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ف���ه���رس���ت                                                                                    

به نام خداوند جان و خرد
قطره دریاست اگر با دریاست                     ور نه او قطره و دریا دریاست
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می توانند با دفتر نشریه تماس بگیرند.

   مقاله ها و تحلیل های اشخاص لزوماً نظر صنعت هوشمند نیست.
   برای مشاهده ی فهرست شرکت های عضو انجمن به پایگاه 

اطالع رسانی www.aiaciran.org مراجعه فرمایید.
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1 مرداد94 سال18  شماره 5 پیاپی 0

صنعت

کن�ترل

مروری بر  20 سال فعالیت انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی
امضای یادداشت تفاهم انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی و صندوق

  حمایت از تحقیقات و توسعه ی صنایع الکترونیک

جذب سرمایه ی مستقیم خارجی و حفظ سرمایه هاي داخلي دو راهکار مهم اقتصادی
اهمیت اتوماسیون در عصر بنگاه های متصل 

اندر احوال پِس صنعت در دوران پس از تحریم

پنج نکته ی اساسی در انتخاب تولیدکنندگان تجهیزات شبکه
سامانه های کنترل نظارتی و جمع آوری داده مبتنی بر وب

راه انداز فرکانس متغیر چیست؟
پیاده سازی آسان ایمنی در محیط های پیچیده ی صنعتی امروز

بهبود بهره وری سلول های شناورسازی سرباره در استخراج معدن با اندازه گیری دقیق جریان هوا
شناخت و انتخاب سروو موتورها
ارزیابي عملکرد سامانه هاي  سروو

رله های حالت جامد یا الکترومکانیکی؟

نقش راه  اندازهای فرکانس متغیر در باالنس فشار شبکه ی آب

محرك های توسعه ی معماری های نوین اتوماسیون
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ــتفاده از توان داخل  تولید به ویژه قانون حداکثر اس
و ایجاد ضمانت های اجرایی قوی برای این قوانین و 
الزام تمامی سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی 
ــود.  ــی ش به تبعیت جدی از این قوانین چاره اندیش
ــت رویه های اجرایی وزارت  در این ارتباط الزم اس
ــوان متولی اجرای  ــدن و تجارت به عن صنعت، مع
ــور اصالح  قوانین حامی تولید و متولی صنعت کش
ــازوکارهای مقتضی برای اطالع رسانی  ــود و س ش
ــویه به منظور اطالع یافتن کارفرمایان از توان  دوس
ــازندگان داخلی و همچنین آگاهی  پیمانکاران و س
ــازندگان از پروژه های برنامه ریزی  ــکاران و س پیمان

شده و در دست اجرا در کشور پیش بینی شود. 
ــیل بزرگی از تقاضا از  ــال حاضر پتانس 6. در ح
ــرفته و صاحب فناوری برای  سوی کشورهای پیش
ــرایط به گونه ای  ورود به بازار ایران وجود دارد و ش
ــاب باالیی  ــدرت چانه زنی و انتخ ــت که ما از ق اس
ــت به بهترین  ــت از این فرص برخورداریم. الزم اس
ــعه ی اقتصادی و  ــتای توس ــن در راس ــکل ممک ش
تکنولوژیک کشور استفاده کرده و با تأکید بر منافع 
ــرکای تجاری و چگونگی تعامل  ملی، در انتخاب ش
ــیت عمل کنیم.  ــان با نهایت دقت و حساس با ایش
ــتا الزام شرکت های خارجی عالقمند به  در این راس
حضور در بازار ایران، به همکاری و انتقال تکنولوژی 
به شرکت های ایرانی می تواند بسیار مؤثر واقع شود. 
ــت این الگو در اقتصادهای نوظهور  ــایان ذکر اس ش
ــازنده را در پی داشته  ــیار مثبت و س تجربه ای بس

است. 
ــعادت و به روزی  ــه میزان س ــر این ک و در آخ
ــردان ارتباط  ــزان خردورزی دولتم ــر ملتی با می ه
ــکاری دارد. بنابراین انتظار  ــتقیم و غیر قابل ان مس
ــور در  ــد کش ــؤوالن ارش می رود دولتمردان و مس
مواجهه با شرایط جدید دوران پسا تحریم، با پرهیز 
ــه برنامه ریزی  ــتاب زدگی، خردمندان ــه ش از هرگون

کرده و هوشمندانه عمل کنند.

اله
ــ

ــ
رمق

سـ

سردبیر

ــد تا رفع کامل تحریم ها چند  اگرچه به نظر می رس
گام بزرگ در پیش رو داریم و در افق سیاسی قضیه 
ــدی و چالش برانگیز عرض  نیز همچنان موانعی ج
ــای مثبت حاکم بر تعامالت  اندام می کنند؛ اما فض
ــای خارج، به ویژه طرف های  اقتصادی ایران با دنی
ــی و تمایل اقتصادهای بزرگ به ورود هر چه  اروپای
ــریع تر به عرصه ی اقتصاد و صنعت ایران، داشتن  س
ــرانجام توافق با  ــبت به س ــی خوش بینانه نس نگاه
ــم را توجیه و تقویت  ــرق عال قدرت های غرب و ش
ــال حاضر موضوع آمادگی  می کند. از این رو در ح
ورود کشور به دروان پسا تحریم مهم ترین دغدغه ی 
کارشناسان و فعاالن اقتصادی، و صنعتگران کشور 

می باشد. 
ــیاری از کارشناسان پیرامون  در تحلیل های بس
چگونگی گذر از تحریم و ورود به دوران پسا تحریم 
ــم می خورد  غالباً چند نکته ی حایز اهمیت به چش

که در ادامه به برخی از آن ها اشاره شده است:
ــاد و صنعت  ــکالت کنونی اقتص 1. تمامی مش
کشور زاده ی شرایط تحریم نیست و طی سال های 
ــوء تدبیر، بیش از تحریم، بر  ــأله ی س ــته مس گذش
ــت. چه بسا در  ــور صدمه وارد آورده اس اقتصاد کش
مواردی سوء تدبیر، آثار تحریم را تشدید کرده و در 
مواردی نیز تحریم ها اصوالً کارکردی پوششی برای 
ــته اند. بنابراین الزم است  توجیه سوء تدبیرها داش
ــان خبره ی صنعتی و  عرصه برای حضور کارشناس
ــازی های کالن  ــادی در فرآیندهای تصمیم س اقتص
ــاهد حضور  ــده و ش ــور بیش از پیش هموار ش کش
فعال و اثربخش متخصصان در پست های مدیریتی 

و اجرایی کشور باشیم.  
ــیدن توافق لزوماً منجر به  ــرانجام رس 2. به س
ــعه ی صنعتی  ــکوفایی اقتصادی و توس ــق و ش رون
ــی که هنوز  ــد؛ چراکه در دوران ــور نخواهد ش کش
تحریم ها شدت نگرفته بود و کشور به دلیل افزایش 
قیمت نفت از درآمد بسیار باالیی نیز برخوردار بود 
وضعیت اقتصاد کشور با درآمد آن تناسب چندانی 
ــت. از این رو شایسته است در اسرع وقت و به  نداش
منظور فراهم شدن امکان بهره برداری حداکثری از 
ــاختار تخصیص منابع در  منابع مالی آزاد شده، س

کشور اصالح شود.
ــورات برخی،  ــالف تص ــه برخ ــور ک 3. همانط
ــی بر اقتصاد  ــک باره و ناگهان ــای تحریم ی پیامده
کشور ظاهر نشد و پس از چندین سال آثار مخرب 
ــکلی جدی نمایان گردید؛ رفع آثار  تحریم ها به ش
ــادی و پایدار  ــرایط ع ــری در ش ــم و قرارگی تحری
اقتصادی نیز یک شبه حادث نخواهد شد. از این رو 
ــت اقتصاد کشور برای طی کردن یک روند  الزم اس

رشد تدریجی آماده شود.
4. تحریم ها فرصتی را فراهم کرد که کارفرمایان 
دولتی نیم نگاهی هم به توان داخل بی اندازند و به 
ــور اعتماد  ــان و صنعتگران کش ــار به متخصص اجب
ــرکت های ایرانی هم  ــه الحق و االنصاف ش کنند ک
ــخ این اعتماد را دادند. بنابراین حفظ  به خوبی پاس
ــرکت های ایرانی  ــتاوردهای فنی و مدیریتی ش دس
ــرمایه ی ارزشمند  در دوران تحریم به عنوان یک س
اقتصادی باید مد نظر قرار گیرد و شایسته است در 
ــا تحریم از این سرمایه به بهترین شکل  دوران پس
ــد و شکوفایی صنعت کشور و  ممکن در جهت رش
ارتقای میزان اشتغال نیروی کار متخصص استفاده 

شود.  
ــادالت تجاری با  ــه مب ــم ک 5. در دوران تحری
دنیای خارج با مشکالت و موانع بسیار جدی مواجه 
ــاهد بودیم که برخی صنایع بزرگ دولتی و  بود، ش
نیز برخی پیمانکاران بزرگ کشور که ریشه و اصل 
ــتهای فراوان  ــب دولتی  دارند همچنان با اش و نص
ــت تأمین کاالهای صنعتی  تمام تالش خود را جه
ــتند و  ــور مصروف داش مورد نیاز خود از خارج کش
ــق دور زدن  قانون و  ــفانه گاهی حتی از طری متأس
ــررات مربوطه نه تنها جریمه  ــا تغییر قوانین و مق ی
نشدند بلکه بابت این واردات از معافیت های گمرکی 
ــت ادامه ی این روند در  نیز بهره گرفتند. بدیهی اس
دوران پس از تحریم، که امر واردات تسهیل خواهد 
شد، می تواند دستاوردهای صنعتگران کشور را که 
ــال ها تالش و کوشش ایشان بوده و الزم  حاصل س
است به عنوان یک سرمایه ی ملی پاس داشته شود، 
ــته است در دوران  بر باد خواهد داد. بنابراین شایس
ــبت به اجرای دقیق قوانین حامی  ــا تحریم نس پس

ورود خردمندانه به دوران

 پســـــــا تحــــــریم
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مهندس امیرنصرت ذوالفقاری )عضو هیأت مدیره(
به نظر مي توان نمره اي خوب و نزدیک به عدد طول عمر انجمن اتوماسیون، براي دو دهه 
تالش، به این انجمن و فعاالن صنعت اتوماسیون اختصاص داد. اما با نگاه به آینده می توان 
دریافت که چالشي مهم در پیش است؛ دوران پس از تحریم و هجوم شرکت هاي خارجي 
ــؤولیت پذیري و اعتمادسازي،  ــتن آن با تقویت دانش فني، مس ــت سرگذاش براي اجراي پروژه ها؛ که پش

همدلي و فعالیت بیشتر اعضاء در انجمن میسر مي باشد.  

مهندس احمد نصری مهاجری )عضو هیأت مدیره(
بیست سال پیش تعداد اندکی از شرکت ها در زمینه ی اتوماسیون صنعتی کار می کردند که 
ــتم ها فعال بودند، فناوری های جدید مانند  بخش عمده ی آن ها در زمینه ی واردات سیس
ــناخته بودند و تعداد بسیار کمی از مهندسین ایرانی  DCS، فیلدباس، وایرلس و غیره ناش
ــرکت در تمامی زمینه ها از تولید، یکپارچه سازی،  ــتند. اما امروز؛ بیش از دویست ش ــراف داش به آن ها اش
ــغول به کار هستند. این شرکت ها  ــی و، نصب و راه اندازی سیستم های اتوماسیون صنعتی مش برنامه نویس
دارای رتبه بندی و شخصیت فنی و حقوقی مستقل هستند. انجمن در ایجاد، گسترش و شناساندن اهمیت 

اتوماسیون در جامعه ی صنعتی نقش پیشتازی را داشته و دارد.

مهندس مهدی شهابی )نایب رییس هیأت مدیره(
به واسطه ی ماهیت ذاتی اتوماسیون، اعضای انجمن اتوماسیون صنعتی در تمامی صنایع حضور 
دارند و از سوی دیگر منافع اعضا در برخی زمینه ها با یکدیگر همراستا نیست. با این وجود 
همبستگی و همدلی کم نظیری در بین اعضای این انجمن، با هدف ارتقای صنعت اتوماسیون 
ــکلی مشاهده می شود، بسیار مهم است و جای تقدیر دارد.   ــور، وجود دارد. این ویژگی که در کمتر تش کش

مهندس حسین فرهادی )عضو هیأت مدیره و خزانه دار(
منحنی عملکرد 20 ساله ی انجمن اتوماسیون گویای این واقعیت است که هرگاه مشارکت 
ــته و هر کجا این  ــد داش ــب آن رش ــتاوردهای انجمن نیز به تناس اعضا افزایش یافته، دس
مشارکت به هر دلیلی با کاهش مواجه شده، میزان موفقیت انجمن نیز کاهش داشته است. 
ــکل های صنفی نیز  به وضوح قابل مشاهده است. موفقیت، اعتبار و قدرت نفوذ و  ــب در دیگر تش این تناس
تأثیرگذاری هر تشکل صنفی به میزان مشارکت و همراهی اعضا در فرآیند پیگیری مطالبات صنفی وابسته 

است و نمی توان هویتی را مستقل از اعضا برای یک تشکل صنفی قایل شد. 

اعتقاد به کار گروهی و لزوم هم افزایی در پیگیری 
ــاس وظیفه در راه توسعه و  مطالبات صنفی و احس
آبادانی ایران، انگیزه ای شد تا در اوایل سال 1374 
ــرکت های پیشرو در  ــی، جمعی از مدیران ش شمس
ــور، گرد هم آمده  ــیون صنعتی کش حوزه ی اتوماس
ــرکت های  ــن صنفی ش ــکیل »انجم ــده ی تش و ای
ــیون صنعتی« را به واقعیت مبدل سازند. از  اتوماس
این رو هیأت مؤسس این انجمن با حضور آقایان:   
• محمود پریدهپور )طرح و توسعه سیستم ها(؛

• اسماعیل ثنائی )پتسا(؛
• رضا حسینی )متد الکترونیک سپاهان(؛

• همایون رشیدی پور )ساتیا(؛
• علی اکبر سهیلی )ساپتا(؛

• محمد حسن درویش )کنترونیک(؛
• جالل کاوندی )گروه صنعتی ندا(؛   

• رافی گالوستانیان )کنترل های صنعتی حنیف(؛ 
• حسین لروند )توان مهر پارس(؛  

میر محسن مدنی )فراروش(؛
• مسعود مهرداد )کامپیوتری برگ(؛ 

• نصرت ا... مختاری )صنایع الکترونیک دماوند(؛
• محمدحسین محبی ایرانی )بیت پرداز(.

