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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوا: ياد ير و لولـ، ل په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

  ٢٠١١/ ٠٧/ ٠٣                               ديپلوم انجنيرکريم عطائی  
 از مطبوعات سويس 

  راه عصر جديدآماده کنندۀ 
  زمان نو به يک )بخار(باقدرت کامل

  
  ؟ را اختراع کرد"خود متحرک" اولين عرادۀ ١٨ در قرن » ژوسف کوگنو-نيکوالس«چطور 

  ٢٠١١ /٢٠/٠٤کريستيان مهر، ِان ِست ِست، مؤرخ : نويسنده
  

انـتـقال  تجهيزات جنگی به جبههنخست خواهش اين بود تا .  ستاقابل سراغ  ١٨رن در ق" يتیاوتوموبيل"ريشه های 
  .شده و کمتر شباهت با يک موتر داشت رانده "بخارژی انر"عرادۀ مورد ضرورت با برای اين منظور . يابد

  

 
 را باعث شده باشد، به  تاريخ  در واقعيت اولين حادثۀ ترافيکی«fardier à vapeur» ١٧٧١ در سال اينکه آيا

  .صورت واضح تثبيت نشده است
  

 که همه با درياختراع گرديده است، جواب های می گ" اوتوموبيل" چه وقت ، کندسؤال خود کسی که در محيط 
 يک ، موتر اولين نديدبا ؟ می تواند باشد ،شتهبه جز در اخير قرن گذاين اختراع د؛ چه وقت نشروع می شو» ١٨«

  instantaneous combustion   يک و باهای سلندر رهبری که آنرا مردانی با کالشود   فکر می،عرادۀ گادی مانند
motor   يا " فالقنا" يک  بنزين ورت مورد ضرورت به کمکقد" موتور"در اين [ .رانده می شد)Detonation( توليد 
   .]می گردد

. ناميده می شود" گرم کننده"  يعنی " شوفور" عراده )رانندۀ(ِربرهامروز بايد فکر کرد که . اين نظر درست نيست
سلندر به سر نيز آن  رانندۀ . بخارذغال و  بلکه با ،موتر اولی با بنزين که هنوز اختراع نشده بود، رانده نمی شد

  .نام داشت»  ژوسف کوگنو-نيکوالس«او . و يا يک نوع کاله سه کنج" موی مصنوعی ،پيروک"نداشت بلکه 
  

  با بخار در جبهه
در خدمت لشکر به حيث انجينر  سوار بوده و  قطعۀاو افسر. تولد گرديد)  فرانسه( در لوترينگن ١٧٢٥کوگنو درسال 
کوگنو به . ه پاريس برگشتترک گفته ب خدمت نظام  را ١٧٦٣  درسال وقرار داشت" تيريزيا ماريا"ملکۀ اطريش، 

 در آن ١٨قرن که هنر انجنيری را  رشته ای ،»استحکام تئوری  « ١٧٦٨در سال . حيث يک مخترع شهرت پبدا کرد
را تحريک کرده " Du Choiseul "بدين وسيله بايد توجه وزير جنگ فرانسه،  خت و تاز داشتند، به نشر رسانيد وتا

که   يیيک عراده.  را برای قطعۀ سوار انکشاف دهد ایتا  عرادهاين فرمايش را به دست آورد وزير از کوگنو . باشد
  . در آن زمان ديگر تازگی نداشت رانده می شدانرژی بخاربا 

  
به   راخط آهنکرده و الصه خ" Stephenson "و " Watt "توضيحات عام پسند قصۀ ماشين بخار را به نام های 

 Thomas "يک انجينر و مخترع انگليسی، . دياهميت پيشگفتار از نظر افتمی دهند؛ عبور از بين اروپا سرعت سريع 
Savery " ، را ]راجستر به نام مخترع [ِ اتنت پ١٦٩٨ در سال  . اولين پمپ انرژی بخار را ساخت١٧در قرن حتی 



  
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا
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 انکشاف قدرت بخار را بيشتر مانع می گرديد تا اينکه آنرا پشتيبانی کرده لی و شتدوام دا١٧٣٣دريافت کرد که الی 
  .باشد

