيدا كردن اصل يا اصول مورد نياز براي حل خال پژوهش  پژوهش --33

........( ( 

 اقتصادي ،  اقتصادي ، ––تغيير اصل يا اصول ارائه شده به راه   حل هاي تكنيكي و ابداعنه ، بر پايه معيارهاي اجتماعي تغيير اصل يا اصول ارائه شده به راه   حل هاي تكنيكي و ابداعنه ، بر پايه معيارهاي اجتماعي --44

..تكنيكي و فني تكنيكي و فني 

 .  . داردداردتحقيق و توسعهتحقيق و توسعه در فرايند  در فرايند يعني مرحله سوم نقش بسيار مهمييعني مرحله سوم نقش بسيار مهميفوقفوقمرحله هايمرحله هاييكي از مهمترين يكي از مهمترين 

اصل يا اصلول مرتبط با اصل يا اصلول مرتبط با  چيست؟ پيدا كردن  چيست؟ پيدا كردن ويژه در زمينه مورد پژوهشويژه در زمينه مورد پژوهش اصلي اين است كه اصل مهندسي  اصلي اين است كه اصل مهندسي سئلهسئلهمم

هاي مكانيكي ، الكتروشيميائي ، زيست هاي مكانيكي ، الكتروشيميائي ، زيست درك اصول ويژه فرايند درك اصول ويژه فرايند . . موضوع مورد پژوهش بسيار اهميت داردموضوع مورد پژوهش بسيار اهميت دارد

به همين جهت به يك به همين جهت به يك . . ددشناختي و رهنمون هاي مهندسي در اين خصوص راهبردهاي فراواني ارائه مي نمايشناختي و رهنمون هاي مهندسي در اين خصوص راهبردهاي فراواني ارائه مي نماي



پژوهشگرانپژوهشگران به كمك  به كمك TTRRIIZZ اصول چهل گانه  اصول چهل گانه  اينجا اينجامي باشد كه در اينمي باشد كه در اين نياز  نياز ارائه اصول مناسب ارائه اصول مناسب روش براي روش براي 

..مي آيد مي آيد 

 وجود دارد كه اين  وجود دارد كه اين ماتريس تناقضاتماتريس تناقضات ابزاري به نام  ابزاري به نام TTRRIIZZبايد توضيح داده شود كه در روش شناسي بايد توضيح داده شود كه در روش شناسي 

 پارامتر در سطح عمودي قرار مي  پارامتر در سطح عمودي قرار مي 3939امتر در سطح افقي و امتر در سطح افقي و  پار پار3939 مي باشد كه  مي باشد كه 3939 در  در 3939ماتريس يك جدول ماتريس يك جدول 

تناقضات از هر جفت پارامتر به اصل يا اصول ويژه راهنمائي مي شوند كه اين اصول از اصول چهل گانه تناقضات از هر جفت پارامتر به اصل يا اصول ويژه راهنمائي مي شوند كه اين اصول از اصول چهل گانه . . گيرد گيرد 

TTRRIIZZ مي باشند  مي باشند ..

كشف راهكارهاي خالق رفع بعضي تناقضات در طراحي هاي مختلف و حل مسائل مهندسي از كشف راهكارهاي خالق رفع بعضي تناقضات در طراحي هاي مختلف و حل مسائل مهندسي از 

 به عنوان  به عنوان TTRRIIZZدانش خالقيت شناسي دانش خالقيت شناسي . .  مهمي است كه در مقابل پژوهشگران وجود دارد  مهمي است كه در مقابل پژوهشگران وجود دارد موضوعات بسيارموضوعات بسيار

يكي از برجسته ترين ابزارهاي حل مسائل ابداعي از روش هاي بسيار كارآمد و موثري است كه در كشف راه يكي از برجسته ترين ابزارهاي حل مسائل ابداعي از روش هاي بسيار كارآمد و موثري است كه در كشف راه 

مقاله به نمونه مقاله به نمونه در اين در اين . . حل هاي تناقضات به كمك پژوهشگران آمده و ايده هاي جديدي به آنها ارائه مي نمايد حل هاي تناقضات به كمك پژوهشگران آمده و ايده هاي جديدي به آنها ارائه مي نمايد 

..هائي از استفاده از اين دانش نوين در حل مسائل  فني و صنعتي اشاره مي شودهائي از استفاده از اين دانش نوين در حل مسائل  فني و صنعتي اشاره مي شود

TTRRIIZZ بخش هاي اصلي مهندسي  خالقيت  بخش هاي اصلي مهندسي  خالقيت --22
 ،  ،  بر پايه تشخيص عملكرد اصولي تجهيزات بر پايه تشخيص عملكرد اصولي تجهيزات هاي استاندارد هاي استانداردمسئلهمسئله مسئله هاي ويزه به مسئله هاي ويزه بهفرموله سازيفرموله سازي--اا