ــم آوردن مقدمات  ــبت به فراه ــکیل و نس تش
ــرکت های  ــی ش ــن صنف ــمی انجم ــیس رس تأس
ــیون صنعتی و همچنین تهیه ی پیش نویس  اتوماس
ــنامه ی این انجمن اقدام نمود. پس از آن در  اساس
ــال 1374 نخستین مجمع  بیست و یکم تیرماه س
عمومی عادی انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون 
ــن تصویب  ــه طی آن ضم ــد ک ــی برگزار ش صنعت
ــنامه ی انجمن، انتخابات اولین دوره ی هیأت  اساس
ــزار گردید. چند روز پس  ــره ی انجمن نیز برگ مدی
ــی در 1374/05/18،  ــداد فرخنده، یعن از این رخ
ــرکت های اتوماسیون صنعتی، به  انجمن صنفی ش
ــوان یک انجمن صنفی کارفرمایی در وزارت کار  عن

وقت به صورت رسمی ثبت گردید.
ــار شماره ی 170 ماهنامه ی صنعت  تقارن انتش
هوشمند، که البته 18 سال سابقه ی انتشار پیوسته 

مروری بر  20 سال فعالیت
انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی

مهندس مسعود مهرداد )رییس هیأت مدیره(
ــاس و مهم از تاریخ اقتصادی و صنعتی ایران  ــالگی انجمن با برهه ای حس ــت س تولد بیس
مقارن شده و شرایط این دوره می طلبد که تمامی فرهیختگان و نخبگان جامعه، از جمله 
فعاالن صنعت اتوماسیون وظایف خود را در قبال کشور و نسل آینده بار دیگر مرور کنند. 
باید اعتقاد داشته باشیم که هر اقدامی هر چند کوچک در راه اعتالی ایران عزیز می تواند آثاری بزرگ در 

پی داشته باشد. »چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید.«   
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برگزاری نخستین سمینار خدمات مهندسی به همت انجمن؛ معرفی انجمن در نمایشگاه مخابرات، برق و الکترونیک؛

ــرق و الکترونیک؛ ــرات، ب ــگاه مخاب ــن در نمایش ــی انجم ــت انجمن؛ معرف ــی به هم ــات مهندس ــمینار خدم ــتین س ــزاری نخس برگ

ــیون در وزارت صنعت؛ حضور نماینده ی انجمن در کمیته ی راهبردی توسعه ی اتوماسیون  ــعه ی صنایع اتوماس ــکیل کمیته ی توس تش
صنعتی وزارت صنعت؛ برگزاری اولین کنفرانس اتوماسیون صنعتی با مشارکت انجمن؛ ابطال بخش نامه 2/149 تأمین اجتماعی؛ 

ــیون  اتوماس ــرفصل  س ــدن  ش ــاز  ب ــمند؛  هوش ــت  صنع ــط  توس ــرق  ب ــت  صنع ــر  برت ــر  نش ــنواره ی  جش دوم  ــه ی  رتب ــب  کس
ــورای  ش در  ــن  انجم ــور  حض ــن؛  انجم در  کاری  ــی  نواح ــاد  ایج ــور؛  کش ــزی  برنامه ری و  ــت  مدیری ــازمان  س در  ــی  صنعت
ــوریه؛   س ــگاه  نمایش در  ــن  انجم ــور  حض ــران؛  ای  IEC ــه ی  کمیت در  ــن  انجم ــت  عضوی ــع؛  صنای وزارت  ــک   الکترونی

اتصال دفتر انجمن به شبکه جهانی اینترنت؛

ــر فرآیندی؛ ــدی و صنایع غی ــع فرآین ــرژی، صنای ــرك و بازرگانی، ان ــای گم ــیس کمیته ه ــمند؛ تأس ــت هوش ــی صنع ــتقالل مال اس

تشکیل کنسرسیوم مدیریت طرح های اتوماسیون صنعتی؛ ورود انجمن به فرآیند تدوین نظام مهندسی صنعت؛ تدوین استراتژی صنعت 
به سفارش کنفدراسیون صنعت؛ تأسیس کمیسیون آب؛ حضور انجمن در نمایشگاه فیلدباس؛ بیمه تکمیلی کارکنان شرکت های عضو؛

اصالح کتاب تعرفه ی گمرکی با نظر انجمن؛ راه اندازی وبسایت انجمن؛

تأسیس کمیته ی نمایشگاه؛ تأسیس کمیسیون مناقصات؛

عقد تفاهم نامه با انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق؛ اجرای پروژه ی بررسی بازار اتوماسیون کشور؛

ــپاچینگ بنا بر  ــکادا و دیس ــیس کمیته ی تخصصی اس ــور با همکاری انجمن؛ تأس برگزاری اولین کنفرانس کنترل و مکاترونیک کش
ــانی انجمن؛ عضویت در کانون عالی کارفرمایان؛ پیگیری اجرای قانون  ــایت اطالع رس ــبکه برق ایران؛ ارتقای س ــت مدیریت ش درخواس

حداکثر در مناقصات وزارت نیرو و وزارت نفت؛ حضور در کارگروه قانون حداکثر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛

اخذ مجوز انتشار ماهنامه ی صنعت هوشمند از ارشاد؛

1372

1373

1374

1375

1377

1376

1378

1379

1380

1381

1382

1383

1384

1385

ارایه ی ایده ی تشکیل انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی؛ تشکیل هیأت مؤسس انجمن؛

ــورای  ــس تحت عنوان ش ــات هیأت مؤس ــتین هیأت مدیره ی موقت انجمن؛ برگزاری جلس ــکیل دبیرخانه ی موقت؛ انتخاب نخس تش
ــیس به وزارت صنایع و معادن، دیگر انجمن های  ــرف تأس ــنامه ی انجمن؛ معرفی انجمن در ش ــیون؛ تنظیم پیش نویس اساس اتوماس

تخصصی؛ انتشار نخستین خبرنامه ی اتوماسیون؛ طراحی لوگوی انجمن؛ آغاز عضوگیری؛

ــتین هیأت مدیره ی رسمی انجمن؛ دیدار مدیران انجمن  ــنامه؛ انتخاب نخس ــتین مجمع عمومی انجمن و تصویب اساس برگزاری نخس
ــار مجله ی صنعت هوشمند به وزارت ارشاد؛ انتخاب مدیر مسؤول و سردبیر برای مجله ی  ــت انتش با وزیر وقت صنعت؛ ارایه ی درخواس
صنعت هوشمند؛ تأسیس کمیته های فنی، استاندارد، پروفورما و پروژه ها؛ معرفی انجمن به وزارت صنایع سنگین، صنایع سیمان، صدا 

و سیما و ...؛ 

مروری بر  20 سال فعالیت انجمن صنفی...
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ــاخت داخل در پروژه های اتوماسیون صنعتی؛ تأسیس کارگروه کنترل و سیگنالینگ ریلی در دبیرخانه ی  ــتورالعمل سهم س تدوین دس
قانون حداکثر؛ حضور انجمن در فرآیند تدوین سرفصل های آموزشی سازمان فنی و حرفه ای کشور؛

ــدن کارگروه رتبه بندی؛ راه اندازی سایت اطالع رسانی انجمن؛ سامان دهی نظام توزیع صنعت هوشمند؛ حضور نشریه در پایگاه  فعال ش
اطالع رسانی مگ ایران؛ آغاز ارتباط هدفمند با سازمان مدیریت و برنامه ریزی جهت رتبه بندی شرکت های اتوماسیونی؛

بازنگری آیین نامه ی تشخیص صالحیت و رتبه بندی پیمانکاران و مشاوران اتوماسیون صنعتی؛ پیگیری مجدانه ی رتبه بندی شرکت های 
ــاخت از طریق معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس  ــاوران و پیمانکاران طرح و س ــه گروه پیمانکاران، مش ــیونی در س اتوماس
ــمند؛ عضویت در کانون  ــماره از ماهنامه ی صنعت هوش ــور؛ چاپ یکصدمین ش ــازمان فنی و حرفه ای کش جمهور؛ عقد تفاهم نامه با س

عالی کارفرمایان؛

ــته های رشته ی پیمانکاری صنعت  ــیون صنعتی« به زیررش ــدن »اتوماس ــخیص صالحیت پیمانکاران و اضافه ش اصالح آیین نامه ی تش
ــیون صنعتی؛ تدوین  ــتم های اتوماس ــازان سیس ــی به یکپارچه س ــن آیین نامه ی صدور پروانه ی خدمات فنی و مهندس ــدن؛ تدوی و مع
ــتانداردهای ملی پنوماتیک توسط انجمن؛ برگزاری نخستین نمایشگاه اتوماسیون صنعتی تهران؛ تشکیل شورای مستقل سردبیری  اس

نشریه؛ تشکیل شورای سیاستگذاری صنعت هوشمند؛ انتصاب سردبیر جدید صنعت هوشمند؛

ــاوران و اضافه شدن »اتوماسیون صنعتی« به گروه تخصص های مشترك؛ معرفی انجمن به  ــخیص صالحیت مش اصالح آیین نامه ی تش
ــاخت داخل از وزارت صنعت در حوزه ی اتوماسیون صنعتی؛ تمام رنگی شدن ماهنامه ی صنعت  ــتعالم های س ــی اس عنوان مرجع بررس

هوشمند؛ حضور هیأتی از انجمن در نمایشگاه WIN ترکیه؛

صدور بخش نامه ی اصالح جداول آیین نامه ی تشخیص صالحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت از سوی 
ــته های طرح و ساخت؛ انتصاب مدیر  ــیون صنعتی به رس ــته ی اتوماس معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و ورود رس
ــؤول جدید ماهنامه ی صنعت هوشمند؛ تدوین اساسنامه ی جدید انجمن؛ عضویت انجمن در شورای هماهنگی تشکل های صنفی،  مس

فنی و حرفه ای کشور؛ اعطای ریاست شورای عالی توسعه ی توان داخل از سوی وزیر نفت به رییس هیأت مدیره ی انجمن؛

تثبیت جایگاه انجمن در تصمیم سازی های دفتر نظام اجرایی طرح ها؛ عضویت انجمن در اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران؛ 
راه اندازی سایت جدید انجمن؛ حضور در کمیته ی تخصصی اتوماسیون سندیکای صنعت برق ایران؛ حضور در فرآیند تدوین الیحه ی نظام 
مهندسی صنعت؛ تشکیل کمیسیون کشاورزی انجمن؛ تدوین سند راهبردی اتوماسیون صنعتی در صنعت نفت به سفارش وزارت نفت؛

1386

1387

1388

1389

1390

1391
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1393

1394

ــت  ــط انجمن بنابر درخواس ــی قانون حداکثر توس ــن آیین نامه ی اجرای ــی؛ تدوی ــکل های صنعت ــع انجمن ها و تش ــت در مجم عضوی
ــس  ــته؛ حضور در هیأت مؤس ــیون صادرات انرژی و خدمات وابس ــس فدراس ــدن و تجارت؛ حضور در هیأت مؤس ــت، مع وزارت صنع
ــخیص  ــورای هماهنگی؛ تدوین آیین نامه ی تش ــتراتژی ش ــیون صنعت برق ایران؛ حضور در کارگروه های رتبه بندی و تدوین اس فدراس
ــاورزی؛ ــیون وزارت جهاد کش ــر مکانیزاس ــفارش مزک ــاورزی به س ــیونی در بخش کش ــرکت های اتوماس ــدی ش ــت و رتبه بن صالحی

ــیون صنعت نفت ایران؛ تدوین پیش نویس اساسنامه ی فدراسیون صنعت نفت ایران بنا بر درخواست  ــس فدراس حضور در هیأت مؤس
هیأت مؤسس فدراسیون؛ حضور نماینده ی انجمن در جمع هیأت نمایندگان اتاق ایران؛ حضور در نهاد تعامل دولت و بخش خصوصی؛ 
ــرکت های  ــنجی فنی طرح ها و ش ــعه ی صنایع الکترونیک و واگذاری اعتبارس ــم نامه با صندوق حمایت از تحقیقات و توس ــد تفاه عق
ــهیالت و ضمانت نامه به انجمن؛ عقد تفاهم نامه با ستاد توسعه ی فناوری نفت، گاز و ذغال سنگ  ــتفاده از تس ــیونی متقاضی اس اتوماس
ــکوفایی به انجمن؛ آغاز فرآیند تأیید  ــهیالت صندوق نوآوری و ش ــیونی متقاضی بهره مندی از تس و واگذاری ارزیابی طرح های اتوماس
ــیون صنعتی توسط انجمن؛ افزایش تیراژ صنعت هوشمند به 4000 نسخه؛  ــازان سیستم های اتوماس صالحیت و رتبه بندی یکپارچه س
اعالم فهرست توانمندی های اعضا به سامانه ی کل کاال و حمایت از ساخت داخل وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ... وفق 

قانون حداکثر؛ بازبینی استراتژی انجمن؛

مروری بر  20 سال فعالیت انجمن صنفی...
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و بی وقفه ی این نشریه را می توان نشانه ای از پویایی 
ــرزنده بودن انجمن قلمداد نمود، با بیستمین  و س
ــرکت های  ــی ش ــن صنف ــیس انجم ــالگرد تأس س
ــریه را بر  ــیون صنعتی، گردانندگان این نش اتوماس
ــت تا با ذکر تاریخچه ای کوتاه و مختصر از  آن داش
دوره های مختلف کاری این نهاد صنفی، یاد تمامی 
ــف انجمن در  ــه در دوره های مختل ــی را ک عزیزان
ــمت های مختلف فعالیت داشته و یاریگر انجمن  س
ــته و از زحمات ارزشمند ایشان  بوده اند گرامی داش

قدردانی نمایند. 
ــت براساس مفاد اساسنامه ی انجمن  گفتنی اس
ــیون صنعتی، انتخابات  ــرکت های اتوماس صنفی ش
ــار و انتخابات  ــک ب ــال ی ــه س هیأت مدیره هر س

بازرسان هرساله تجدید می شود.

دوره ی نخست
همانطور که پیش از این گفته شد نخستین مجمع 
ــیون  ــرکت های اتوماس ــی انجمن صنفی ش عموم
ــال 1374  ــت و یکم تیرماه س صنعتی در روز بیس
برگزار گردید که در آن اساسنامه ی انجمن مشتمل 
ــید و  بر 59 ماده به تصویب حاضران در مجمع رس
اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و همچنین 
بازرسان نخستین دوره به شرح زیر انتخاب شدند:

اعضای اصلی:
• آقای محمد حسن درویش )کنترونیک(؛  

• آقای میر محسن مدنی )فراروش(؛
• آقای اسماعیل ثنائی )پتسا(؛

ــعه  ــور )طرح و توس ــود پریدهپ ــای محم • آق
سیستم ها(؛

• آقای نصرت ا... مختاری )صنایع الکترونیک البرز(.
بازرسان:

• آقای همایون رشیدی پور )ساتیا(؛
• آقای مسعود مهرداد )اتوماسیون برگ(.

مجمع سال 92 و عضویت انجمن در اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

ــم انجمن با عنایت به  ــأت مدیره ی دوره ی شش هی
ضرورت های وقت و همچنین به منظور بهره گیری 
ــع، معادن و  ــاق بازرگانی، صنای ــیل های ات از پتانس
ــاورزی ایران، با اتکا به ظرفیت های موجود در  کش
ــب و کار، تصمیم  ــتمر محیط کس قانون بهبود مس
ــبت به  ــیر مراحل قانونی نس ــس از س ــت تا پ گرف
عضویت انجمن در اتاق ایران اقدام نماید. در همین 
ــنهاد عضویت انجمن در اتاق ایران به  ــتا پیش راس
ــد و به  ــال 92 ارایه ش مجمع عمومی فوق العاده س

تصویب اعضای مجمع رسید. گفتنی است عضویت 
ــی تغییرات جزیی در  ــتلزم اعمال برخ در اتاق مس
اساسنامه بود که تغییرات مذکور نیز مورد تصویب 

مجمع قرار گرفت.
ــاس قانون اتاق ایران، هیأت  گفتنی است براس
ــر  ــن اتاق های سراس ــاق از منتخبی ــدگان ات نماین
کشور و همچنین نمایندگان تشکل های عضو اتاق 
ــکیل می شود و هر یک از تشکل های عضو اتاق  تش
در صورت احراز شرایط مربوطه می تواند نماینده ای 
ــد که  ــته باش ــع هیأت نمایندگان اتاق داش در جم
ــیون صنعتی به  ــرکت های اتوماس انجمن صنفی ش
عنوان یکی از تشکل های فعال عضو اتاق هم اکنون 
ــتم اتاق دارای  ــأت نمایندگان دوره ی هش و در هی

کرسی نمایندگی است.
  

تصویری از آینده ی انجمن صنفی 
شرکت های اتوماسیون صنعتی

ــی  ــن صنف ــم انجم ــره ی دوره ی هفت ــأت مدی هی
شرکت های اتوماسیون صنعتی در ادامه ی خدمات 
و اقدامات ارزشمند هیأت مدیره های ادوار گذشته، 

اقدامات زیر را در دستور کار دارد:
صنف�ی  مناف�ع  از  دف�اع  و  حمای�ت   .1
ش�رکت های اتوماس�یون صنعتی و کوش�ش 
به منظور اس�تیفای حقوق قانونی و مش�روع 
ــن اجرای قوانین  ایش�ان از طریق نظارت بر حس
ــاوره به  ــوق کارفرمایان، ارایه ی مش ــط با حق مرتب
ــای  ــح و طرح ه ــم لوای ــس در تنظی ــت و مجل دول
ــازمان های تأثیرگذار  ــرد س ــش عملک ــی، پای قانون
ــیونی  ــرکت های اتوماس ــب و کار ش بر محیط کس
ــازمان  ــور مالیاتی، گمرك، س ــون اداره ی ام همچ
تأمین اجتماعی، شهرداری ها و .... و انجام اقدامات 
ــتیبانی های قانونی و حقوقی الزم از اعضا در  و پش

موارد لزوم.
2. س�امان دهی بازار اتوماس�یون صنعتی 
ــازمان مدیریت و  ــکاری با س کش�ور از طریق هم
ــی، تأیید  ــاط با ارزیاب ــور در ارتب ــزی کش برنامه ری
ــیونی،  ــرکت های اتوماس صالحیت و رتبه بندی ش
ــیون  ــای واگذاری پروژه های اتوماس اصالح رویه ه
ــن رویه ها،  ــی اجرای ای ــش چگونگ ــی و پای صنعت
ــالم و  ــرایط رقابت س ــاد ش ــار و ایج ــذف انحص ح
ــای خدمات  ــت به ــازنده در بازار، تدوین فهرس س
ــیونی، درجه بندی کارشناسان و متخصصان  اتوماس
ــیون صنعتی و  ارتقای دانش کارفرمایان در  اتوماس
ــیون صنعتی، کمک در امر تدوین  ارتباط با اتوماس

استانداردهای ملی اتوماسیون صنعتی  و ....