  
دارای اولين ماشين فعال حرارت را اختراع کرد که " دنی پاپين"چند سال قبل از آن، فزيکدان و رياضيدان فرانسوی، 

بخار  به باال و وقتی توسط پييشتون ، گرديدقدری آب ضرورت بود که وقتی سلندر داغ می .  بودپيشتونيک سلندر با 
 دهه های بعد با تجارب سپری گرديد تا اين عمل ساده سريعتر ساخته .به پايان کشيده می شددوباره ، گرديدسرد می 

  .دنشو
  

را آب سرد بخار که او توانست . مخترع انگليسی، توماس نيوکومن، يک مؤفقيت عجيب دست داد به ١٧١٢در سال 
. پيشتون سرعت قابل توجه کسب کندباال و پايان شدن حرکت به اين وسيله و  نمايد تقطيرذشتانده گ" جت"يک  از
 يک عراده را به حرکت بياورد، فعاليت يک ماشين بخار "قدرت بخار آب"کوشيد با " کوگنو"وقتی  اينکه، هصخال

  .در پرنسيپ معلوم بود
  

کرد به غور از معرفی  در محضر عاميس برای اولين مرتبه  در پار١٧٦٩آنها را در سال " کوگنو"که اگر نتايجي
  . شتانده شوند، از تعجب خود داری کرده نمی شودنظر گذ

  اين بايد يک موتر باشد؟ چرا چنين عراده های بزرگ؟ و چرا ديگ بخار چنين پيش کشيده شده است؟
در انتقال اشخاص هيچ يک آنزمان  ولی . شکل می گيردنکشاف موتر های تيزرفتارااز انتظار ما از يک اوتوموبيل 

 بايد ،رو و ديگ بخار در پيشانتقال می يافت " لولۀ توپ " يکدر سطح بارگيری بايد از همه بيشتر .فکر نمی کرد
  .موازنه را حفظ می کرد

  

   پيچيدهاندنر
  : بود"نيوکومن"ساخت نوع يک ماشين بخار از داری  «fardier à vapeur»بخار  انرژیعرادۀ 

بخار و هوای آزاد ارتباط ديگ از باال بايک وال دو مجرا نوبت وار با و پايانی باز   هایقسمتبا دو سلندرعمودی 
. ند، کار می کردهنگاميکه يک پيشتون پايان و ديگرش باال می بوديعنی ديگر يک برخالف   اين دو سلندر .يافتمی 

 انتقال قوه به عرادۀ پيش رو از آن کمتر  ورا، فکر کرده بود کوگنو يک ساختار پيچيده از سيخها ،والفعاليت برای 
 به پيش و يابه  -چرخش به دو سمت وسيلۀ يک  شکل  و العجيبگراری  يک ،اين عمل با يک زنجير. پيچيده نبود

  . ممکن می ساخترا  -عقب
 

اولين نمايش  راجع به  سال بعد در خاطره های خود٣٠،  L. N. Rolland، قطعۀ قوای سوارآنوقتجنرال کميسار 
 که ِ  و شمار زياد از حاضرين، ماشينGribeauvalوزير، جنرال دو حضور در « : طرح عرادۀ بخار می نويسد نمونۀ

 اين ماشين يک  که بودممن اطمينان حاصل کرده.  عبور می کردجادۀ مستقيم روی يک چهار نفر سوار آن بود
 وقفتتوان داشت اگر به در ساعت را )]  متر١،٨(ساوی به تقريباً  يک فاتوم م[ ، Fathom ٢٠٠٠تا  ١٨٠٠  سرعت
 ١٢ظرفيت کورۀ آتش به حجم پمپ به صورت کافی انطباق نداشت و ماشين صرف زيرا  . مجبور نمی بوداهکردن 

  ». دقيقه می توانست بچرخد١٥تا 
  

 دقيقه ١٥ در هر بور نمی بود داشت اگر مجرا کيلومتر  در ساعت ٤ توان "عرادۀ انرژی بخار"به اين صورت 
. جرئت را از دست نمی دادندامور مسؤولين اما  ! عاجزانه بسيارنتيجۀ يک -شودتا بخار بيشتر توليد کند توقف 