 كه بايد طراحي شوند  كه بايد طراحي شوند وسايل و راهكارهائيوسايل و راهكارهائي

مي توانند به مي توانند به  به سمت اصول مناسبي كه  به سمت اصول مناسبي كه تحقيق و توسعهتحقيق و توسعه براي راهنمائي  براي راهنمائي تعريف راه حل هاي استانداردتعريف راه حل هاي استاندارد--22

.. هاي مستقيم ، تغيير يافته يا تركيب شده براي خلق راه حل جديد استفاده شوند  هاي مستقيم ، تغيير يافته يا تركيب شده براي خلق راه حل جديد استفاده شوند روشروش

مراحل مختلف تحقيق و مراحل مختلف تحقيق و  در  در استفاده شدهاستفاده شده اصول ويژه  اصول ويژه  در مورد در مورد به دست آوردن اطالعات به دست آوردن اطالعات--33
..مي شوند مي شوند  به عنوان يك منبع استفاده  به عنوان يك منبع استفاده هه ك كتوسعه ،توسعه ،

 . .مناسبمناسب جستجوي  جستجوي --44
براي اين هدف ما بايد يك براي اين هدف ما بايد يك . . براي توسعه اين اجزاء يك اجتماعي از اطالعات مناسب الزم است براي توسعه اين اجزاء يك اجتماعي از اطالعات مناسب الزم است 

 تهيه كرده و در دنباله با تقسيم بندي  تهيه كرده و در دنباله با تقسيم بندي زمينه هاي مختلف تحقيق و توسعهزمينه هاي مختلف تحقيق و توسعهفهرستي از عملكردهاي موجود در فهرستي از عملكردهاي موجود در 

 . .نمودنمود استفاده  استفاده زمينه جديد مورد پژوهشزمينه جديد مورد پژوهشاي مورد استفاده اين اصول آنها را در اي مورد استفاده اين اصول آنها را در حالت هحالت هعملكردها و عملكردها و 

تعريف مسئله استاندارد تعريف مسئله استاندارد --33
 استاندارد است كه استفاده  استاندارد است كه استفاده مسائلمسائل ويژه به سمت  ويژه به سمت مسائلمسائل شامل بررسي و فرموله سازي دوباره  شامل بررسي و فرموله سازي دوباره مرحلهمرحلهاين اين 

 هاي  هاي مسئلهمسئله ويژه مربوطه را با  ويژه مربوطه را با مسئلهمسئلهراه راه در اين در اين .. استاندارد تشخيص راه حل هاي بالقوه را تسهيل مي كند  استاندارد تشخيص راه حل هاي بالقوه را تسهيل مي كند مسائلمسائلازاز



 قرار دارد مقايسه كرده و با هركدام كه شباهت بيشتري داشت به  قرار دارد مقايسه كرده و با هركدام كه شباهت بيشتري داشت به TTRRIIZZاستاندارد كه در اصول چهل گانه استاندارد كه در اصول چهل گانه 

.. فرموله مي گردد  فرموله مي گردد TTRRIIZZ استاندارد  استاندارد مسئلهمسئلهصورت صورت 

يات معين يات معين براي مثال چگونگي جداسازي مواد ويژه با اندازه ها و غلظت هاي ويژه از يك مانع با خصوصبراي مثال چگونگي جداسازي مواد ويژه با اندازه ها و غلظت هاي ويژه از يك مانع با خصوص

 هاي ويژه مانند چگونگي صاف كردن شيره يا تخمير در  هاي ويژه مانند چگونگي صاف كردن شيره يا تخمير در مسئلهمسئله استاندارد است كه با  استاندارد است كه با مسئلهمسئله....) ....) غلظت چگالي وغلظت چگالي و((

 هاي استاندارد مرتبط هستند مي توانند اصول  هاي استاندارد مرتبط هستند مي توانند اصول مسئلهمسئلهراه حل هاي استاندارد كه با راه حل هاي استاندارد كه با . . آبجوسازي مرتبط مي شود آبجوسازي مرتبط مي شود 

اين راه حل هاي ويژه راه حل اين راه حل هاي ويژه راه حل . .  تفاوت در اندازه باشد  تفاوت در اندازه باشد و ياو يا) ) مايعمايع//جامدجامد( ( جداسازي بر پايه تفاوت ماهيت مواد جداسازي بر پايه تفاوت ماهيت مواد 

..هاي تكنيكي ويژه مانند فيلتراسيون يا سانتريفيوژ را معرفي مي كند هاي تكنيكي ويژه مانند فيلتراسيون يا سانتريفيوژ را معرفي مي كند 

 راه حل هاي استاندارد راه حل هاي استاندارد--44
استفاده از راه حل هاي استاندارد تحقيق و پژوهش را به سمت اصول مناسبي راهنمائي مي كند كه مي استفاده از راه حل هاي استاندارد تحقيق و پژوهش را به سمت اصول مناسبي راهنمائي مي كند كه مي 