ش�رکت های  کار  ب�ازار  توس�عه ی   .3
ــای  ــی توانمندی ه ــق معرف اتوماس�یونی از طری
ــور،  ــرکت ها به کارفرمایان خرد و کالن کش این ش
ــرایط  ــای جدید، فراهم کردن ش ــایی بازاره شناس
ــرکت های اتوماسیونی در پروژه های سایر  حضور ش
ــورها، ارایه ی طرحهای کالن زیست محیطی و  کش
بهینه سازی مصرف مواد، انرژی و عملکرد در سطح 
ملی به گونه ای که اجرای آن ها مستلزم بهره گیری 
ــد،  ــیون صنعتی باش ــای نوین اتوماس از فناوری ه
ــترش و تقویت فرهنگ استفاده ی حداکثری از  گس
ــی ایرانی در زمینه ی  کاال و خدمات فنی و مهندس
ــاختن تمامی سطوح  ــیون صنعتی، آشنا س اتوماس

جامعه با اتوماسیون صنعتی و مزایای آن.
4. تالش در جهت ارتقای توان )مدیریتی، 
فنی و مالی( ش�رکت های اتوماسیونی از طریق 
ــی مدیریتی، مالی و فنی  برگزاری دوره های آموزش
و همچنین تسهیل دسترسی ایشان به منابع مالی، 
کمک به شرکت های اتوماسیون در جذب نیروهای 

متخصص و .... 
5. ت�الش در راس�تای اس�تیفای مناف�ع 
مش�ترک تمام�ی کارفرمایان کش�ور از طریق 
ــکل های مادر از جمله اتاق بازرگانی  همکاری با تش

و سایر تشکل های کارفرمایی بخش خصوصی.
6. تقویت و گس�ترش اخ�الق حرفه ای در 
بین مدیران و کارکنان شرکت های اتوماسیون 
ــازنده میان این  صنعتی از طریق تقویت ارتباط س
ــان در خصوص مزایای  ــرکت ها و آگاه سازی ایش ش
ــه ای و رقابت  ــه اخالق حرف ــدی ب ــی از پای بن ناش

اصولی.

انتخابات پیش رو 
ــان زمان دوره ی  ــدن به پای ــت به نزدیک ش باعنای
ــأت مدیره ی  ــای هی ــاله ی اعض ــه س مأموریت س
دوره ی هفتم انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون 
ــت در مجمع عمومی عادی سال  صنعتی، الزم اس
ــزاری آن تعیین و به  ــه زودی تاریخ برگ 94، که ب
ــید،  ــای محترم انجمن خواهد رس ــتحضار اعض اس
انتخابات هیأت مدیره ی دوره ی جدید برگزار شود. 
از همین رو شایسته است اعضای محترم انجمن که 
همواره در تمامی عرصه ها یاریگر انجمن بوده اند با 
ــق معرفی کاندیدای  ــور فعال خود چه از طری حض
هیأت مدیره و چه حضور فعال در مجمع، شرایط را 
همچون گذشته برای انتخاب هیأت مدیره ای پویا، 

فعال و وظیفه شناس فراهم نمایند.

مروری بر  20 سال فعالیت انجمن صنفی...
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امضای یادداشت تفاهم 
 انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی و 

صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه ی صنایع الکترونیک

ــات متعدد  ــل و برگزاری جلس ــس از ماه ها تعام پ
ــرکت های  ــن صنفی ش ــان انجم ــانی می کارشناس
ــیون صنعتی و صندوق حمایت از تحقیقات  اتوماس
ــه منظور ارایه ی  ــعه ی صنایع الکترونیک، ب و توس
ــیل ها و امکانات  ــری از پتانس ــای بهره گی راهکاره
ــرکت های  ــتای تقویت ش ــدوق مذکور در راس صن
ــرانجام در تاریخ 25 مرداد  ــیون صنعتی، س اتوماس
ــکاری دو جانبه ای میان  ــاه 94 تفاهمنامه ی هم م

طرفین منعقد گردید.
ــن صنفی  ــط عمومی انجم ــالم رواب ــا بر اع بن
ــن تفاهم  ــیون صنعتی، در ای ــرکت های اتوماس ش
ــور اعضای  ــمی با حض ــمی رس نامه که طی مراس
هیأت مدیره و دبیر انجمن و مدیران و کارشناسان 
ــعود مهرداد  صندوق، به امضای آقایان مهندس مس
ــدت رییس هیأت  ــن و دکتر علی وح رییس انجم
ــید، طرفین بر  ــدوق رس ــل صن ــره و مدیرعام مدی
ــور کمک به  ــاعی و همکاری به منظ ــریک مس تش
رشد و توسعه ی صنعت اتوماسیون در کشور متعهد 

شدند.  
ــاس توافقات به عمل آمده،  ــت براس گفتنی اس
ــرکت ها و  ــنجی ش ــن پس ارزیابي و اعتبارس از ای
ــدی از  ــی بهره من ــیونی متقاض ــای اتوماس طرح ه
ــوی صندوق و همچنین  ــهیالت قابل ارایه از س تس
ــنجش و پایش  ــاخص های اثربخشی، س تدوین ش
ــرکت های  طرح های متقاضی، به انجمن صنفی ش

اتوماسیون صنعتی واگذار خواهد شد.
ــدت، ضمن  ــم دکتر وح ــدای این مراس در ابت
ــای اعضای هیأت  ــات و پیگیری ه ــپاس از زحم س

ــرانجام  مدیره و دبیرخانه ی انجمن به منظور به س
ــای این تفاهم نامه،  ــاندن مراحل تدوین و امض رس
ــیر همکاری میان  ــد این تفاهم نامه را آغاز مس عق
ــت و از هر دو طرف خواست در اسرع  طرفین دانس
وقت نسبت به اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه و ورود 

به فاز عملیاتی اقدام نمایند. 
ــات و  ــت از تحقیق ــدوق حمای ــل صن مدیرعام
ــن تأکید بر لزوم  ــعه ی صنایع الکترونیک ضم توس
ــی و حرفه ای در  ــت نقش انجمن های تخصص تقوی
ــان  عرصه های مختلف و همچنین لزوم حضور ایش
ــوط به حوزه ی  ــازی مرب ــای تصمیم س در فرآینده
ــن و مورد  ــتند: »معتبرتری ــود اظهار داش کاری خ
ــایی الویت ها  ــتای شناس وثوق ترین مرجع در راس
ــکل های  ــته ی صنعتی، انجمن ها و تش ــر رش در ه
ــرافی که  ــتند که به دلیل اش تخصصی مربوطه هس
بر حوزه ی تخصصی خود دارند می توانند در هدایت 
ــهیالت و حمایت هایی که در  صحیح و هدفمند تس
ــیار مؤثر و  ــده بس قانون برای صنایع پیش بینی ش

مفید واقع شوند.«
وحدت سیاست جدید صندوق را حضور پررنگ 
ــنجی  ــد اعتبارس ــی در فرآین ــکل های تخصص تش
ــت  دریاف و  ــهیالت  تس ــی  متقاض ــرکت های  ش
ــه تأکید کرد  ــوان کرد و بر این نکت ضمانتنامه عن
ــرکت های اتوماسیون صنعتی  که انجمن صنفی ش
باید به عنوان بازوی تخصصی صندوق در این حوزه 

عمل کند.
ــاط نظام مندی که  ــه ارتب ــاره ب ــن اش وی ضم
ــی متولی  ــازمان ها و نهادهای دولت ــا س صندوق ب

صنعت از جمله وزارت صنعت دارد ارتباط صندوق 
با تشکل ها را زمینه ساز ایجاد ارتباطی سه جانبه در 
حوزه های مختلف صنایع الکترونیک قلمداد نمود. 

ــم آقای مهندس مهرداد،  در ادامه ی این مراس
ــرکت های  ــس هیأت مدیره ی انجمن صنفی ش ریی
ــی از اهتمام  ــن قدردان ــی، ضم ــیون صنعت اتوماس
ــه انجمن های  ــبت ب ــژه ی مدیریت صندوق نس وی
ــراز امیدواری کرد که امضای  صنفی و تخصصی، اب
ــد برای همکاری این  ــن تفاهم نامه مقدمه ای باش ای
ــی صادقانه و حرفه ای و  دو نهاد تخصصی در فضای
دستاوردهای مفیدی را برای شرکت های اتوماسیون 

صنعتی به همراه داشته باشد.
ــن نکته  ــاره به ای ــه ضمن اش ــرداد در ادام مه
ــت تکنولوژیک  ــیون یک صنع ــت اتوماس که صنع
پیشروست و نقشی بسیار مهم و حیاتی در توسعه ی 
تمامی صنایع به ویژه صنایع الکترونیک دارد اظهار 
داشت: »پیشرفت صنایع  های تک الکترونیک بدون 
ــیون همچون  ــت و اتوماس ــیون میسر نیس اتوماس
ــد.  لکوموتیوی دیگر صنایع را به دنبال خود می کش
ــدوق که به  ــه مدیریت صن ــت ک بنابراین الزم اس
ــعه ی صنایع الکترونیک را در  صورت تخصصی توس
ــبت به  ــتور کار دارد، نگاه ویژه ای نس ایران در دس
ــعه ی اتوماسیون صنعتی در کشور داشته  لزوم توس
ــد چرا که پیشرفت اتوماسیون یکی از پایه های  باش
ــعه و تقویت تمامی شاخه های صنایع  اساسی توس

الکترونیک در کشور است.« 
ــین فرهادی،  ــدس حس ــای مهن ــه آق در ادام
ــرکت های  ــره ی انجمن صنفی ش ــو هیأت مدی عض

تهیه کننده: مهندس وحید تیموری



94
اد 

رد
/ م

17
0  

پی
یـا

5/ پ
ره 

ـما
 ش

/18
ال

سـ

8

ش
زار

ــ
ــ

ــ
گ

اتوماسیون صنعتی، ضمن اشاره به برخی مشکالتی 
که در مسیر تخصیص حمایت های دولتی از تحقیق 
ــود دارد اظهار  ــور وج ــعه و نوآوری در کش و توس
ــعه به  ــت: »بودجه های حمایتی تحقیق و توس داش
ــیر درست و در  عنوان دارایی های ملی باید در مس
ــب هزینه شود و در اختیار شرکت هایی  جای مناس
ــاخت های الزم برای تحقیق  قرار گیرد که از زیرس
ــور را  ــعه برخوردارند و نیازهای صنعتی کش و توس
ــال ها حضور در صنعت به  ــطه ی تجربه ی س به واس
خوبی تشخیص داده و شناسایی کرده اند.« فرهادی 
ــب  ــرد که نگاه مناس ــراز امیدواری ک ــه اب در ادام
ــی از نقایص را در این زمینه  مدیریت صندوق بخش

مرتفع سازد. 
ــان  وجود نهادهای موازی با مأموریت های یکس
ــعه یکی دیگر  در زمینه ی حمایت از تحقیق و توس
ــود وی ابراز  ــادی ب ــاره ی فره ــکالت مورد اش مش
امیدواری کرد که این مشکل اساسی هر چه زودتر 

مرتفع گردد.
ــاره به صدماتی که طی  فرهادی در ادامه با اش
ــال گذشته به دلیل تحریم ها متوجه بخش  چند س
ــم پروژه های  ــوی دیگر حج خصوصی بوده و از س
نیمه کاره و ناتمام کشور اظهار داشت: »شرکت های 
اتوماسیون صنعتی یکی از گروه های بخش خصوصی 
ــترین صدمات از ناحیه ی تحریم ها  هستند که بیش
متوجه ایشان بوده و در حال حاضر با کمبود شدید 
نقدینگی مواجهند از همین رو الزم است به منظور 
خروج از بن بست های کنونی، حمایت های صندوق 
ــکل در  در کوتاه ترین زمان ممکن و به مؤثرترین ش

اختیار ایشان قرار گیرد.«      
ــدس امیر نصرت  ــت مهن در ادامه ی این نشس
ــره ی انجمن صنفی  ــأت مدی ــاری، عضو هی ذوالفق
ــیون صنعتی، ضمن سپاس از  ــرکت های اتوماس ش
نگاه سازنده ی مدیریت جدید صندوق، از پیش قدم 
ــا انجمن های تخصصی  ــدن صندوق در تعامل ب ش
ــرد که به زودی  ــرد و ابراز امیدواری ک قدردانی ک
ــتن تالش های  ــاهد به ثمر نشس اعضای انجمن ش
چندین ماهه ی انجمن و صندوق در جهت حمایت 

حداکثری از صنعت اتوماسیون کشور باشند. 

ــه گونه ای  ــن که باید ب ــا بیان ای ــاری ب ذوالفق
ــهیالت و امکانات صندوق  برنامه ریزی شود که تس
ــت:  ــار ذی صالحان قرار گیرد اظهار داش در اختی
»انجمن می توانداز طریق شناسایی درست و اصولی 
شرکت های متقاضی، به کاهش ریسک صندوق در 

اعطای وام و صدور ضمانت نامه کمک کند.« 
در ادامه دکتر وحدت با اشاره به شرایط جدید 
ــا باید برای  ــت: »همه ی م ــا تحریم اظهار داش پس
شرایط جدید پسا تحریم آماده باشیم و برنامه ریزی 
ــت که  ــام دهیم. تنها در این صورت اس الزم را انج
ــده و به بهترین  می توانیم از حالت انفعال خارج ش
ــکل ممکن عمل کنیم و در این راستا حرکت به  ش
ــازنده  ــوی اقتصاد دانش بنیان امری حیاتی و س س

است.«
ــه صنعت  ــن نکته ک ــر ای ــس از ذک ــدت پ وح
ــد صنایع های تک را  ــک بیش از 70 درص الکترونی
در بر می گیرد بر لزوم تقویت همه جانبه ی صنعت 

الکترونیک در کشور تأکید کرد. 
ــات و  ــت از تحقیق ــدوق حمای ــل صن مدیرعام
توسعه ی صنایع الکترونیک در ارتباط با موضوعاتی 
ــه در کانون توجه و حمایت صندوق قرار دارند به  ک

موارد زیر اشاره کرد: 
ــرکت های ایرانی با  ــط ش • پروژ ه هایی که توس

همکاری یا سرمایه گذاری خارجی انجام می شوند؛
ــترك  ــی که به صورت یک کار مش • پروژه های

توسط چند شرکت ایرانی انجام می شوند؛
• تولید بدون کارخانه؛ 

• فعالیت های تحقیق و توسعه؛
• برنامه های آموزشی خارج از کشور و یا دعوت 

از اساتید خارجی برای ارایه ی آموزش در ایران؛
• حضور در نمایشگاه های خارجی؛

• صادرات کاال و خدمات فنی و مهندسی؛
• اخذ استانداردهای معتبر بین المللی؛

محورهای اصلی تفاهم نامه 
ــن صنفی  ــط عمومی انجم ــالم رواب ــا بر اع بن
شرکت های اتوماسیون صنعتی، براساس این تفاهم 
نامه طرفین در زمینه های زیر همکاری های خود را 

تقویت خواهند نمود:
ــناخت اولویت های حمایتی،  • مشارکت در ش
ــب  ــرمایه گذاری، زمینه های مناس ــای س فرصت ه
صادراتی و جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت 
ــوزه ی نیازها و  ــط با ح ــور و مرتب ــک کش الکترونی

فعالیت های اتوماسیون؛ 
ــای فناوری  ــا هدف تبدیل ایده ه • همکاری ب
ــازی  ــی به محصول یا خدمت، تجاری س و کارآفرین
ــی، رشد سریع بنگاه های نوپا  دستاوردهای پژوهش
ــن در زمینه ی صنعت  ــاور مورد حمایت انجم و فن

الکترونیک طبق سیاست گذاری مشترك؛
ــعه ی بنگاه های  ــه ی توس ــکاری در زمین • هم
ــترش فعالیت های  ــوع گس ــژه با موض ــال به وی فع
ــوالت جدید،  ــه ی محص ــعه و ارای ــق و توس تحقی
ــای جدید و  ــب بازاره ــای تخصصی، کس آموزش ه
ــگاه  و  ــرکت در نمایش بازارهای خارجی از طریق ش

همایش های خارجی؛
ــال فناوری، ایجاد  ــکاری در زمینه ی انتق • هم
ــالت  ــترك )J.V( و تعام ــرمایه گذاری های مش س
بین المللی از سوی بنگاه های فعال بخش خصوصی؛
ــات  خدم ــه ی  ارای ــه ی  زمین در  ــکاری  هم  •
ــب  ــی در زمینه های فنی، کس ــاوره ای و صنعت مش

استانداردها، بازاریابی و تهیه طرح های توجیهی؛
• همکاری در زمینه ی گسترش ارتباطات بین 

شرکت ها و ایجاد شبکه و خوشه های صنعتی؛
ــه ی ارزیابی، ارزش گذاری،  • همکاری در زمین
مدیریت خطر و مدیریت پروژه ی طرح های فناورانه؛
ــایی و تعریف  ــه ی شناس ــکاری در زمین • هم
ــی در حوزه های مختلف و  ــای جدید حمایت مدل ه