General de Gribeauval  تن بار را حمل کند، ٥ الی ٤  بايدبه کوگنو هدايت داد  تا ساخت يک وسيلۀ بزرگتر را که 
 حصۀ ٤ بر ٥عرادۀ مطلوب «  . معلوم می شد انتظار فرمايش دهنده را بر آورده سازداين عراده. روی دست گيرد

ها نشيبی   از«تمرينات جنگی طی نموده راضی اروی  ١٧٧٠در نومبر را » در  ساعت)  کيلومتر٥تقريباً  (يک ميل
  .»ر کردگذ و غيرمساعد مساعداراضی ها و   پریـَند و کـَ از همه کوسربااليی ها، 

  

  تين حادثۀ موترنخس
کوگنو در : که اکثراً  از آن ياد آوری می گرديد قرار دارد» اولين حادثۀ موتر« خوش آيند صفات  همه اين در برابر

 ١٨٠٤ سال  اکتوبرکوگنو در.  را چپه کرد قشلۀ نظامی يک ديوارِ  از  قسمت١٧٧١يک امتحان عرادۀ خود در سال 
که او تصادم با ديوار چنان شديد بود  ،رايش آمده است ب ای در  مرثيه وچشم از جهان پوشيد

 اين واقعهتائيد  از آن زمان  وجود ندارد هيچ منبع ایچون  .نتوانست موتر را کنار بکشد
 ٤متر، ٢، با عرض  بوده متر طويل٧عراده بيش از . ولی از امکان خارج نيستممکن نبوده 

ً  يک  وريور پيش روی جای نشست د ، روی ترسيمات.تن وزن داشت چرخ دستی با  اضحا
 رو به طرف راست ووسط چرخهای دندانه دار عرادۀ پيش ت ديده می شود که  محور عمودی

  . به تصوير طرف چپ نگاه گردد.ديرهبری می گرد چپ يا
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می شده  خوانده «fardier à vapeur» طوريکه امروز در مورد .می شد قابل فهم استهدايت اينکه عراده به مشکل 
 مدت دراز بعد از کوگنو در رول های انرژی ،رهبری مشابههای  امکان رهبری نبود زيرا چرخ  از، عاریتواند

  .نصب بود) لنگرهای هموار کردن سرک ها(بخار 
  

 دقيقه برای تجديد ١٥از همه بيشتر اينکه بايد هر . شتشور و اشتياق در بارۀ ماشين کوگنو از خود حد و حدودی دا
به هر صورت از آن پشتيبانی نمی نظامی قوای کانزرواتيف . ديکرد، غير خوش آيند محسوس می گردآتش توقف می 

وزير جنگ، . در بار فرانسهبه اما انکشاف بيشتر تعلق به کيفيت تجديد آتش يا ديگر جزئيات تخيکی نبود بلکه . کرد
Choiseulپروژه پشتيـبان ه بعد از اينک، ، که ساخت عرادۀ انرژی بخار را منظور کرده بودMadame Pompadour در 

پشتيبانی اش   همه پروژه ها و پرسونل که از. قرار گرفتXV، مورد غضب پادشاه، لوئی ت کردا وف١٧٦٤سال 
 ٦٠٠ه کوچک تقاعد به ميلغ وبا آن هم کوگنو از پاد شاه يک وج. به بی اعتمادی کشانيده شدند باوی برخوردار بودند 

کوگنو به بروکسل رفت و مدت . از بين رفتبا انقالب فرانسه که اين هم  به دست آورد )ورو ي٢٥٠٠دل امع(ليفر 
قرار خاک آلود  ، سال کامل در ارسنال جنگی٣٠ وی «fardier à vapeur».  به پاريس باز گشته قبل از مرگشکوتا
  .افت که تا حال آنجا قرار دارد انتقال يConservatoire National des Arts et Métiers به ١٨٠٠در سال و . داشت

  
  پايان

  
  

 
  