به همين به همين . . تغيير يافته يا تركيب شده براي خلق يك راه حل جديد به كاربرد شوند تغيير يافته يا تركيب شده براي خلق يك راه حل جديد به كاربرد شوند توانند به صورت مستقيم يا توانند به صورت مستقيم يا 

دليل با تفحص و تحقيق در مورد راه حل هاي استاندارد ، راه حل هاي تكنيكي ويژه براي حل مسائل ويژه ارائه دليل با تفحص و تحقيق در مورد راه حل هاي استاندارد ، راه حل هاي تكنيكي ويژه براي حل مسائل ويژه ارائه 

 در مراكز  در مراكز TTRRIIZZ يك مورد از كاربردهاي ابزارهاي  يك مورد از كاربردهاي ابزارهاي TTRRIIZZدر اينجا براي درك بهتر راهكارهاي در اينجا براي درك بهتر راهكارهاي . . مي گردد مي گردد 

..تحقيق و توسعه براي طراحي و توسعه تجهيزات ويژه ارائه   مي گرددتحقيق و توسعه براي طراحي و توسعه تجهيزات ويژه ارائه   مي گردد

 ابداعانه  ابداعانه چهارچوب اصلي تشخيص راه حل



 مثال  مثال --55
طراحي تجهيزات طراحي تجهيزات مراكز تحقيق وتوسعه براي مراكز تحقيق وتوسعه براي  در  در TTRRIIZZ كاربرد ابزارهاي خالقانه  كاربرد ابزارهاي خالقانه --11--55

::كشاورزيكشاورزي
روش يك نمونه از تحقيق براي اصول مناسب براي تجهيزات مورد استفاده روش يك نمونه از تحقيق براي اصول مناسب براي تجهيزات مورد استفاده براي نشان دادن فوايد اين براي نشان دادن فوايد اين 

اين نمونه بهترين اصول بالقوه را براي عملكرد اصلي جداسازي دارا اين نمونه بهترين اصول بالقوه را براي عملكرد اصلي جداسازي دارا . . در استخراج روغن نارگيل ارائه مي شود در استخراج روغن نارگيل ارائه مي شود 

مانند مانند ((در آغاز فرض مي شود كه عملكردهاي كمكي از فرايندها سنتي به اندازه كافي مفيد نيستند در آغاز فرض مي شود كه عملكردهاي كمكي از فرايندها سنتي به اندازه كافي مفيد نيستند .  .  مي باشد مي باشد 

و اصول ديگري كه هنوز شناخته نشده اند بهبود بهتري نسبت به توليدهاي سنتي ايجاد و اصول ديگري كه هنوز شناخته نشده اند بهبود بهتري نسبت به توليدهاي سنتي ايجاد ...) ...) بريدن ، برش و بريدن ، برش و 

..خواهند كرد خواهند كرد 

مراحل مختلف اين روش مراحل مختلف اين روش 
استخراج روغن نارگيلاستخراج روغن نارگيل: :  ويژه  ويژه مسئلهمسئله--11

 درون آب  درون آب از يك مخلوطي از مواد جامد فيبرياز يك مخلوطي از مواد جامد فيبري) ) روغنروغن((جداسازي يك مايع آبگريز جداسازي يك مايع آبگريز : :  استاندارد  استاندارد مسئلهمسئله--22

))قسمت گوشتي قسمت گوشتي ((

.. براي اين مشكل وجود ندارد نياز به فرموله سازي مجدد است  براي اين مشكل وجود ندارد نياز به فرموله سازي مجدد است ييراه حل استانداردراه حل استاندارد: :  راه حل استاندارد  راه حل استاندارد --33

ماهيت موادي كه بايد جدا شوند مي تواند تغيير كند تا راه حل هاي ماهيت موادي كه بايد جدا شوند مي تواند تغيير كند تا راه حل هاي : :  استاندارد  استاندارد مسئلهمسئله فرموله سازي مجدد  فرموله سازي مجدد --44

يك راه حل استاندارد وجود دارد يك راه حل استاندارد وجود دارد . . بي در اين اطالعات معين گردد بي در اين اطالعات معين گردد استاندارد موجود مشخص شوند و اصول مناساستاندارد موجود مشخص شوند و اصول مناس

به هر حال نياز به درك يك عملكرد جداسازي اوليه براي به هر حال نياز به درك يك عملكرد جداسازي اوليه براي . . كه شامل جداسازي دو مايع غير قابل اختالط است كه شامل جداسازي دو مايع غير قابل اختالط است 

در صورتي كه امولسيون استخراج شود در آخر آب از روغن جدا خواهد در صورتي كه امولسيون استخراج شود در آخر آب از روغن جدا خواهد . . حذف ماتريكس جامد از مايع دارد حذف ماتريكس جامد از مايع دارد 