فراهم آوردن ساز و کار اجرایی آن؛
ــرکت ها  ــوق دادن ش ــت س ــکاری در جه • هم
ــترك در قالب  ــورت مش ــرای طرح ها به ص ــه اج ب
ــترك ، ادغام برای  ــیوم، سرمایه گذاری مش کنسرس
ایجاد شرکت های بزرگ ، خرید شرکت های کوچک 

و دانش بنیان و سایر روش های توسعه؛
در پایان این مراسم نسخ تفاهم نامه پس از امضا 

میان نمایندگان طرفین مبادله شد. 
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جذب سرمایه ی مستقیم خارجی و 
حفظ سرمایه هاي داخلي
دو راهکار مهم اقتصادی

مهندس سید موسی میر قربانی گنجی
معاون بازرگانی نوآوران ابزار خاورمیانه ری

آو
رد

گ�

واژه هاي کلیدي:  سرمایه گذاری مستقیم خارجی،  
سرمایه گذاری داخلی، فرار سرمایه، خروج سرمایه

قسمت دوم

پایانی

امروزه میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی در 
اغلب کش�ورهای جهان مورد توجه اس�ت تا جایی که به دست گرفتن ابتکار عمل در این زمینه 
می تواند بخش عمده ای از اهداف اقتصادی کشورها را تحقق بخشد. در این میان، در کشورهای 
میزبان و پذیرنده ی سرمایه، عواملی وجود دارند که می توانند بر میزان سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی اثرگذار باش�ند. پیچیدگی در رقابت رو به رش�د دنیای امروز که البته با تحوالت سریع 
محی�ط بین الملل و گ�ذر از جامعه ی صنعتی ب�ه جامعه ی اطالعاتی و نیز تغیی�ر اقتصاد ملی به 
اقتصاد جهانی همراه است، موجب گردیده که از جذب سرمایه به عنوان موتور محرک توسعه ی 
اقتصادی یاد ش�ود. ایران نیز از چنین امری مس�تثنی نبوده و به دلیل کافی نبودن سرمایه های 
داخلی در قیاس با نیازهای اقتصاد ملی، جذب س�رمایه ی مس�تقیم خارجی یکی از راهکارهای 
مفید و مؤثر برای رش�د اقتصادی به نظر می رس�د. در بخش نخس�ت این نوش�تار، ابتدا منافع، 
موانع، تهدیدهاي بالقوه و نقش دولت در هدایت سرمایه گذاري خارجي مورد بحث قرار گرفت و 
در بخش دوم و پایانی که در ادامه  آمده است نقش سرمایه گذاري مستقیم خارجي در توسعه ی 
اقتصادي تشریح می شود و سپس موضوع سرمایه ی داخلی، مطرح و راه هاي احتمالي جلوگیری 

از فرار آن ارایه می شود.

6. موانع سرمایه گذاری خارجی
ــرمایه گذاري  ــود که س ــه این نکته توجه ش باید ب
ــي براي ورود به یک عرصه ی اقتصادي با چه  خارج
ــت و چگونه مي شود این موانع  موانعي رو به رو اس

را از میان برداشت.
ــبت به سرمایه گذاري و  باور و ذهنیت منفي نس
سرمایه ی خارجي همواره القاء کننده ی یک تصور و 
ــاس غلط و با کم ترین تعقل نسبت به خطرات  احس
ــت. این ذهنیت به ویژه در کشورهاي جهان  آن اس
ــوم، به نوعي تحت تأثیر تفکر و اندیشه ی افرادي  س
ــي را به اقتصاد  ــي اقتصاد دولت ــت که بطور کل اس
ــعه ی  ــد و توس آزاد ترجیح مي دهند. تجربه ی رش
ــعه یافته در سه دهه ی گذشته  ــورهاي نو توس کش
ــان داد که این تفکر چندان با معیارهاي عقلي  نش
و کارکردهاي واقعي مطابقت نداشته و دنیا در این 
ــورهایي بوده است که با تداوم  ــه دهه شاهد کش س
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جذب سرمایه ی مستقیم خارجی و حفظ...

ــزرگ تبدیل  ــرمایه داري به قدرت هاي ب ــد س رش
شدند. کشورهایي که چارچوب هاي اقتصاد بازار را 
ــعه یافته  پذیرفتند بتدریج در زمره ی ممالک توس
ــود را با عقب ماندگي و فقر  درآمدند و فاصله ی خ

بیش از پیش افزون کردند.
ــت؛  ــته از اولین مانع اس ــع برخاس دومین مان
ــي که تا آن جا که ممکن  ــب قوانین و مقررات تصوی
ــرمایه گذاري و میل و انگیزه نسبت  ــت مسیر س اس
ــورهاي  ــوار و تضعیف مي کند. در کش به آن را دش
ــي  ــاً تصمیم گیرندگان سیاس ــعه غالب در حال توس
ــرار مي گیرند که  ــت تأثیر جوي ق ــادي تح و اقتص
ــاعد و ناسازگار  ــرمایه گذار نگاه نامس ــبت به س نس
ــود انحصارها و  ــر، گاهي وج ــویي دیگ دارند . از س
ــي و اقتصادي  ــر تصمیم هاي سیاس ــا نیز ب اقتداره
حاکمان سایه مي اندازد و تصمیم هاي آنان را تحت 
ــه صاحبان قدرت در این  تأثیر قرار مي دهد، چراک
ــورها، کلیه ی اهرم هاي اقتصادي سودآور را به  کش
ــد و حضور رقیب  ــود خود به انحصار در مي آورن  س
ــه داخلي و چه خارجي( بر نمي تابند.  تازه اي را )چ
ــعارها و  ــادگي مي توانند با دادن ش ــروه بس این گ
ــاتي، مردم را نیز با خود  جمالت فریبنده و احساس
ــع ضرورت از  ــازند و در مواق ــگ و همنوا س هماهن
ــودآوري  نیروي آن ها براي تحکیم قدرت مالي و س

خویش استفاده کنند.
ــوم مربوط به بوروکراسي بسیار پیچیده  مانع س
ــورهاي کم تر  ــر افت و خیز در نظام دولتي کش و پ
ــت. در این کشورها زمان به انجام  توسعه یافته اس
ــیار طوالني است. بعضي آمارها  رسیدن طرح ها بس
ــورهاي  ــه این زمان در کش ــت ک حاکي از این اس
ــه تا چهار سال تجاوز نمي کند. ولي  پیشرفته از س
ــعه یافته هفت سال و در  ــورهاي کم تر توس در کش
ــال به طول  ــده تا چهارده س ــورهاي عقب مان کش
ــه  مي انجامد و در عمل هزینه ی طرح را به دو یا س
برابر برآورد اولیه ی خود افزایش مي دهد. طرح هاي 
ــورها در طي اجرا  تولیدي و یا زیربنایي در این کش
ــات دولتي و قانوني  ــدیدي در مصوب با تغییرات ش
ــوند که سازگار شدن با آن ها، هزینه ی  مواجه مي ش
ــتر موارد طرح  طرح را به ناچار باال مي برد و در بیش
ــودن فناوري،  ــر از کهنه ب ــان کار، صرف نظ در پای
ــن نیاز جامعه  ــاً توجیه خود را از جهت تأمی اساس
ــر فاقد »توجیه  ــد و به عبارت بهت ــت مي ده از دس

اقتصادي« مي شود.
ــرمایه گذاري، فقدان یا  ــر از موانع س یکي دیگ
ــت،  ــت که قادر نیس ــف مدیریت اقتصادي اس ضع
ــه بروز مي کند  ــکالت و تغییراتي ک با تدبیر با مش
ــا را از میان بر دارد. این  ــود و آن ه بموقع مواجه ش
ــه و کارآمدي رو به  ــا کمبود علم، تجرب مدیریت ب
ــتیابي به راهکارهاي  ــت و کنکاش براي دس رو اس
سنجیده را وظیفه ی خود نمي داند. او سعي مي کند 
ــب خویش را حداقل یک روز  که فقط خود و منص
ــتر حفظ کند و در تمایز بین بد و بدتر، خوب  بیش

ــال و آینده و تفاوت  ــر، تمایز بین زمان ح و خوب ت
ــت  ــواري روبه رو اس بین دولتي و غیردولتي، با دش
و از مجموع امکانات نمي تواند سود جوید. مخالفان 
ــرمایه گذاری خارجي معتقدند که سرمایه گذاري  س
ــتر خارجیان  ــوذ بیش ــث حضور و نف ــي باع خارج
ــود و منابع ملي را تاراج و  ــور مي ش بر اقتصاد کش
ــا همچنین  ــادره مي کند. آن ه ــود مص ــود خ به س
ــرمایه گذاران خارجي، بازار  ــه ورود س ــد ک معتقدن
ــت انحصاري ایجاد  ــازد، حال رقابت را نابرابر مي س
مي کند و باالخره جامعه را به مصرف بیهوده عادت 
ــر این باورند که  ــد. این مخالفان همچنین ب مي ده
ــرمایه گذار خارجي هرگز بر مردم کشوري که در  س
ــت، دل نمي سوزاند و  ــرمایه گذاري کرده اس آن س

بیشتر در پي سود آوري خود است.]1[

7. راهکارهای جذب سرمایه گذاری 
خارجی

ــرمایه بین  ــي علل و انگیزه هاي جریان س بطور کل
ــا علل و  ــدود زیادي ب ــا ح ــف ت ــورهاي مختل کش
انگیزه هاي انتقال سرمایه بین بازارهاي مختلف در 
داخل یک کشور یکسانند. انگیزه ها و عوامل تسهیل 
ــرمایه مي شوند مي  کننده اي را که باعث انتقال س

توان به صورت زیر طبقه بندي نمود:
• عوامل اقتصادي، مالي و فني؛

• عوامل حمایتي؛
• عوامل سیاسي؛

• عوامل جغرافیایي.

1.7. عوامل اقتصادي، مالي و فني
ــرات نرخ ارز،  ــود و بازدهی، تغیی ــواردی چون س م
کسري بودجه و آثار مالیات هاي داخلی را می توان 

از جمله عوامل اقتصادی مالی و فنی برشمرد.

2.7. عوامل حمایتي
ــي و فني،  ــادي، مال ــاي اقتص ــر انگیزه ه ــالوه ب ع
ــت.  ــع عوامل حمایتي نیز هس ــرمایه گذاري تاب س
ــب تقویت انگیزه هاي  ــن عواملي که موج عمده تری
ــوند عبارتند از بیمه ی سرمایه گذار،  حمایتي مي ش
ــاري و ارزي  ــت هاي تج حمایت هاي دولت، سیاس

مناسب و بازارهاي پولي و مالی.

3.7. عوامل سیاسي
ــاختار سیاسي  ــي، س ثبات اجتماعي، ثبات سیاس
ــت و چگونگی  ــت، قدرت دول ــه، نوع حکوم جامع
ــذب  ج در   ... و  ــازماني  س ــم  نظ ــري،  تصمیم گی

سرمایه هاي خارجي داراي اهمیت زیادي هستند.
ــرمایه گذاري هاي  ــور بعنوان میزبان س یک کش
خارجي زماني که دچار بي ثباتي سیاسي، ساختاري 
و مدیریتي باشد هر چند از جهت عوامل اقتصادي 
ــرایط بهینه اي قرار داشته باشد، محل خوب  در ش

ــرمایه گذاري خارجي نخواهد  ــراي س و مطمئني ب
ــي و اجتماعي یکي  ــات سیاس ــود. بطور قطع ثب ب
ــرمایه گذاري  ــل تمایز بین چند گزینه ی س از عوام
ــود. ب ــد  خواه ــي  خارج ــرمایه گذاران  س ــراي  ب

4.7. عوامل جغرافیایي
ــن جا موقعیت  ــل جغرافیایي در ای ــور از عوام منظ
ــور است. موقعیت جغرافیایي کشور  جغرافیایي کش
ــوع گیاهان،  ــا، ن ــوا، ناهمواري ه ــه آب و ه از جمل
ــتقرار در حیات انساني  مسایل جمعیتي، مکان اس
و دسترسي به گذرگاه هاي تجاري از عوامل تشویق 
ــي  ــرمایه گذاري هاي خارج ــده ی س ــن کنن و تعیی

است]1و5[.

8. راهکارهای جذب سرمایه گذاری 
خارجی

ــتقیم  ــرمایه گذاري مس ــور جهت جلب س یک کش
ــته باشد.  ــرایط و ویژگي هایي داش خارجي باید ش
ــي  ــتقیم خارج ــرمایه گذاري مس ــان ورود س جری
ــتگي به امکانات و توان فناورانه ی کشور میزبان  بس
ــوري از امکانات  ــه عبارت دیگر هر چه کش دارد. ب
ــد  ــاي تولی ــش هزینه ه ــراي کاه ــترده تري ب گس
برخوردار باشد و سطح فناوری باالتري داشته باشد 
جریان سرمایه گذاري مستقیم خارجي به آن کشور 

بیشتر خواهد بود.

8 .1. شرایط جذب 
ــتقیم  ــرمایه گذاري مس ــا توجه به اهمیتي که س ب
ــعه دارد در  ــورهاي در حال توس خارجي براي کش
ادامه به بررسي شرایط عمومي جذب سرمایه گذاري 

مستقیم خارجي اشاره می شود:

8. 1 .1. عوامل سیاست گذاري اقتصادي 
مؤثر برجریان سرمایه گذاري مستقیم 

خارجي
هرگاه سیاستگذاري هاي اقتصادي در کشور میزبان، 
در راستاي ایجاد فضاي باز و باثبات اقتصادي باشد، 
میزان ریسک سرمایه گذاري کاهش خواهد یافت و 
ــرمایه گذاري مستقیم خارجي  به تبع آن جریان س
به آن کشور افزایش مي یابد. سیاست هاي اقتصادي 
ــرمایه گذاري مستقیم خارجي را  مؤثر بر جریان س

مي توان در موارد زیر خالصه کرد:
• سیاست پولي؛ 
• سیاست مالي؛  
• سیاست ارزي؛  

• سیاست بازرگاني؛  
• سیاست هاي ناظر بر مقررات.

 
8. 1. 2. عوامل ساختار اقتصادي مؤثر بر 

جریان سرمایه گذاري مستقیم خارجي
ــاخت هاي اقتصادي یک  هر چقدر ساختار و زیرس
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ــرمایه گذاران خارجي تمایل  ــد س ــور قوي باش کش
ــتقیم در آن کشور  ــتري به سرمایه گذاري مس بیش
ــاختاري اقتصاد که به  ــد. عمده ترین عوامل س دارن
ــتقیم  ــرمایه گذاري مس ــتقیم بر جذب س طور مس

خارجي مؤثر است عبارت اند از:
• ثبات تراز تجاري؛ 

• گستردگي بازار؛
• بدهي خارجي؛

• ساختار تأمین مالي؛
• تأسیسات زیربنایي؛

• نیروي کار ماهر و توسعه ی منابع انساني؛
• وجود شبکه اطالع رساني گسترده .

8. 1. 3. عوامل جغرافیایي و سیاسي مؤثر بر 
سرمایه گذاري مستقیم خارجي

ــي، موقعیت جغرافیایي  ــور از عوامل جغرافیای منظ
ــي از عوامل  ــد. برخ ــور مي باش ــي کش و ژئوپلیتیک
ژئوپلیتیکي عبارتند از: وضعیت آب و هوا، جمعیت، 
ــا آب هاي  ــی ارتباط ب ــي و چگونگ ــت مکان موقعی
بین المللي. هر چقدر عوامل فوق از وضعیت بهتري 
ــرمایه گذاران خارجي به  ــند تمایل س برخوردار باش

سرمایه گذاري مستقیم افزایش پیدا خواهد کرد.
ــر  ــواردي نظی ــي م ــل سیاس ــور از عوام منظ
ــاختار سیاسي  ــي، س ثبات اجتماعي، ثبات سیاس
ــت و نحوه ی  ــدرت دول ــوع حکومت، ق ــه، ن جامع
تصمیم گیري هاي سیاسي در کشور مي باشد. مسلم 
ــرمایه هاي  ــوري بتواند س ــت براي این که کش اس
ــد در درجه ی اول  ــتقیم خارجي را جذب نمای مس

باید از یک ثبات سیاسي برخوردار باشد. ]1،3،4[

9. نقش دولت در هدایت جریان 
سرمایه گذاري مستقیم خارجي

ــل نکند مثل  ــتي عم ــي که بازار آزاد به درس زمان
ــد امکانات موجود را  ــي که مکانیزم بازار نتوان موقع
ــور کامل بکار گیرد یا مزیت هاي رقابتي جدید  به ط
ــب را به  ــد و یا نتواند عالیم مناس ــعه بخش را توس
ــب  کارگزاران اقتصادي بدهد تا تصمیم گیري مناس
ــت الزامي  ــد دخالت دول ــرمایه گذاري نماین در س
ــت که دولت  ــت. البته این دخالت به نحوي اس اس
ــد نسبت به طراحي بکارگیري و نظارت بر  قادر باش
ــت هایي که ناتواني را جبران مي نماید، اقدام  سیاس

کند.
ــت در مورد  ــت هاي دول ــاص سیاس ــور خ به ط
ــتقیم خارجي از دو جهت باید  ــرمایه گذاري مس س
ــورد کند. اول از  ــدم توانایي مکانیزم بازار برخ با ع
ــب  نظر عدم توانایي بازار در ارایه ی اطالعات مناس
ــرمایه گذاري، که  ــیر س ــاد هماهنگي در مس و ایج
ــرمایه گذاري  ــذب ناکافي س ــب ج ــد موج مي توان
ــب  نامناس ــت  کیفی ــا  ی و  ــي  خارج ــتقیم  مس
ــتقیم خارجي جذب شده باشد.  سرمایه گذاري مس

دوم از نظر هم سویي منافع سرمایه گذاران و عالیق 
ــور میزبان. این عوامل باعث مي شوند  اقتصادي کش
ــرمایه گذاري مستقیم خارجي اثرات منفي بر  که س
ــعه داشته باشد و یا در صورت تحقق، به مدت  توس
ــرمایه گذاران و  طوالني دوام نیاورد. البته عالیق س
ــت هماهنگ  ــور میزبان ممکن اس منافع ملي کش
ــت هایي خواهد  ــد در این حالت نیاز به سیاس نباش
ــود و به همین  ــته ش بود که اختالف از میان برداش
ــرمایه گذاري  دلیل لزوم دخالت دولت در جذب س
ــود. به عالوه  ــل توجه مي ش ــتقیم خارجي قاب مس
ــاس مي کنند که الزم  ــع دولت ها احس برخي مواق
ــتقیم خارجي را به دالیل  است سرمایه گذاري مس
غیراقتصادي کنترل نمایند، برای مثال ممکن است 
ــاي فرهنگي یا  ــاب کند که فعالیت ه ضرورت ایج

راهبردی فقط در دست افراد ملي باقي بماند.]2[

10. فرار سرمایه ی داخلی
از فرار سرمایه ی داخلی تعاریف متفاوت و گوناگوني 
ــت در زیر به برخي از این تعاریف اشاره  ــده اس ش

مي کنیم:
ــات خروج  ــرمایه، کلیه ی جریان ــرار س الف. ف
ــامل مي شود. ولي خروج  سرمایه ی خصوصي را ش
سرمایه، کلیه ی جریانات خروج سرمایه ی خصوصي 
ــامل مي شود، پس فرار سرمایه جزیي  و دولتي را ش

از جریان خروج سرمایه است.
ــارج از  ــرمایه به خ ــي س ــال غیرقانون ب. انتق
ــت و این مفهوم با عبارت صادرات سرمایه  مرزهاس
ــا توجه به  ــرمایه ب ــت. زیرا صادرات س متفاوت اس
ــن صادرات  ــود. بنابرای ــور انجام مي ش قوانین کش
ــادي ولي فرار  ــادي اقتص ــرمایه یک پدیده ی ع س

سرمایه یک پدیده ی غیرعادي مي باشد.
ــامل همه ی جریانات خروج  ج. فرار سرمایه ش
ــورهاي در حال توسعه  ــرمایه ی خصوصي از کش س

مي باشد.
در این تعریف سرمایه گذاري مستقیم خارجي و 
ــرمایه است علت  خرید اوراق بهادار نیز جزو فرار س
نیز این است که کشورهاي در حال توسعه معموالً 
ــعه  ــتند و در فرآیند توس ــرمایه فقیر هس از نظر س
ــص خواهند بود، بنابراین  باید  قرض گیرندگان خال
ــاي داخلي مکمل  ــعه، پس اندازه ــد توس در فرآین
ــند در حالي که جریانات خروج  منابع خارجي باش
سرمایه منابع قابل دسترس این کشورها را کاهش 

مي دهند. ]2،5[

11. علل فرار سرمایه
11. 1. علل اقتصادي فرار سرمایه 

علل اقتصادي فرار سرمایه متعدد و فراوان مي باشد، 
اما آن چه که مهم است و یافته هاي مطالعاتي آن ها 

را تأیید مي کند شامل موارد زیر مي شود:
• تقویت نرخ   ارز )ارزش گذاري بیش   از   حد   نرخ   ارز(؛

• کسري هاي مالي؛
• نرخ تورم؛

• نرخ رشد اقتصادي؛ 
• نرخ بهره؛ 

• کسب سود.

11. 2. قوانین و مقررات 
ــر روي  ــا ب ــه دولت ه ــي ک ــا و مقررات محدودیت ه
ــاي مالي داخلي و بازارهاي ارز خارجي وضع  بازاره
ــرمایه محسوب  مي نمایند یکي دیگر از علل فرار س

مي گردد.
ــرمایه،  س ــاي  کنترل ه ارزي،  ــاي  کنترل ه
ــا و کاالها که  ــي فعالیت ه ــت قانوني بعض ممنوعی
ــازار کاالها  ــرمایه، ارز خارجي و ب ــر روي بازار س ب
ــه از این کنترل ها  ــوند، به دلیل این ک وضع مي ش
ً  باعث  ــرپیچي نمود، اکثرا و ممنوعیت ها مي توان س

فرار سرمایه گردیده اند.
ــت  ــري که ممکن اس ــاختاري دیگ ــل س عوام
ــرمایه گذاري در خارج  ــه س ــي را ب ــاکنین داخل س
ــامل پایین بودن هزینه ی فرصت  ــویق کنند ش تش
ــهام داخلي )و همچنین سایر دارایي ها(  در بازار س
ــپرده بر روي دارایي هاي  ــدان کامل بیمه ی س و فق
ــد. این  ــامانه ی بانکي باش ــده در س ــته ش نگه داش
ــر  ــي را پرخطرت ــرمایه گذاري هاي داخل ــل س عوام
ــي  ــاي خارج ــر روي دارایي ه ــرمایه گذاري ب از س
ــاکنین داخلي به خاطر ترس از ضرر  مي سازد و س
ــاي خارجي را جایگزین  ــح مي دهند دارایي ه ترجی
ــرمایه اتفاق  ــاي داخلي کنند یعني فرار س دارایي ه

بیافتد.

11. 3.  علل سیاسي 
ــرمایه را مي توان به دو دسته  ــي فرار س علل سیاس

تقسیم نمود:   
ــي  ال�ف. علل سیاس�ي داخلي: علل سیاس
داخلي مانند جنگ، کودتا، بي ثباتي سیاسي و غیره 
که  همگي باعث بی اطمیناني محیط سرمایه گذاري 
ــوند ساکنان،  ــده، در نتیجه باعث مي ش داخلي ش
دارایي هاي خارجي را به دارایي هاي داخلي ترجیح 

دهند و بدین ترتیب فرار سرمایه اتفاق بیافتد.
ــي که  ب. عل�ل سیاس�ي خارج�ي: در حال
تقریباً  همه ی توجه در مباحث فرار سرمایه به عدم 
وجود انگیزه در کشورهاي در حال توسعه در مورد 
ــرمایه در داخل معطوف شده است، در  نگهداري س
زمان مشابه در کشورهاي میزبان محرك هایي وجود 
ــرمایه از کشورهاي در  دارند که جریانات خروج س
حال توسعه را تشویق مي نمایند. واقعیت قضیه این 
است که فرار سرمایه براي کشورهاي صنعتي مفید 
و سودمند است، چراکه فرار سرمایه براي کشورهاي 
ــي پس اندازهاي خارجي را فراهم مي نماید و  صنعت
ــان و از  ــه معامالت در پول هاي رایج ش تا حدي ک
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میان سامانه ی بانکي شان صورت بپذیرد براي آن ها 
ــود ناشي از مابه التفاوت دو ارزش  یک عایدي و س
ــمي و رسمي را نشان مي دهد. اساساً  دولت های  اس
ــورهاي صنعتي مي توانند سود وام ها با بهره ی  کش
ــاس  ــره اي را براس ــه احتیاجات ذخی ــن را ک پایی
سپرده هاي غیرساکنین فراهم مي نماید، اخذ کنند. 
ــورهاي در حال توسعه  در حالي که دولت های کش
ــره ی رقابتي قرض  ــا در نرخ هاي به ــد از بانک ه بای
بگیرند. در نتیجه تفاوت بین نر خ هاي وام و سپرده 
ــعه یافته  ــورهاي توس مي تواند براي بانک هاي کش
ــودمند باشد. بنابراین  در چنین معامالتي کاماًل س
ــورهاي توسعه  ــرایطي که کش نتیجه مي گیریم ش
ــت  یافته به وجود مي  آورند، خود از جمله عللي اس

که موجب فرار سرمایه مي شود. ]2[

12. راه هاي احتمالي کنترل فرار سرمایه
ــه ایجاد  ــرمایه ب ــي کنترل فرار س ــاي احتمال راه ه
ــر به فرار  ــرات در عللي که منج ــات و تغیی اصالح
ــارت دیگر،  ــت. به عب ــود نهفته اس ــرمایه مي ش س
راه هاي کنترل فرار سرمایه مستلزم ایجاد اصالحات 
ــد. مهم ترین راه هاي  ــرمایه مي باش در علل فرار س
ــرمایه را مي توان در موارد زیر  جلوگیري از فرار س

خالصه نمود:
• ایجاد محیط اقتصادي مطمئن و باثبات؛

ــت کالن  ــت هاي معتبر و درس ــاذ سیاس • اتخ
اقتصادي؛

• تنوع در دارایي هاي مالي داخلی؛
ــرمایه گذاران در مقابل خطر سلب  • تضمین س

مالکیت؛
• وضع کنترل هاي ارزي؛

• وضع کنترل هاي سرمایه اي؛
• سایر راه هاي کنترل فرار سرمایه.

ــکان دارد براي  ــور ام ــاي مذک ــالوه بر راه ه ع
ــرمایه، اصالح سیاست هاي  کشورهاي گیرنده ی س
ــاکنین،  ــره اي غیرس ــورد درآمد به ــي در م مالیات
ــپرده هاي  ــپرده در مورد س فراهم کردن بیمه ی س
ــاکنین، فروش اوراق قرضه به غیر ساکنین،   غیرس
فراهم نمودن دارایي هاي نام گذاري شده ی داخلي 

ــب پول هاي خارجي و غیره جهت جلوگیري  برحس
ــد. بعضي از  ــروري باش ــرمایه الزم و ض ــرار س از ف
ــدن محرك هاي خارجي  این راه ها باعث کم اثر ش
ــوب مي شود(  ــرمایه محس )که یکي از علل فرار س

مي گردد.
ــدت و کوتاه  ــرات منفي بلندم ــرمایه اث فرار س
ــر متغیرهاي اقتصادي بر جاي مي گذارد  مدتی را ب
ــت هاي صحیح در  ــدم اتخاذ سیاس ــورت ع و در ص
ــت متغیرهاي  ــرمایه، وضعی ــت کنترل فرار س جه
ــش نرخ ارز،  ــر خواهد نمود. افزای ــادي را بدت اقتص
ــود،  ــرخ بهره، کاهش س ــورم، افزایش ن ــدید ت تش
ــري در حساب  ــرمایه گذاري و ایجاد کس کاهش س
ــه آثار کوتاه مدت فرار  موازنه ی پرداخت ها از جمل
ــد اقتصادي، فرسایش پایه ی  ــرمایه، کاهش رش س
ــع درآمد، مهم ترین  ــي و وخیم تر کردن توزی مالیات

آثار بلندمدت فرار سرمایه مي باشند.
بسیار بعید به نظر مي رسد که یک دولت بتواند 
تمامي راه هاي فرار سرمایه را مسدود کند و به طور 
کامل از این امر جلوگیري نماید، اما دولت مي تواند 
با ایجاد اطمینان در اقتصاد ملي، اتخاذ سیاست هاي 
ــن مالکیت هاي فردي،  ــر مالي داخلي، تضمی معتب
تنوع در دارایي هاي مالي داخلي، وضع کنترل ارزي 
ــرمایه اي مناسب و غیره تا حدود زیادي از فرار  و س

سرمایه بکاهد.)منبع2(

13. نتیجه گیری
ــاي مالي نیز همانند تجارت کاال و  تجارت دارایي ه
خدمات سودمند مي باشد. براساس این نظریات دو 
ــک و بازدهي انتظاري بر انتقال و  عامل اصلي ریس
ــرمایه، مؤثر است؛ به طوري که در هر  جابه جایي س
ــرمایه باال باشد،  ــک براي س مکاني که میزان ریس
ــد بود. به  ــه آن جا کند تر خواه ــرمایه ب حرکت س
ــک رابطه ی  ــرمایه با ریس عبارت دیگر جابجایي س

معکوس و با بازدهي رابطه ی مستقیم دارد.
سرمایه گذاري مستقیم خارجي قابلیت افزایش 
ــرمایه  ــور جذب کننده ی س ــد کاالها در کش تولی
ــازاد در تراز  ــا ایجاد م ــرایطي، ب ــت ش را دارد. تح

ــر بگذارد  و آن  ــد بر نرخ ارز اث ــا مي توان پرداخت ه
ــم چنین در صورت وضع مالیات  را کاهش دهد. ه
ــرکت ها، سرمایه گذاري مستقیم خارجي  بر سود ش
ــور میزبان ایجاد  یک منبع درآمد اضافي براي کش

خواهد کرد. 
چنانچه شرایط سرمایه گذاري در کشور هاي در 
ــال گذار تضمین  ــعه و اقتصادهاي در ح حال توس
ــل و رغبت  ــي می ــرمایه گذاران بین الملل ــود، س ش
ــتري براي حضور در این گونه بازارها خواهند  بیش
ــورهاي میزبان نیز فرصت  ــت. این امر به کش داش
ــد اقتصادي،  ــبي، رش ــري از مزیت هاي نس بهره گی
ــش و فناوري روز  ــتیابي به دان ــتغال زایي و دس اش
براي تولید کاالهاي رقابتي در عرصه ی بین المللي 
ــت به منظور  ــه به آن چه گذش ــد. با توج را مي ده
کسب بیشترین منفعت از سرمایه گذاري خارجي و 
همچنین کاهش تهدیدات بالقوه ی آن، تأمین ثبات 
ــاخت ها،  ــي و امنیت اقتصادي، بهبود زیرس سیاس
ــب الزم و  ــراي قوانین و مقررات مناس ــع و اج وض
ــت در رشد اقتصادي هر  ــت. بدیهي اس ضروري اس
ــه جانبه به  ــت توجه هم ــوري نمي توان اهمی کش
ــاق فرهنگي، مزیتي، رقابت منافع ملي و غیره  انطب

را نادیده گرفت.
ــرمایه، نقش مهمي را در فراهم  جریان آزاد س
ــدن دارد.  ــي ش ــراي جهان ــرایط الزم ب ــردن ش ک
ــرمایه را مي توان  عمده ترین اثرات آزادي جریان س

در موارد زیر خالصه کرد:
ــان مناطق مختلف  ــث افزایش رقابت می • باع
ــرمایه گذاري بهتري را ایجاد کرده  شده و فضاي س

است.
ــده  • باعث رقابت بین مقامات پولي دولت ها ش

تا کنترل بهتري بر عرضه ی پول داشته باشند.
ــده  • باعث افزایش رقابت بین وام گیرندگان ش
ــد و مدیریت بهتر  ــود را افزایش دهن ــا اعتبار خ ت

بدهي داشته باشند.
ــتار  ــده تا خواس • باعث رقابت میان ملت ها ش
ــازي،  ــند و از طریق خصوصي س ــاد آزاد باش اقتص
مقررات زدایي و آزادسازي، فضاي اقتصادي بهتري 

را فراهم آورند.

جذب سرمایه ی مستقیم خارجی و حفظ...

 منابع:
1. سهند حمزه ئی، عوامل مؤثر بر جذب سرمایه مستقیم خارجی و چگونگي رفع موانع جذب آن  

2. احمد اخوی، )تجارت بین الملل، استراتژي بازرگاني و توسعه اقتصادي( مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني تهران.
3. سرمایه هاي فیزیکي خارجي و روش هاي جذب آن، چاپ اول، تهران، وزارت امور اقتصادي و دارایي،

4. GOLUB, S. (2003), “Measures of restrictions on inward foreign direct investment for OECD countries”, 
OECD Economics DepartmentWorking Papers, forthcoming.
5. Sung-Hoon Lim. (2007), “How investment promotion affects attracting foreign direct investment: Analytical 
argument and empirical analyses”.
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جان نس�ی1 نایب رییس توس�عه ی بازار بخش 
ف�روش جهان�ی و بازاریاب�ی ش�رکت راکول 
اتوماس�یون می باشد.  نسی دارای بیش از 33 
س�ال تجربه در بخش های فروش و بازاریابی، 
سامانه ها، خدمات، عملیات و مهندسی در کل 
کس�ب و کارهای مختلف ش�رکت اتوماسیون 
راکول است. وی مس�ؤول توسعه ی راهبردی 
و تج�اری در طرح ه�ای ق�درت و ان�رژی این 
ش�رکت اس�ت،  نس�ی در ای�ن مقال�ه تالش 
ب�ر روی توس�عه ی  دارد ت�ا س�رمایه گذاری 
اتوماسیون صنعتی در طرح های جدید احداث 
کارخانجات و کارخانجات قدیمی را با اتکاء به 

دالیل عملیاتی و اقتصادی توجیه نماید. 