..شد شد 

جداسازي يك مايع آبگريز از يك تركيبي با مايع هاي اختالط جداسازي يك مايع آبگريز از يك تركيبي با مايع هاي اختالط : : راه حل هاي استاندارد و اصول مناسب راه حل هاي استاندارد و اصول مناسب --55

..........ناپذير و مواد جامد ويژه ، نمونه هائي از اين روش ها عبارتند از برش دادن ، تكه تكه كردن ، تراش دادن و ناپذير و مواد جامد ويژه ، نمونه هائي از اين روش ها عبارتند از برش دادن ، تكه تكه كردن ، تراش دادن و 

: : اصول مناسب موجود اصول مناسب موجود 
 . .تتظظو غلو غل) ) آبگريزيآبگريزي((ت در ماهيت ت در ماهيت جداسازي به وسيله تفاوجداسازي به وسيله تفاو: :  اصل فشار اصل فشار––الف الف 

))سانتريفيوژسانتريفيوژ(( اصل جداسازي به وسيله تفاوت در ماهيت همراه با تفاوت در چگالي و سرعت ته نشيني  اصل جداسازي به وسيله تفاوت در ماهيت همراه با تفاوت در چگالي و سرعت ته نشيني --بب

همراه با اصل همراه با اصل ) ) جوشيدنجوشيدن(( اصل آزادسازي روغن برپايه تجزيه سلول هاي گوشتي نارگيل به وسيله دماي باال  اصل آزادسازي روغن برپايه تجزيه سلول هاي گوشتي نارگيل به وسيله دماي باال --جج

و چگاليو چگالي) ) آبگريزيآبگريزي((جداسازي به وسيله تفاوت در ماهيت جداسازي به وسيله تفاوت در ماهيت 



 اصل آزادسازي روغن برپايهتجزيه ديواره هاي سلول هاي گوشتي نارگيل با فشار باال همراه با تفاوت در  اصل آزادسازي روغن برپايهتجزيه ديواره هاي سلول هاي گوشتي نارگيل با فشار باال همراه با تفاوت در --دد

و چگاليو چگالي) ) ييآبگريزآبگريز((ماهيتماهيت

......و و ))مانند هگزانمانند هگزان((به وسيله حاللبه وسيله حالل) ) آبگريزيآبگريزي(( اصل جداسازي بر اساس تفاوت در ماهيت  اصل جداسازي بر اساس تفاوت در ماهيت --هه

 براي آزادسازي روغن براي آزادسازي روغناستفاده از تجزيه آنزيمي در ديواره هاي سلولياستفاده از تجزيه آنزيمي در ديواره هاي سلولي--يي

 اقتصادي ، تكنولوژيكي و  اقتصادي ، تكنولوژيكي و ––ارزيابي و انتخاب اصول عملي براي استفده با معيارهاي اجتماعي ارزيابي و انتخاب اصول عملي براي استفده با معيارهاي اجتماعي 

-- و ي و ي-- ، د ، د--كه به نظر مي رسد قابل استفاده باشند عبارتند از موارد بكه به نظر مي رسد قابل استفاده باشند عبارتند از موارد باصولي اصولي . . محيطي محيطي 

 براي رفع تناقضات پر نمودن بطري هاي رنگ براي رفع تناقضات پر نمودن بطري هاي رنگTTRRIIZZ كاربرد خالقيت شناسي  كاربرد خالقيت شناسي --22--55
بعضي تناقـضات تكنيكـي در      بعضي تناقـضات تكنيكـي در      . . ها از رنگ تشريح مي شود     ها از رنگ تشريح مي شود     در اين قسمت طراحي يك ماشين براي پركردن بطري        در اين قسمت طراحي يك ماشين براي پركردن بطري        

 در طراحـي     در طراحـي    TTRRIIZZدر صـورتي كـه روش       در صـورتي كـه روش       . . حـل را دشـوار نمـوده اسـت        حـل را دشـوار نمـوده اسـت         راه  راه دهد كه يـافتن   دهد كه يـافتن   اين طراحي روي مي   اين طراحي روي مي   

..شود راه حل جذاب و كامال قابل اجرا به دست مي آيدشود راه حل جذاب و كامال قابل اجرا به دست مي آيداستفاده استفاده 

 بطري پالستيكي به هم متصل نياز به  تجهيزات تكنيكي  دارد كه آنها را جلـو كـشيده و بـه               بطري پالستيكي به هم متصل نياز به  تجهيزات تكنيكي  دارد كه آنها را جلـو كـشيده و بـه              1010پرنمودن  پرنمودن  

هاي پالستيكي بر روي آنها هاي پالستيكي بر روي آنها  براي اتمام كار و قراردادن پوشش براي اتمام كار و قراردادن پوششبر پايه اين نياز يك ماشين بايدبر پايه اين نياز يك ماشين بايد. . سمت بازار بفرستدسمت بازار بفرستد