مقدمه 
براساس بررسی های سازمان همکاری های اقتصادی 
ــعه )OECD(2، طبقه ی متوسط جهانی از  و توس
1.  John Nesi
2. Organization for Economic Co-operation and  
 Development 

1.8 میلیارد نفر در سال 2009 به 3.2 میلیارد نفر 
ــال 2020 افزایش خواهد یافت. این افزایش  در س
ــه ی هزینه ی  ــط به منزل ــده ی طبقه ی متوس فزاین
ــتر مصرف کنندگان و ایجاد تقاضای بیشتر در  بیش

ارتباط با تولید، منابع و زیرساخت ها خواهد بود.
ــخ به این تغییر، نیازمند سرمایه گذاری در  پاس
ــیون، به منظور کمک به بهره ورتر  زمینه ی اتوماس
ــدن و انعطاف پذیرتر شدن امور  ــدن، پایدارتر ش ش
می باشد. با توجه به این که فشار جهانی برای بهبود 
ــت،  ــت همچنان رو به افزایش اس ــره وری و رقاب به
شرکت ها نیازمند سرمایه گذاری بر روی روش های 
ــازی کارخانه ها و  ــرای بهینه س ــد ب ــکاری جدی ابت

شبکه های تأمین می باشند. 
ــدی دقیقاً در  ــبختانه، انقالب صنعتی بع خوش
ــت و بروز و  ــکل گیری اس ــر حاضر در حال ش  عص
ــرای این تغییر  ــل3 دلیلی ب ــور بنگاه های متص ظه
ــاتIT( 4( و  ــاوری اطالع ــر، فن ــد. این ام می باش
3. Connected enterprise 
4. Information Technology 

ــرا می کند  ــیOT( 5( را همگ ــای عملیات فناوری ه
ــداری تالش ها  ــد جهانی، قابلیت پای تا بهبود تولی
ــن نماید. اگر  ــب و کار را تضمی و چابکی کلی کس
ــند، در  ــرکت ها با این تغییر صنعتی همراه نباش ش
نهایت سقوط خواهند کرد. درك مفاهیم این تغییر 
آسان است، اما توجیه اتوماسیون و سرمایه گذاری 
فرهنگی برای بهره گیری از آن چالشی بسیار بزرگ 

است.

شاهد مدعا
ــیون6 که یک سازنده ی  ــرکت راکول اتوماس در ش
ــیون است، حدود یک سوم از 22  تجهیزات اتوماس
ــاغل در 17 کارخانه ی تولیدی، در  هزار کارمند ش
ــرکت  ــق مختلف جهان کار می کردند. این ش مناط
ــول و خدمت7 را  ــه 400 هزار نوع محص ــک ب نزدی
ــول به روش های  ــت می کند و هزاران محص مدیری
ــردن8«،  ــار ک ــور انب ــه منظ ــاخت ب ــف »س مختل

5. Operation Technology
6. Rockwell Automation 
7. Stock-keeping unit
8. Build-to-stock 

ان
رد

��
رگ

ب

واژه هاي کلیدي:  بنگاه های متصل، اتوماسیون  
تولید، سرمایه گذاری در امر اتوماسیون

اهمیت اتوماسیون در مهندس فرناز طالبی بیدهندی
عصر بنگاه های متصل 
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ــفارش9« و »مهندسی بر  ــاس س »پیکربندی بر اس
ــفارش10« را تولید می کند. شرکت راکول  اساس س
ــود مبنی بر ثبت  ــتای عزم چند دهه ای خ در راس
ــدن امکان  و ضبط داده های بنگاه، جهت فراهم ش
ــک راهبرد و  ــر، چندی پیش ی ــری بهت تصمیم گی
ــیون را  ــرمایه گذاری فراگیر در زمینه ی اتوماس س
ــکل بهتری  ــازی نمود تا به ش در کل بنگاه پیاده س
ــات تولید جهانی خود را به هم متصل کرده و  امکان

ارزش کسب و کار خود را ارتقاء بخشد.
روی  ــر  ب ــرمایه گذاری  س ــول،  راک ــر  منظ از 
اتوماسیون شامل یک رویکرد تازه برای تولید است 

و بر دستاوردهای زیر تمرکز دارد:
• یک سامانه ی اطالعات جهانی استاندارد شده 
ــنجش دقیق در  و فرآیندهایی برای فعال نمودن س
تمامی سایت های تولیدی در آسیا، آمریکای التین، 

اروپا و شمال آمریکا؛
• دستیابی به حجم عظیمی از داده های عملیاتی 
ــرکا بتوانند  ــی11 به طوری که کارکنان و ش محتوای
ــتفاده کنند؛ ــری بهتر از آن ها اس ــرای تصمیم گی ب

• ایجاد امکان همکاری فزآینده میان سامانه ها 
و استعدادهای فردی12؛

ــبکه ی اطالع رسانی بهینه برای  • ایجاد یک ش
بنگاه؛

• ارتقاء امنیت اطالعات.

تغییر محرک ها
ــیاری از تولیدکنندگان فهرستی13 از محصوالت  بس
ــایت های تولیدی در  ــه در س ــی را دارند ک متنوع
سرتاسر جهان و از طریق انواع فرآیندهای مختلف 
تولید می شوند. این تنوع، پیچیدگی های فزآینده ای 
ــازی را صد  ــاد می کند و اهمیت استانداردس را ایج

چندان می نماید.
هر کارخانه ی زیر مجموعه ی راکول اتوماسیون 
ــع بنگاه14  ــزی مناب ــامانه ی برنامه ری ــاس س بر اس
ــد و برنامه های کاربردی  ــود کار می کن )ERP( خ
ــا را به روش های  ــی خود را دارد که داده ه سفارش
مختلف دریافت و تجزیه تحلیل می نماید. برقراری 
این روند نیازمند پیاده سازی یک رویکرد استاندارد 
ــده در کلیه ی کارخانه های این شرکت در نقاط  ش
مختلف می باشد تا در تمامی سایت های تولیدی از 
ــان مرجع و فرآیندهای یکسان کنترل  مقادیر یکس
ــی، ساخت و تولید استفاده  کیفیت، خرید، مهندس

شود.
همچنین نیاز است که تعداد بی شمار برنامه های 
ــت فرآیند کسب و کار  کاربردی که از طریق نگاش
ــده اند،  کاهش پیدا کنند. این  ــرکت ثبت ش این ش
ــداد باال به علت تنوع محصوالت و قطعات تولید  تع
9. Configure-to-order 
10. Engineering-to-order 
11. Contextualized, working data capital 
12. Talent 
13. Portfolio
14. Enterprise Resource Planning 

شده توسط شرکت در سطح جهانی می باشد. تنوع 
ــامانه  داده ها و نقاط ورودی/خروجی که از طریق س
ــا و مقدار  ــوند احتمال بروز خط ــع آوری می ش جم
ــدن و درك اطالعات  ــاز جهت خوان ــان مورد نی زم
ــده را افزایش می دهد و این موضوع،  جمع آوری ش
چالشی است که برای تولیدکنندگان بزرگ جهانی، 

غیرمعمول نیست.
ــامانه ی یکپارچه  ــتن یک س عالوه بر این، داش
ــکان را فراهم می کند که  ــر جهان این ام در سراس
شرکت ها در هر نقطه به سرعت به مشکالت پاسخ 
ــت  دهند. برای مثال، اگر یک موج عظیم درخواس
ــازمان مسقر در  ــد، س ــته باش در چین وجود داش
ــت پلنت تولیدی  ــراف کامل بر وضعی اوهایو با اش
ــنگاپور امکان پاسخ گویی و رسیدگی  مستقر در س

به درخواست مذکور را دارد و برعکس.

برنامه ریزی برای بنگاه های متصل
شرکتی برای بازسازی کامل امکانات و شبکه ی 
ــعه داده  ــاله توس فروش خود یک برنامه ی پنج س
ــبرد عنصر فناوری15  ــیدگی و پیش است. برای رس
این طرح، شرکت بر روی به روز رسانی راه حل های 
ــدMES( 16( در  ــی تولی ــامانه ی اجرای مختلف س
ــت؛ به طوری که  کارخانه های خود تمرکز کرده اس
ــیار  ــدون یکپارچگی و یا با مقدار بس هر راه حل ب
ــی شده  ــر بنگاه، سفارش کمی یکپارچگی در سراس
ــط برنامه های کاربردی یکپارچه سازی  ــت. توس اس
ــود می یابد و از  ــامانه، تولید کلی بهب درون یک س
حرکت شرکت به سمت استانداردسازی پشتیبانی 

می شود.
ــاهده ی  ــش قابلیت مش ــوع و افزای ــش تن کاه
ــایت، مدیران و اپراتورها را قادر  اطالعات در هر س
به اندازه گیری کارایی و عدم کارایی تولید می کند. 
همچنین یک دید همه جانبه به عملیات شرکت و 
ــطح  معیاری برای اندازه گیری میزان موفقیت در س

شرکت ارایه می کند.
ــیون  ــر روی اتوماس ــرمایه گذاری ب ــه س توجی
ــتی های راه حل MES فعلی در  نیازمند درك کاس
هر سایت می باشد و این که چگونه شرکت می تواند 
ــت آوردن بهترین راه حل ممکن، همراه با  با به دس

سامانه یERP خود پیشرفت داشته باشد.
ــردی MES که  ــه ی کارب ــرکت، یک برنام ش
ــود را مورد  ــازی ش ــگاه می تواند پیاده س در کل بن
ــک پلتفورم  ــد. این راه حل ی ــتفاده قرار می ده اس
توسعه یافته ی مقرون به صرفه با یک موتور گردش 
ــت که  ــدل عملیاتی اس ــک م ــعه پذیر و ی کار توس
می تواند توسط عملیات رشد داده شود. این راه حل 
ــای مختلف تولید  ــن روش ه ــر همچنی انعطاف پذی

محصول را برای شرکت فراهم می کند.

15. Technology Component 
16. Manufacturing Execution System 

ــمند تولید بنگاه  راه حل MES و نرم افزار هوش
ــا را ردیابی و ثبت می کند و  ــال حاضر داده ه در ح
ــیرهای تولید تسلط دارد. آن ها نیازهای تک  به مس
تک سایت ها را متناسب می نمایند. اما توانایی هایی 
ــطح بنگاه دارند. این راه حل به عنوان یک  نیز در س
ــع چندگانه ی داده ها عمل می کند،  قیف برای مناب
ــرای بهبود  ــی را ب ــل درك و عملیات ــای قاب داده ه
موجودی  وارد سامانه می کند، اطالعات را از صدها 
ــذب می کند،  ــردی به طرف خود ج برنامه ی کارب
ــات را به طور مؤثر در یک مکان متمرکز  این اطالع

می کند و آن را به سامانه ی ERP وارد می کند.
ــاخص های  ــر همچنین ش ــل مقیاس پذی راه ح
ــردی کلیدیKPI( 17( را به صورت لحظه ای  عملک
ــات، و  ــا کیفیت، ثب ــد ت ــل می کن ــه و تحلی تجزی
بهره وری فرآیند را اندازه گیری نماید. به طور خاص، 
ــای مرتبط به تولید به  ــن راه حل دارای توانایی ه ای

قرار زیر می باشد:
• توزیع عملیات تولید18: مدیریت سفارش کار 
را ردیابی می کند، سفارشات ERP را تأیید می کند 
ــتیبان برای خروجی های سامانه ی  ــتیار پش و دس

ERP فراهم می کند.
ــرز را به  ــرایط خارج از م ــد: ش ــت تولی • کیفی
ــد، دوباره کاری ها و  ــورت لحظه ای پایش می کن ص

عیوب را مدیریت می نماید.
ــد: نقاط مورد نظر  ــت گردش کار تولی • مدیری
ــول را بر روی  ــد مورد قبول بودن محص برای تأیی
هر محصول در طول عملیات تولید پایش می کند، 

گزارش های انطباقی و تنظیمی را ارایه می نماید.
• عملکرد تولید19: داده های تست و اندازه گیری 
را جمع آوری می کند، یک معیار20 برای بنگاه ارایه 

می نماید.

توجیه سرمایه گذاری بر روی اتوماسیون 
در کارخانه هایی که در آغاز  مرحله ی 

ساخت قرار دارند21 
ــاخت و ساز دو کارخانه ی  هنگامی که شرکتی، س
ــاز کرد، مجبور  ــد در مونتری و مکزیک را آغ جدی
ــب و کار به منظور  به تجزیه و تحلیل نیازهای کس
ــی بین تجهیزات  ــایی تمامی الیه های تعامل شناس
ــد. با توجه به تولید  ــامانه ی ERP ش کارخانه و س
ــول منحصر به فرد در این  ــک به 3000 محص نزدی
ــه، از جمله مجموعه های برد مدار چاپی،  دو کارخان
ــا، راه اندازها، منابع تغذیه و پرده های نوری،  موتوره
ارتباط بین الیه ها برای رسیدن به موفقیت حیاتی 

می باشد.
ــا جدید بودند، تیم  ــه دلیل این که کارخانه ه ب
ــل MES را به طور  ــت به اجرا درآوردن راه ح فرص
17. Key Performance Indicators 
18. Production dispatching    
19. Production performance 
20. Benchmark 
21. Greenfield : A "Greenfield" plant refers to  
 designing and building a plant from scratch 

اهمیت اتوماسیون در عصر بنگاه های متصل 
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ــرکت  ــت. این ش ــامانه ی ERP داش همزمان با س
ــاط بین کف  ــه ارتب ــع MES را ک ــه ی جام برنام
ــت پیکربندی  ــگاه را در اختیار داش ــه و بن کارخان

نموده و توسعه داد.
سامانه ی جدید دارای توانایی جمع آوری داده ها 
می باشد که به میزان قابل توجهی کیفیت محصول 
ــت. به عنوان مثال، اطالعات  ــیده اس را بهبود بخش
هر مرحله از فرآیند باید مورد جمع آوری، مدیریت 
ــد و برای اپراتور کارخانه قابل  و ردیابی واقع می ش
ــان بتوانند  ــود، به طوری که مهندس ــاهده می ب مش
ــاده و یا  دارای نقصان  ــق کم بازده، از کار افت مناط
ــد. به جای  ــایی نماین ــد شناس ــد را در فرآین تولی
ــتگاه های آنالین برای ایجاد  تکیه بر هر یک از ایس
ــل MES  جدید میلیون ها  ــتندات خود، راه ح مس
نقطه ی داده را با یک روش قابل استفاده و نظام مند 
ــرای مثال، اگر یک  ــع آوری و مرتب می کند. ب جم
ــی  مجموعه برد مدار چاپی به طور مداوم در بررس
ــت مواجه شود، مهندسین کارخانه  کیفیت با شکس
ــد از این داده ها برای بهبود فرآیند طراحی  می توانن

محصول استفاده کنند.
ــای  ــه ای از برنامه ه ــد مجموع ــامانه ی جدی س
ــام کارخانه های  ــد در تم ــه می توان ــردی را ک کارب
ــود  ــتفاده واقع ش ــرکت مورد اس تولیدی اصلی ش
ــورم تولید  ــامانه یک پلتف ــد. این س ــاد می کن ایج
ــی مختلف و  ــت که می تواند به نواح ــترك اس مش
ــترش یابد، در  ــول گس ــف محص ــای مختل گروه ه
ــت حفظ یک روش  ــال همه ی این موارد جه هرح
ــد که  ــد و دقیق اندازه گیری KPI ها می باش کارآم
ــد بود. به  ــتمر خواه ــرفت مس ــب بهبود پیش موج
عنوان مثال، تیم های مونتری22 راه حل MES را با 
تراز بهتری با نرم افزار مدیریت نیروی کار سراسری 
ــا این یکپارچگی، مدیران  خود هماهنگ نمودند. ب
کارخانه می توانند به شکل دقیق تری کارها، وظایف 
ــای نیروی کار،  ــده، اندازه گیری هزینه ه تکمیل ش
زمان حضور و غیاب، برنامه ریزی و غیبت را ردیابی 
کنند و رشد موفقیت ها و فرصت ها را نمایش دهند.

ــن  همچنی ــور23  مح ــن  مت ــامانه ی  س

22. Monterrey 
23. Context-driven 

ــتورالعمل های کار و اطالعات اپراتور را به زبان  دس
ــپانیایی ارایه می کند و به کارمندان  انگلیسی یا اس
ــازه می دهد در  ــه ی مونتری اج ــد در کارخان جدی
ــوند. از آن جا که  عرض 30 دقیقه آموزش داده ش
تنها یک سامانه برای یادگیری وجود دارد، اپراتورها 
ــر زمینه های  ــل در دیگ ــور متقاب ــد به ط می توانن

کاربردی این کارخانه به سادگی آموزش ببینند.
ــه ی داده ها به  ــورم MES همچنین تغذی پلتف
داخل یا خارج از سامانه ی ERP را در شرایطی که 
ــأله به طور مداوم کاهش یابد و عملیات  وضوح مس
ــتیبانی می شود بهبود می بخشد. این  بی حاصل پش
ــده و کلید  ــان خروجی ش ــث بهبود راندم امر باع

سودآوری تولید در ساخت محصوالت می باشد.

توجیه سرمایه گذاری بر روی اتوماسیون 
در کارخانه های قدیمی

ــیون در کارخانه های  توجیه سرمایه گذاری اتوماس
ــه فردی  ــر ب ــای منحص ــر دارای چالش ه قدیمی ت
ــال تالش  ــد کنندگان در ح ــر تولی ــد. اکث می باش
ــرمایه گذاری فعلی  ــاندن س ــه حداکثر رس ــرای ب ب
ــاندن اختالل محصول  ــود در کنار به حداقل رس خ
ــات موجود  ــه تمامی امکان ــیدن ب ــود بخش در بهب
ــند. به عنوان مثال، یک کارخانه ی قدیمی  می باش
ــرکتی وجود دارد  ــد جهانی ش ــایت های تولی در س
ــده،  ــوالت پیچی ــترده ای از محص ــف گس ــه طی ک
ــال  ــی حدود 2500 محصول مختلف در هر س یعن
ــاز به اطالعات بهتری  ــد می کند. در این جا نی تولی
ــا اپراتورها قادر به  ــود دارد ت ــف  کارخانه وج از ک
ــری در  رابطه با به حداکثر  تصمیم گیری آگاهانه ت

رساندن بهره وری باشند.
این شرکت MES قدیمی خود را که مدیریت 
ــا یک راه حل  ــکل بود ب ــیار مش و نگهداری آن بس
جدید، کاربر پسند  تعویض کرد. این راه حل به تیم 
اجازه ی اضافه و یا حذف تجهیزات و تجدید نظر در 
ــان را از متناسب بودن  طرح کلی را می دهد و ایش
ــت.  ــای کارخانه مطمئن کرده اس ــل با نیازه راه ح
ــی در ارتباط با  ــه ای معیارها و کارای ــش لحظ نمای
خروجی مورد انتظار، به مدیران راه حل کارآمدتری 
ــزان موفقیت ارایه می دهد.  را برای اندازه گیری می

ــخیص می دهد و  ــایل کیفیتی را تش ــامانه مس س
ــه مدیران  ــوردی فراهم می کند و ب ــرعت بازخ بس
ــریع به مسایل را  ــیدگی س و اپراتورها اجازه ی رس
می دهد و به باالدست خود بازخورد ارایه می نماید.

ــای قدیمی تر  ــرح کلی کارخانه ه ــر در  ط تغیی
ــامانه ی جدید و همچنین برای  ــرای انطباق با  س ب
ــه کار گرفته  ــبکه ب ــر در رویکرد توپولوژی ش تغیی
ــرکت از Ethernet/IP که یک  ــود. این ش می ش
زیرساخت تک شبکه ای باز استاندارد است استفاده 
ــبکه های  می کند که قابلیت همکاری ایمن را با ش
شرکت و کاربردهای صنعتی تسهیل نماید. شرکت 
ــی را فراتر از آن چه  ــرمایه ی اطالعات مذکور یک س
ــرده بودند فعال  ــی ک ــت پیش بین ــای پلن اپراتوره
می کند. این امر ترافیک شبکه را افزایش می دهد و 
نیازمند تقسیم بندی بهبود یافته ی شبکه می باشد، 
ــله  ــاختار و سلس بنابراین تیم کارخانه، مدیریت س
ــتفاده از چارچوب معماری  ــبکه را با اس ــب ش مرات
ــد عملکرد  ــا می توانن ــد. آن ه ــاز می کن مرجع آغ
بی درنگ شبکه را  حفظ کنند و در آینده با حداقل 
ــبکه، ظرفیت را  ــاخت های ش ــر بر روی زیرس تأثی

افزایش دهند.
ــبکه، تأخیرهای  ــاخت های قدیمی ش در زیرس
ــورد داده ها، به عنوان کاهش  ــه علت برخ دوره ای ب
ــا نمایش داده  ــه اپراتوره ــای بهره وری ب دهنده ه
ــت آن را  ــتند عل ــا اپراتورها نمی توانس ــد، ام می ش
ــاخت های جدید و  ببینند. در حال حاضر، با زیرس
ــته در محل، اپراتورها الزم نیست  راه حل های وابس
ــند. ابزارها  ــی داشته باش که برای »چرا؟« کنکاش
ــد و به کارکنان اجازه   ــار الزم را فراهم می کنن اعتب
ــگیری، پیش گویی کنند و  ــد به جای پیش می دهن
ــاس تجارب گذشته تخمین  بهره وری را تنها بر اس

بزنند.
ــد تفاوت بین  ــان بهتر می توانن اپراتورها و مهندس
ــای چرخه،  ــی، زمان ه ــوالت، خروجی واقع محص
ــارات را درك کنند. آن ها  فرآیندهای تولید و انتظ
ــتی  ــه جای جمع آوری دس ــن می توانند ب همچنی
ــر خط، بر روی تجهیزات، محصوالت و  داده ها از ه
فرآیندها  تمرکز کنند تا بهره وری را بهبود بخشند.
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پرداختن به خطرات امنیتی در توجیه 
اتوماسیون

خطر، از جمله خطر امنیتی، در هنگام بحث بر سر 
ــرمایه گذاری اتوماسیون  یک مالحظه ی بحرانی  س
ــبکه و ارتباط با سامانه های  ــت. با همگرایی ش اس
ــی به طور طبیعی  ــس قبلی، خطرات امنیت نامتجان
افزایش می یابد. به همین دلیل، برنامه های امنیتی 
ــه عنوان یک  ــک راه حل ضمیمه ب ــد به جای ی بای
راه حل مشترك و کلی در سرتاسر توابع اجرا شوند. 
ــال کارخانه و  ــه ی مزایای اتص ــا توجه به کلی ب
ــی  ــگامان مهندس ــرکت، پیش دارایی های تولید ش
ــعه یافته  ــه اتصاالت توس ــه چگون ــد ک درك کردن
ــر به ظهور تهدیدات داخلی و خارجی مهم که  منج
عمدی و یا تصادفی هستند می شود. آن ها به جای 
ــامانه، به فکر امنیت بیفتند   این که بعد از نصب س
ــأله ی امنیت را از ابتدا به شکلی بسیار مطمئن   مس

در طراحی سامانه لحاظ نمودند.
ــم دفاع  ــاع در عمق24، ه ــی دف ــرد امنیت رویک
ــورت چند  ــم الکترونیکی، که به ص ــی و ه فیزیک
الیه استفاده می شود برای متوقف کردن تهدیدات 
ــددی، از  ــف از محافظ های متع ــطوح مختل در س
ــیله، کنترل کننده، فرآیند، و بنگاه ها در  جمله وس
ــد. ارزیابی  ــتفاده می کن داخل منطقه ی تولید، اس
ــندگان و تأمین کنندگانی  برنامه های امنیتی، فروش
را شامل می شود که با روش های یکسانی به عنوان 
ــازمان همان شرکت مورد بررسی قرار می گیرند.  س
یک فناوری یا متدولوژی منفرد بسادگی نمی تواند 
در برابر بسیاری از آسیب پذیری های موجود کفایت 

کند.

بازگشت سرمایه گذاری بنگاه متصل
ــرمایه گذاری اتوماسیون شامل  بازگشت ملموس س
ــار، کاهش 30  ــدی موجودی انب ــش 31 درص کاه
ــود تحویل  ــاالنه، بهب ــرمایه گذاری س ــدی س درص
ــا 96 درصد، کاهش زمان  ــره ی تأمین25 ت در زنجی
ــد، بهبود  ــا5026 درص ــول به بازار ت ــل محص تحوی
ــون زمان نیاز27  ــتری همچ معیارهای خدمات مش
ــکالت کیفیتی قطعات  ــه 98 درصد و کاهش مش ب
ــون قطعه  تا50  ــک قطعه در هر میلی ــب ی بر حس
درصد بوده است. این شرکت، بهبود بهره وری خود 

را ساالنه 4 تا 5 درصد تخمین می زند.
ــی کارخانه  ــی و مدیران داخل ــم تحویل ده تی
ــازی  ــر برنامه هایی را برای بهینه س ــال حاض در ح

سرمایه گذاری اتوماسیون در نظر گرفته اند:
ــتمر اتصال در کل زنجیره ی عرضه  • بهبود مس
برای جلوگیری از عیوب و به حداقل رساندن ضایعات؛

ــه منظور بهبود راندمان و  • بهره گیری از IT ب
پیشبرد بهره وری؛ 

24. defense-in-depth 
25. Supply chain 
26. Lead times 
27. Time-to-want 

• جمع آوری، درك، و اعمال داده 
به طوری که اپراتورها بتوانند داده ها را 
ــتر و به طور مستقیم بخوانند و به  بیش

اطالعات عملی تبدیل کنند؛ 
ــر راه حل  ــعه ی انعطاف پذی • توس
MES، به طوری که تنوع وسیع تری از 
محصوالت و فرآیندها در سراسر جهان 

بتواند مورد استفاده قرار بگیرد.
که  ــیونی  اتوماس ــرمایه گذاری  س
ــتمر بنگاه متصل را موجب  بهبود مس
ــود و نیازهای تولید کنندگان را  می ش
ــرعت تولید، بازده و  در بهبود مداوم س
ــخ می دهد، دید بی درنگی  کیفیت پاس
ــبت به فرآیند تولید در دسترس  را نس
ــودی را  ــرل موج ــد کنت ــرار می ده ق
ــی ردیابی و  ــهیل می کند و توانای تس

ترسیم را بهبود می بخشد.
جامع  اتوماسیون  ــرمایه گذاری  س
ــبیه به این، حتی می تواند  مزایای  ش
ــته باشد.  ــتری را نیز  در پی داش بیش
ــرداری،  ــای بهره ب ــت بخش ه الزم اس
ــه در  ــه را ک ــی آن چ IT و مهندس
ــتند  ــرای ایجاد آن هس حال تالش ب
ــورد  م در  و  ــد  بگذارن ــتراك  اش ــه  ب
ــش، جزئیات مورد نیاز  مفاهیم هر نق
اطالعات و خروجی اهداف بحث کنند. 
ــترش  ــه برنامه ریزی گس ــان ک همچن
ــتری را در  ــا نقش های بیش می یابد ت
ــگاه اقتصادی در  کل اهداف جدید بن
ــد در طول راه  ــرد )اهداف جدی بر گی
ــود( تولید کنندگان توجیه  اتخاذ می ش
ــرمایه گذاری در  ــری را برای س قوی ت
ــیون صنعتی به دست  زمینه ی اتوماس

می آورند.

با تمام سرعت به پیش
ــدی در حال وقوع  ــالب صنعتی بع انق
ــور بنگاه های  ــل آن ظه ــت و دلی اس
ــد. سامانه های اطالعات  متصل می باش
ــده و فرآیندهای  جهانی استاندارد ش
ــنجش دقیق  اندازه گیری و س جدید، 
را  ــدی  تولی ــایت های  س ــی  تمام در 
بر  ــرمایه گذاری  س ــاخته اند.  س میسر 
هنگامی  ــه  یکپارچ ــیون  اتوماس روی 
ــامل  ــه ش ــای اولی ــه برنامه ریزی ه ک
دریافت ورودی های مشترك از تمامی 
اقتصادی  بنگاه  بخش های چندگانه ی 

باشد بازده باالتری خواهد داشت.

   منبع:
www.isa.org

اهمیت اتوماسیون در عصر بنگاه های متصل 

دوربین های فوق العاده قدرتمند  
Vport56-2MP

ــا ارایه ی  ــی تجهیزات صنعتی ب ــزا برند تایوان موگ
ــته جزء برترین  ــای قدرتمند خود توانس دوربین ه
ــوزه ی نظارت تصویری برای  برندهای جهان در ح

محیط های خشن قرار گیرد. 
Vport56- ــاده قدرتمند دوربین های فوق الع
ــال 2014  س در  ــترده  گس ــات  امکان ــا  ب  2MP
ــبکه را از سوی  ــازی ش جایزه ی جهانی یکپارچه س
مهندسین کنترل جهانی دریافت کرد. این دوربین 
ــبکه، با قابلیت بزرگنمایی و طراحی برای  تحت ش
محیط های صنعتی توانسته از دوربین های برندهای 
 Vport56-2MP .ــود ــز ش ــاًل متمای ــر کام دیگ

سازگار با استانداردهایی نظیر:
• NENATS2 
• EN50121
• ATEX
• Class 1 Division 2

ــع نظیر نفت و  ــیاری از صنای ــوده که در بس   ب
ــب  ــدن، حمل و نقل و امنیت مرزی مناس گاز، مع
می باشد. این دوربین همچنین در مقابل باد، باران، 
ــوك های الکتریکی مقاوم  گرد و خاك، لرزش و ش
است و عملکرد بسیار باالیی از خود نشان می دهد.
ــازگار بودن با تکنولوژی ONVIF، تحمل  س
ــتره ی دمایی بین c°75+ تا c°40- بدون نیاز  گس
 ™Dynastream به فن  و هیتر، وجود تکنولوژی
 Sense_UP ــای باند، تکنولوژی برای کنترل پهن
ــن در تمامی  ــیدن به دید دوربی برای قدرت بخش
ساعات شبانه روز در کنار هم موجب متمایز شدن 

Vport56-2MP شده است. 

تلفن: 021-88919265
info@eworldco.ir
www.eworldco.cc

ــی تجهیزات صنعتی ب ــزا برند تایوان ــزا برند تایوان
ای قدرتمند خود توانس

برندهای جهان در ح
های خشن قرار گیرد. 

های فوق
ــ امکان ــا  امکان ــا 

ی جهانی یکپارچه
مهندسین کنترل جهانی دریافت کرد. این دوربین 

Division 2
یاری از صنایــیاری از صنایــیاری از صنای

info@eworldco
eworldco

های فوقالعاده قدرتمند
Vport56-2

یدن به دید دوربی
ساعات شبانه روز در کنار هم موجب متمایز شدن 

 شده است.

بکه، با قابلیت بزرگنمایی و طراحی برای 
های صنعتی توانسته از دوربین

یاری از صنای
دن، حمل و نقل و امنیت مرزی مناس

باشد. این دوربین همچنین در مقابل باد، باران، 
وكــوكــوك

است و عملکرد بسیار باالیی از خود نشان می
ازگار بودن با تکنولوژی 

+75
 و هیتر، وجود تکنولوژی 

ای باند، تکنولوژی 

 شده است.

88919265
info@eworldco

مهندسین کنترل جهانی دریافت کرد. این دوربین 
بکه، با قابلیت بزرگنمایی و طراحی برای 

های صنعتی توانسته از دوربین
 متمای

سازگار با استانداردهایی نظیر:

های فوقالعاده قدرتمند

ی تجهیزات صنعتی ب

های فوق
56-2

سازگار با استانداردهایی نظیر:

وده که در بس
دن، حمل و نقل و امنیت مرزی مناس

باشد. این دوربین همچنین در مقابل باد، باران، 
گرد و خاك، لرزش و ش

ای قدرتمند خود توانس
وزهــوزهــوزه

های خشن قرار گیرد. 
های فوقالع

56-2

ی دمایی بین 
 و هیتر، وجود تکنولوژی 

ای باند، تکنولوژی 
یدن به دید دوربی

ساعات شبانه روز در کنار هم موجب متمایز شدن 
 شده است.

88919265
info@eworldco

مهندسین کنترل جهانی دریافت کرد. این دوربین 
بکه، با قابلیت بزرگنمایی و طراحی برای 

های صنعتی توانسته از دوربین
 متمای

info@eworldco
eworldco

ی تجهیزات صنعتی ب
ای قدرتمند خود توانس

وزهی نظارت تصویری برای ی نظارت تصویری برای 
های خشن قرار گیرد. 

اده قدرتمند ــاده قدرتمند ــاده قدرتمند  ــالع ــالع
گس ات 
ی جهانی یکپارچه

مهندسین کنترل جهانی دریافت کرد. این دوربین 
بکه، با قابلیت بزرگنمایی و طراحی برای 

های صنعتی توانسته از دوربین

گرد و خاك، لرزش و ش
است و عملکرد بسیار باالیی از خود نشان می

ازگار بودن با تکنولوژی 
°c ی دمایی بین

 و هیتر، وجود تکنولوژی 
ای باند، تکنولوژی 
یدن به دید دوربی

ساعات شبانه روز در کنار هم موجب متمایز شدن 
 شده است.