ها بر روي يك تسمه نقاله      ها بر روي يك تسمه نقاله      هاي پالستيكي قرار دارند و پايه     هاي پالستيكي قرار دارند و پايه     هاي پالستيكي برروي پايه   هاي پالستيكي برروي پايه   بطريبطري). ). 11 شكل  شكل ((اقدام نمايد اقدام نمايد 

..گيردگيردثابت مي باشند كه  توسط يك موتور نيرو ميثابت مي باشند كه  توسط يك موتور نيرو مي

 رنـگ متفـاوت      رنـگ متفـاوت     1010گانه به هم پيوسـته بـا        گانه به هم پيوسـته بـا        هاي ده هاي ده يياي ده گانه براي پرنمودن بطر     اي ده گانه براي پرنمودن بطر     هاي لوله هاي لوله ماشين از پمپ  ماشين از پمپ  

..كندكنداستفاده  مياستفاده  مي

هـاي  هـاي  شوند و به صورت اتومـاتيكي توسـط مكانيـسم   شوند و به صورت اتومـاتيكي توسـط مكانيـسم   ها پرشد  سرپوش گذاري مي   ها پرشد  سرپوش گذاري مي   ها با رنگ  ها با رنگ  وقتي بطري وقتي بطري 

درحين عملكردهاي ذكـر  درحين عملكردهاي ذكـر  . . شودشود كنترل مي كنترل ميPPLLCCها توسط ها توسط تمام اين مكانيسمتمام اين مكانيسم. . شودشودديگر ماشين درب آنها بسته مي     ديگر ماشين درب آنها بسته مي     

. . شـود شـود اي است و طراحي مهمي براي ماشين محسوب مياي است و طراحي مهمي براي ماشين محسوب ميع و پايان سرپوش گذاري عملكرد پيچيدهع و پايان سرپوش گذاري عملكرد پيچيدهشده باال، شرو شده باال، شرو 

شود پس بـراي حـل      شود پس بـراي حـل      اگر اين عملكردها تقسيم شده و به اجزاء ديگر محول شود مكانيسم ماشين بسيار پيچيده مي               اگر اين عملكردها تقسيم شده و به اجزاء ديگر محول شود مكانيسم ماشين بسيار پيچيده مي               

.. استفاده شود استفاده شودTTRRIIZZشود از روش  شود از روش  گيري ميگيري مياين مسئله تصميماين مسئله تصميم



))11شكلشكل((

 اين است كه يـك مـسئله تكنيكـي توسـط تناقـضات           اين است كه يـك مـسئله تكنيكـي توسـط تناقـضات          TTRRIIZZيك اصل اساسي  دانش   خالقيت شناسي        يك اصل اساسي  دانش   خالقيت شناسي        

خـواهيم سـطح    خـواهيم سـطح    مـا مـي   مـا مـي   . . شـود شـود  در طراحـي ايـن ماشـين مـشاهده مـي            در طراحـي ايـن ماشـين مـشاهده مـي           تناقض تكنيكـي  تناقض تكنيكـي  به آساني   به آساني   . . شودشودتعريف مي تعريف مي 

دول مـاتريس   دول مـاتريس   بـا توجـه بـه جـ       بـا توجـه بـه جـ       . . يابديابداتوماتيكي و خودكار بودن را افزايش دهيم اما پيچيدگي مكانيسم افزايش مي           اتوماتيكي و خودكار بودن را افزايش دهيم اما پيچيدگي مكانيسم افزايش مي           

، پـارامتر پيچيـدگي قطعـه    ، پـارامتر پيچيـدگي قطعـه     )  ) 3838پـارامتر رديـف   پـارامتر رديـف   ((تناقضات مالحظه مي شود با بهبود پارامتر سطح خودكـار بـودن       تناقضات مالحظه مي شود با بهبود پارامتر سطح خودكـار بـودن       

از از ) )  اصل ابـداعي  اصل ابـداعي 4040از از  ( (1010و و 2424، ، 1515به اين طريق اصول به اين طريق اصول . . شودشودبه عنوان پارامتر متضاد در نظرگرفته مي به عنوان پارامتر متضاد در نظرگرفته مي ) ) 3636ستون  ستون  ((

..باشدباشدتعداد اصول نمايشگر احتمال باالي حل تناقض ميتعداد اصول نمايشگر احتمال باالي حل تناقض مي. . ودودششماتريس تناقضات براي حل اين تناقض پيشنهاد ميماتريس تناقضات براي حل اين تناقض پيشنهاد مي

 يعنـي   يعنـي  1010اصـل   اصـل   . . شـود شـود ها و موقعيت طراحـي بررسـي مـي        ها و موقعيت طراحـي بررسـي مـي        ها بين نمونه  ها بين نمونه  تمام اصول پيشنهادي مطالعه شده،    شباهت        تمام اصول پيشنهادي مطالعه شده،    شباهت        

 آنها  آنها ""رسد در ادامه بايد اجزاء را به ترتيب منظم نمود مثالرسد در ادامه بايد اجزاء را به ترتيب منظم نمود مثالدر اين وضعيت مناسب به نظر ميدر اين وضعيت مناسب به نظر مي›› ›› عملكرد پيشاپيش عملكرد پيشاپيش ‹‹‹‹

توانند در مكان مناسب اوليه خود مورد فعاليت قرار بگيرند بدون اينكه زماني از دست بـرود اگـر مـا سـرپوش          توانند در مكان مناسب اوليه خود مورد فعاليت قرار بگيرند بدون اينكه زماني از دست بـرود اگـر مـا سـرپوش          ميمي

بـا  بـا  . . شـوند  شـوند  ها بسته مي  ها بسته مي  ها را در مكان مناسب به ترتيب نظم قرار داده باشيم در اين صورت به راحتي سرپوش                ها را در مكان مناسب به ترتيب نظم قرار داده باشيم در اين صورت به راحتي سرپوش                بطريبطري

هـاي پالسـتيكي بـر يـك        هـاي پالسـتيكي بـر يـك        وقتي بطري وقتي بطري . . مي رسد مي رسد راهنمائي اين اصل يك پيش آمادگي در طراحي ضروري به نظر            راهنمائي اين اصل يك پيش آمادگي در طراحي ضروري به نظر            

).).22شكل شكل ((گيرند گيرند ها قرار ميها قرار ميها به راحتي بر روي بطريها به راحتي بر روي بطريگيرند سرپوشگيرند سرپوشپايه قرار ميپايه قرار مي



بخشي از ماتريس تناقضات : 1جدول 

))22شكل شكل ((

ها قرار داده و آنها را حركـت        ها قرار داده و آنها را حركـت        ييها را بر روي بطر    ها را بر روي بطر    توان سرپوش توان سرپوش تنها با يك ستون هوا در اين موقعيت مي        تنها با يك ستون هوا در اين موقعيت مي        

ها مشاهده ها مشاهده اما با بررسي دقيق تر ، بعضي كاستياما با بررسي دقيق تر ، بعضي كاستي. . داده در اين حالت تناقض به شكل رضايت بخش رفع خواهد شد  داده در اين حالت تناقض به شكل رضايت بخش رفع خواهد شد  

گويي نيست و سختي دستگاه براي حفـظ        گويي نيست و سختي دستگاه براي حفـظ        محدوديت در فضاي هندسي دستگاه و فشار بااليي قابل پاسخ         محدوديت در فضاي هندسي دستگاه و فشار بااليي قابل پاسخ         : : شودشودميمي

اه فشار بااليي و سختي آن را بهبود بخـشيم بايـد فـضاي كـافي در اختيـار                   اه فشار بااليي و سختي آن را بهبود بخـشيم بايـد فـضاي كـافي در اختيـار                   اگر بخواهيم دستگ  اگر بخواهيم دستگ  . . باشدباشدآن كافي نمي  آن كافي نمي  

..بنابراين يك تناقض تكنيكي جديد بروز مي كندبنابراين يك تناقض تكنيكي جديد بروز مي كند. . داشته باشيم داشته باشيم 



و وضـعيت متـضاد     و وضـعيت متـضاد     ) ) 3333پـارامتر   پـارامتر   ((›› ›› سـادگي اسـتفاده   سـادگي اسـتفاده   ‹‹‹‹ مشابه تناقض اول، وضعيت بهبود عبارت است از          مشابه تناقض اول، وضعيت بهبود عبارت است از         

از از  ( (3535، ، 1616، ، 1515، ، 11شد با استفاده از مـاتريس تناقـضات اصـول    شد با استفاده از مـاتريس تناقـضات اصـول    مي بامي با )   )  77پارامتر پارامتر ((›› ›› حجم و اندازه جسم متحرك  حجم و اندازه جسم متحرك  ‹‹‹‹

..گرددگرددپيشنهاد ميپيشنهاد مي) )  اصل ابداعي  اصل ابداعي 4040

..باشدباشدراه بسيار با ارزشي براي حل اين مسئله   ميراه بسيار با ارزشي براي حل اين مسئله   مي›› ›› تقسيم كردنتقسيم كردن‹‹‹‹  يعني   يعني 11 در نهايت مشخص شد اصل  در نهايت مشخص شد اصل 

 آن منجر به تقسيم كـردن   آن منجر به تقسيم كـردن  استفاده ازاستفاده از. . هاي غيروابسته مي گرددهاي غيروابسته مي گردد اين روش بيانگر تقسيم كردن يك جسم به قسمت       اين روش بيانگر تقسيم كردن يك جسم به قسمت      

. . شوندشوندها توسط اجزاء متفاوت باز و بسته ميها توسط اجزاء متفاوت باز و بسته ميكه سرپوشكه سرپوش. . عملكرد از دستگاه فشاري باال به دو قسمت غير وابسته معملكرد از دستگاه فشاري باال به دو قسمت غير وابسته م

شود و نيروي تسمه و يك غلتك فشاري براي بستن      شود و نيروي تسمه و يك غلتك فشاري براي بستن      ها طراحي مي  ها طراحي مي  براي بستن سرپوش  براي بستن سرپوش   )  ) bbaaffffllee((پس يك قطعه    پس يك قطعه    

 ). ).33 شكل  شكل ((ها مورد استفاده قرار مي گيرد ها مورد استفاده قرار مي گيرد سرپوشسرپوش

))33شكل شكل ((

: :  براي رفع  تناقضات طراحي يـك ماشـين كاغذسـازي     براي رفع  تناقضات طراحي يـك ماشـين كاغذسـازي    TTRRIIZZ كاربرد خالقيت شناسي      كاربرد خالقيت شناسي     --33--55
هاي كاغذسـازي نـسبت بـه افـزايش     هاي كاغذسـازي نـسبت بـه افـزايش     جهت كاهش هزينه ها و افزايش مزيت رقابتي در قيمت تمام شده ، كارخانه  جهت كاهش هزينه ها و افزايش مزيت رقابتي در قيمت تمام شده ، كارخانه  

--كاغذسازي يك راه مهم براي رسيدن به اين هدف مـي          كاغذسازي يك راه مهم براي رسيدن به اين هدف مـي          افزايش سرعت ماشين  افزايش سرعت ماشين  . . توليد كاغذ توجهويژه اي دارند    توليد كاغذ توجهويژه اي دارند    

  بـه عنـوان يـك      بـه عنـوان يـك    TTRRIIZZاز اين  رو دانش خالقيت شناسياز اين  رو دانش خالقيت شناسي..ولي با افزايش سرعت مشكالتي ايجاد   مي شود        ولي با افزايش سرعت مشكالتي ايجاد   مي شود        . . باشدباشد

..روش موثر براي رفع تناقض هاي ايجاد شده مورد استفاده قرار مي گيردروش موثر براي رفع تناقض هاي ايجاد شده مورد استفاده قرار مي گيرد

::ماشين هاي كاغذسازي دوگونه هستندماشين هاي كاغذسازي دوگونه هستند

.. ›› ››FFoouurrddiinniieerr‹‹ ‹‹ و ماشين هاي و ماشين هاي ›› ›› توانه ايتوانه ايقالب اسقالب اس‹‹‹‹ماشين هاي ماشين هاي 

:: قسمت اصلي است قسمت اصلي است55ماشين كاغذسازي شامل ماشين كاغذسازي شامل 

))PPrreessssiinngg((فشرده كردنفشرده كردن))PPuullppTTrroonnssppoorrttiinngg(( انتقال خمير كاغذ انتقال خمير كاغذ

))FFoorrmmaattiinngg((دهي دهي  شكل شكل



))ddrryyiinngg((خشك كردن خشك كردن 

))FFiinniisshhiinngg((قطع كردن قطع كردن 

--هد تفاوت دو نوع ماشين كاغذسازي در شكلهد تفاوت دو نوع ماشين كاغذسازي در شكلدداي را نشان مياي را نشان مي قسمت ماشين قالب استوانه قسمت ماشين قالب استوانه55 )  ) 44( ( شكل شكل 

 باالتر از ماشين قالب  باالتر از ماشين قالب FFoouurrddrriinniieeyyوري ماشين كاغذسازي وري ماشين كاغذسازي با وجود اينكه بهرهبا وجود اينكه بهره. . استاست )  ) FFoorrmmiinngg((دهي دهي 

::باشدباشداي داراي مزاياي زير مياي داراي مزاياي زير مياي است ولي ماشين قالب استوانهاي است ولي ماشين قالب استوانهاستوانهاستوانه

اياي ماشين قالب استوانه ماشين قالب استوانهنماينماي) : ) : 44((شكل شكل 

ترترگذاري پايين، كارگاه كوچكتر و مصرف انرژي پايينگذاري پايين، كارگاه كوچكتر و مصرف انرژي پاييناختار ساده، سرمايهاختار ساده، سرمايهسس--11

مديريتمديريتسهولت سهولت  سادگي عملكرد و  سادگي عملكرد و --22

 توليد كاغذ چند اليه و مقوا توليد كاغذ چند اليه و مقوا--33

اي استفاده اي استفاده هاي كاغذسازي در چين اغلب از ماشين كاغذسازي قالب  استوانههاي كاغذسازي در چين اغلب از ماشين كاغذسازي قالب  استوانهبه خاطر اين مزايا كارخانهبه خاطر اين مزايا كارخانه

براي كاهش براي كاهش . . د بازار ماشين كاغذسازي در اين كشور را در اختيار داردد بازار ماشين كاغذسازي در اين كشور را در اختيار دارد درص درص9090كرده و اين نوع ماشين حدود كرده و اين نوع ماشين حدود 

. . نمايندنمايندهاي كاغذسازي توجه زيادي به افزايش توليد كاغذ مبذول ميهاي كاغذسازي توجه زيادي به افزايش توليد كاغذ مبذول ميهزينه و دالئل مشخص ديگر، كارخانههزينه و دالئل مشخص ديگر، كارخانه

اما  با افزايش سرعت مسائلي پيش اما  با افزايش سرعت مسائلي پيش . . افزايش سرعت ماشين كاغذسازي يك راه مهم براي تحقق اين هدف استافزايش سرعت ماشين كاغذسازي يك راه مهم براي تحقق اين هدف است

.. آمد آمدخواهدخواهد

--MMiinnii››     ››     مسائل كوچكمسائل كوچك‹‹‹‹: : شوندشوندبه طور كلي مسائل طراحي مهندسي و توليد به دو دسته تقسيم ميبه طور كلي مسائل طراحي مهندسي و توليد به دو دسته تقسيم مي

pprroobblleemm)) ( ( مسائل بزرگمسائل بزرگ‹‹‹‹و و      ‹‹      ‹‹))MMaaxxii pprroobblleemm.( .( 

مسائل بزرگ در تمام سيستم باعث ايجاد مسائل بزرگ در تمام سيستم باعث ايجاد . .  مي باشد مي باشديك سيستم توليد شامل تعداد زيادي زيرسيستميك سيستم توليد شامل تعداد زيادي زيرسيستم

 درصد مسائل به  درصد مسائل به 7575در مهندسي در مهندسي . . كنندكنندها تغيير ايجاد ميها تغيير ايجاد ميدر برخي زيرسيستمدر برخي زيرسيستممسائل كوچك مسائل كوچك . . تغيير مي شوندتغيير مي شوند



براي طراح كارآفرين مشكل است براي طراح كارآفرين مشكل است . . شوندشونداين نوع مسائل توسط فناوري رايج حل مياين نوع مسائل توسط فناوري رايج حل مي. . مسائل كوچك تعلق دارندمسائل كوچك تعلق دارند

 يك  يك توانتواناما چگونه مياما چگونه مي. . نمايدنمايد) ) جديد جديد ( ( كه همزمان اين مسائل را حل نمايد  و همچنين محصول را به روز    كه همزمان اين مسائل را حل نمايد  و همچنين محصول را به روز    

AADD) () (AAxxiioommaattiiccطراحي طراحي ((مسئله كوچك را پيدا كرد و آن را حل نمود؟ با  روش سيستماتيك مسئله كوچك را پيدا كرد و آن را حل نمود؟ با  روش سيستماتيك 

DDeessiiggnn ( ( مي توان مسائل را شناسايي نمود و سپس با استفاده از دانش خالقيت شناسي مي توان مسائل را شناسايي نمود و سپس با استفاده از دانش خالقيت شناسيTTRRIIZZ و روش هاي  و روش هاي 

..حل مسئله ابداعي آن را حل نمودحل مسئله ابداعي آن را حل نمود

بحث و نتيجه گيريبحث و نتيجه گيري--66
حقيق و توسعه و به ويژه ابداع راهكارهاي نوين در فرايندهاي مهندسيحقيق و توسعه و به ويژه ابداع راهكارهاي نوين در فرايندهاي مهندسيپژوهش در مراكز تپژوهش در مراكز تاين روش به اين روش به 

 و راهكارهاي و راهكارهاي تا طرح ها تا طرح هادر زمينه هاي متنوع تحقيق و توسعه مساعدت مي كند در زمينه هاي متنوع تحقيق و توسعه مساعدت مي كند  را  را پژوهشگرانپژوهشگرانكمك مي كند و كمك مي كند و 

.. اجتماعي و علمي در كشورهاي مدرن تطابق داشته باشد  اجتماعي و علمي در كشورهاي مدرن تطابق داشته باشد ––آنها در مورد تجهيزات با مفاهيم اقتصادي آنها در مورد تجهيزات با مفاهيم اقتصادي 

مي مي  استاندارد  استاندارد متنوع به مسئله هايمتنوع به مسئله هاي ويژه همراه با تحقيق و پژوهش از اصول  ويژه همراه با تحقيق و پژوهش از اصول مسئله هايمسئله هاياه با فرموله سازي اه با فرموله سازي اين راين ر

استاندارد نيز ميدان وسيعي از تمام اصول بالقوه را فراهم مي كند كه مي تواند براي درك يك استاندارد نيز ميدان وسيعي از تمام اصول بالقوه را فراهم مي كند كه مي تواند براي درك يك مسئله مسئله  .  . گرددگردد

. . اربرده شونداربرده شوندبراي توليد انواع محصوالت به كبراي توليد انواع محصوالت به ك) ) به عنوان مثال جداسازي به عنوان مثال جداسازي ((عملكرد عملكرد 
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