88919265
info@eworldco

های صنعتی توانسته از دوربین
ــال ــالر کام ــالر کام

سازگار با استانداردهایی نظیر:

وده که در بســوده که در بســوده که در بس
دن، حمل و نقل و امنیت مرزی مناســدن، حمل و نقل و امنیت مرزی مناســدن، حمل و نقل و امنیت مرزی مناس

باشد. این دوربین همچنین در مقابل باد، باران، 
گرد و خاك، لرزش و ش

eworldco

دوربینهای فوق
MP

زا برند تایوان
ای قدرتمند خود توانســای قدرتمند خود توانســای قدرتمند خود توانس ــه ــه

برندهای جهان در ح
محیطهای خشن قرار گیرد. 

دوربین
ب  2MP

جایزهی جهانی یکپارچه
مهندسین کنترل جهانی دریافت کرد. این دوربین 
بکه، با قابلیت بزرگنمایی و طراحی برای ــبکه، با قابلیت بزرگنمایی و طراحی برای ــبکه، با قابلیت بزرگنمایی و طراحی برای  ــتحت ش ــتحت ش

های صنعتی توانسته از دوربین
ــاًل متمای ــالر کام ــالر کام

سازگار با استانداردهایی نظیر:

Division 

eworldco

العاده قدرتمند

Division 
ــ ــیاری از صنای ــیاری از صنای

دن، حمل و نقل و امنیت مرزی مناس
باشد. این دوربین همچنین در مقابل باد، باران، 
های الکتریکی مقاوم 

است و عملکرد بسیار باالیی از خود نشان می
ONVIF، تحمل 
 بدون نیاز 

Dynastream
Sense_UP

ن در تمامی 
ساعات شبانه روز در کنار هم موجب متمایز شدن 

021-88919265
info@eworldco

eworldco

های فوقالعاده قدرتمند
56-2

ی تجهیزات صنعتی ب
ای قدرتمند خود توانس

ی نظارت تصویری برای 

اده قدرتمند -
ال ــال ــال 

بکه را از سوی 
مهندسین کنترل جهانی دریافت کرد. این دوربین 
بکه، با قابلیت بزرگنمایی و طراحی برای 
های برندهای 
Vport

• NENATS
• EN50121
• ATEX

Division 
یاری از صنای

دن، حمل و نقل و امنیت مرزی مناس
باشد. این دوربین همچنین در مقابل باد، باران، 

گرد و خاك، لرزش و ش
است و عملکرد بسیار باالیی از خود نشان می

ازگار بودن با تکنولوژی 
ترهی دمایی بین 

 و هیتر، وجود تکنولوژی 
برای کنترل پهن

برای قدرت بخش
ساعات شبانه روز در کنار هم موجب متمایز شدن 

Vport56-2

88919265
info@eworldco

eworldco
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انتظ�ار تغییر و بهبود محیط اقتصادی ناش�ی 
از رون�د پیش�رفت مذاک�رات سیاس�ی اخیر 
یکی از قابل پیش بینی ترین واقعیات دریافتی 
از س�وی مدیران ارش�د و صاحبان کس�ب و 
کاره�ای ب�زرگ ایرانی اس�ت. قس�مت بندی 
ذات�ی ای�ن مذاک�رات ب�ه مراح�ل مختلف از 
جمله دوران پی�ش از توافق، دوران مذاکرات 
جدی و دوران پساتحریم احتمالی، ناخودآگاه 
اضطراب محسوسی را  بین بازیگران عرصه ی 
صنعت و خدمات تولید کرده اس�ت. اضطرابی 
ک�ه الج�رم محیط تح�ت مدیریت ایش�ان را 
دس�تخوش تغییر و تحوالت احساسی خواهد 
کرد به خصوص زمانی که بدون در نظر گرفتن 
عواقب تصمیم گیری های عجوالنه، بنگاه خود 
را مجب�ور به اس�تفاده از روش ه�ای نامأنوس 
مدیریت�ی می کنن�د. در هفته ه�ای گذش�ته 
بسیاری از بنگاه های کوچک و بزرگ تولیدی 
و خدماتی جلسات پرشوری را شاهد بودند تا 
نس�بت به آن چه قرار اس�ت در دوران پس از 
تحریم اتفاق بیفتد تصمیم گیری و برنامه ریزی 
نمایند؛ تنوع و تکثر روش های پیشنهادی در 
این جلسات، عدم وقوف کافی بنگاهداران به 
ش�رایط محیط داخل�ی و خارجی صنعت خود 
و ابهام در اثربخش�ی هر کدام از پیش�نهادها 
سبب سردرگمی کارفرمایان، مدیران میانی و 
اجرایی و در نتیجه کارمندان و کارگران شده 
است؛ آسیبی جدی که باید با هدایت و نظارت 
کارشناس�ان ذی ص�الح و مدی�ران باتجربه از 
فراگیر ش�دن آن جلوگیری نم�ود و از تبعات 

مخرب اقتصادی آن پرهیز کرد. بر هیچ مدیر 
توانمندی پوش�یده نیست که دشواری اجرای 
تصمیمات مدی�ران راهبردی در دنیای واقعی 
جزء جدانش�دنی عملیات روزم�ره ی مدیران 
اجرای�ی به ش�مار می رود ام�ا انتخاب صحیح 
مس�یر اجرا، گزینش مناس�ب منابع و آگاهی 
نس�بت به نتای�ج مورد نظر در کن�ار کنترل و 
نظارت مس�تمر از جمله وظایف مدیران ارشد 
محس�وب می ش�ود. در ای�ن نوش�تار، تالش 
ش�ده اس�ت تا رایج ترین روش ه�ای انتخابی 
ش�رکت های ایران�ی در روزه�ای اخیر جهت 
تغیی�ر الگوه�ای کس�ب و کار در دوران پس 
از تحریم به اختصار مورد بررس�ی و نقد قرار 

گیرد.

مقدمه
ــه از بحران های  ــم ک ــا کنی ــه راحتی ادع ــاید ب ش
ــاید بسادگی بتوانیم مسیر  اقتصادی گذشته ایم؛ ش
شرکت خود را در کوره راه های بی ثبات اقتصادی و 
اجتماعی حاکم بر دهه های گذشته حوزه ی صنعت 
ــه به ناچار از این  ــم و به زعم آن چ ــات بیابی و خدم
ــب و کار  ــم خود را قهرمان کس ــات آموختی تجربی
ــذرا به آن چه در  ــم؛ اّما با نگاهی گ ــش پنداری خوی
ــیب دیده ایم و شنیده ایم و  این دوره ی پر فراز و نش
آن چه کارنامه ی تجاری مان نشان می دهد، به همان 
ــادگی خیاالت قبلی مان، درخواهیم یافت که جز  س
ــای نابجای  ــی و تجربه ی فعالیت ه ــه ی مال اندوخت
ــادی و واردات بی رویه ی قانونی و غیرقانونی و  اقتص
ــات پیچیده و ناصواب مدیریتی دیگر،  هزاران عملی

گلی به سر صنعت و اقتصاد کشورمان نزده ایم.
ــو از تقلب و عاری از  ــای خالی از علم، ممل فض
ــی و مدیریتی  ــژه در حوزه های کیف ــت، به وی رقاب
ــال با کوچک  ــت که ح چنان بدعادتمان کرده اس
ــرکای  ــن تغییر مثبتی در دیدگاه  و طرز فکر ش تری
ــی و جذب  ــم ترقی خواه ــی، پرچ ــاری خارج تج
ــته، به شیوه ای بیمارگونه رؤیای  سرمایه را برافراش
مال اندوزی در دوران پساتحریم و رونق اقتصادی و 
صنعتی را در سر می پرورانیم؛ بی آن که لختی تأمل 
ــود در دنیای واقعی  ــابقه ی حضور خ کنیم و به س
ــیم؛ بی آن که تصمیم بگیریم  ــب و کار بیندیش کس
ــاس توهمات مدیریتی تصمیم نگیریم؛  دیگر بر اس
ــدون توجه به این که باید بدانیم صرف حضور در  ب
ــور بازرگانی در دوران  ــه ی اقتصادی و انجام ام پهن
سخت تحریم نمی تواند عامل ایجاد بنگاهی چابک 

و سازمانی تندآموز و کسب و کاری نوآور باشد.
ــا آینده نگری،  ــت ت ــده اس ــا این که تالش ش ب
ــردی و  ــزی راهب ــه های راه، برنامه ری ــیم نقش ترس
تصورات مدیران و صاحبان کسب و کارهای جدید 
و قدیم از دنیای آتِی صنعت و اهمیت تصمیم گیری 
ــدی  ــون را گام بلن ــع گوناگ ــد صنای ــران ارش مدی
ــازی در  ــای اجرایی و فرآیندس ــی الگوه در طراح
سازمان های متبوعه به حساب آوریم، صاحب نظری 
ــه در دنیای  ــد یافت که نقش تجرب ــز نخواهی را نی
ــازمان ها و  ــیوه ی رفتاری س واقعی تجارت را در ش
ــرد؛ از آنجا که  ــده بگی ــرکت های حرفه ای نادی ش
ــه در عرصه های  ــورت گرفت ــه رغم تالش های ص ب
ــری بنگاه های اقتصادی  ــون مدیریت و راهب گوناگ
خصوصی و دولتی همچنان فاصله ی بسیاری میان 

اندر احوال پِس صنعت در دوران 

پس از تحریم
نگاهی اجمالی به واقعیت نهفته در  توهم مدیریت کسب و کار در ایران

ش
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واژه هاي کلیدي:  پساتحریم، منابع انسانی، سازمان  
تندآموز، سازمان چابک، کسب و کار مشتری محور
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الگو و عمل مشاهده می شود خالی از لطف نیست تا 
ــم مدیران صنعتی و بازیگران عرصه ی فناوری  چش
ــنا  را با واقعیات موجود در دوران پس از تحریم آش
ــته در  ــاید که این اقدام وظیفه ای نانوش نماییم، ش
ــاوران اقتصادی و یا  ــالت مدیران صنعتی و مش رس
تلنگری به بدنه ی نااستوار مدیریت راهبردی کشور 

باشد.
تصور غالب بر این است که با نگاه به داستان ها 
ــب و کار در خارج از مرز  ــه ی الگوهای کس و مطالع
ــوم محصور در تحریم و الگوبرداری از بنگاه های  و ب
ــکالت و موانع موجود  موفق بین المللی می توان مش
ــازمان ها و شرکت های داخلی  در محیط تجاری س
ــر در عین  ــدگاه فراگی ــن دی ــود. ای ــرف نم را برط
ــون افزایش دانش  ــی همچ ــورداری از مزایای برخ
مدیریت و گاه ارتقای سطح تجربی مدیران، دارای 
آسیب های جدی و خطرناکی است که می طلبد در 
ــخه های بومی و در عین حال منطقی  مواردی با نس
ــت تا برخی از  ــته اس آمیخته گردد؛ بنابراین شایس
ــده از  ــای الگوبرداری ش ــندترین راهکاره عامه پس
ــا واقعیات نهفته  ــات مدیریتی برون مرزی را ب روای
ــکیالت تجاری مقایسه  ــازمانی و تش در فضاهای س
ــه هیچ عنوان  ــوارد پیش رو ب ــاره به م نماییم. اش
ــت و  ــندی مبنی بر عدم کارآیی این الگوها نیس س
ــخصه مخالف بکارگیری آن ها نیستم،  نگارنده به ش
ــرداری از نتایج  ــدل بهره ب ــیوه ی اجرا و م ــه ش بلک
ــت که تعیین کننده و عامل موفقیت است.  آن هاس
همچنین پرداختن به انبوه تئوری های مدیریتی نیز 

هدف نگارش نبوده است.

سازمان تندآموز 
ــازمانی  درون س ــی  آموزش ــای  فرآینده ــره ی  ثم
ــزان بهره وری  ــودآوری و افزایش می ــزی جز س چی
ــت. مشارکت در  ــرمایه های انسانی نبوده و نیس س
سامانه های تصمیم گیری اثربخش از سوی مدیران 
ــازمانی با توجه به تجربه ی  میانی و گاه کارکنان س
ــان در عملیات روزمره ی اقتصادی و  کاربردی ایش
ــازمان این امکان  ــنایی بهتر با محیط درونی س آش
ــد فراهم می کند تا با اطمینان،  را برای مدیران ارش
از روند مشارکت همکاران در بهینه سازی فرآیندها 
و افزایش راندمان سازمانی بهره ببرند. این مهم در 
بسیاری از نقاط دنیا متناسب با فرهنگ و سابقه ی 
ــورها مورد آزمون قرار گرفته است و با  صنعتی کش
حمایت صاحبان صنایع و همراهی مدیران صنعتی، 
ــتای تحقق  ــی در راس ــی متنوع طرح های آموزش
ــازمان تندآموز1 پیاده سازی شده  اهداف برنامه ی س
ــوند  ــن برنامه ها به گونه ای طراحی می ش ــت. ای اس
ــتقیم  ــراد در حین خدمت گاه به صورت مس ــا اف ت
ــتقیم تحت  ــیاری مواقع به صورت غیرمس و در بس
ــی از این  ــد. برخ ــرار گیرن ــدون ق ــای م آموزش ه
ــت قرار می گیرند  ــا به اندازه ای مورد اهمی برنامه ه

1. Fast Learning Organization

ــی در یک صنعت  که به صورت پارادایم های آموزش
خاص معرفی شده، گذراندن دوره های تخصصی آن 
ــگاهی نیز می شود. اخذ  ــته های دانش تبدیل به رش
گواهینامه ی معتبر از یک شرکت که دوره  ی ویژه ی 
ــتفاده از ابزارهای پیچیده ی صنعتی را آموزش  اس
ــی-عملیاتی  ــد و یا گذراندن دوره ی آموزش می ده
شرکت های هواپیمایی برای متخصصان و مهندسان 
ــناس  ــتاد روانش پرواز و یا حضور در کالس های اس
ــور پیشرفته، مورد  ــتانی در یک کش بالینی بیمارس
اقبال و عالقه ی مخاطبان قرار می گیرد تا جایی که 
ــاص در فرآیند جذب و ارتقای  به عنوان مزیتی خ

شغلی آن ها از سوی کارفرما لحاظ خواهد شد.
ــراد دانش آموخته  ــع بهره گیری از اف ــور قط بط
ــازمان را  ــوغ فکری و عملی می تواند س و دارای بل
ــرفت قرار دهد و معیارهای  ــد و پیش در مسیر رش
ــازد. جذب و نگهداری  رقابتی را دچار دگرگونی س
ــازمان های نوپا و کسب و  این نیروها به ویژه در س
ــای نوین توان بالقوه ی رقابتی ایجاد می کند.  کاره
ــوی  ــرد و خالقیت تزریقی از س ــود حاصل از خ س
ــازمان را به عمق  ــه های یک س این کارمندان ریش
ــت آتی آن را  ــاند و موفقی ــداری و ثبات می رس پای

تضمین خواهد کرد.
ــرداری از مدل های  ــی در الگوب ــه ی اساس نکت
ــا آموزش دیده جهت  ــره و ی ــتخدامی افراد خب اس
ــازمان تندآموز، راهکار  ــتیابی به اهداف یک س دس
ــت و تلقی  دریافتی از بازخوانی روایات مدیریتی اس
ــدون توجه به  ــازمان تندآموز ب مدیران بومی از س
ــینه ی فرهنگی، هویتی و اقتصادی این الگوها،  پیش
صرفاً جذب افراد یادشده است؛ بی آن که از چیستی 
و چرایی این اقدامات آگاه بوده، یا برنامه ای هدفمند 
ــند. بالتکلیفی  ــته باش ــان داش ــی استخدامش در پ
مزمنی که ناشی از بی توجهی به آن چه سال هاست 
ــه ای برنامه ریزی راهبردی، تببین  با عناوین کلیش
ــازمانی از آن ها  ــم انداز س بیانیه ی مأموریت و چش
ــود گریبان شرکت های پریشان از شرایط  یاد می ش
ــاتحریم را گرفته است. شاهد این  ــناخته ی پس ناش
ــتخدامی ناهمگون با بسترها  ادعا نیز آگهی های اس
ــازمانی این شرکت هاست که  ــاخت های س و زیرس
ــانه های نامرتبط با  ــوع و در رس ــکل های متن در ش

مخاطبان اصلی شان یافت می شود.
ــماری  فارغ از رویکرد متفاوت تعداد انگشت ش
ــته، به  ــه دهه ی گذش ــرکت های ایرانی در س از ش
ــزان باالی گریز از  ــرأت می توان ادعا کرد که می ج
ــژه در دوران رکود و افول  ــازمان کارکنان به وی س
اقتصاد تحریمی، عدم استقبال نیروی متخصص از 
ــتیبان دولتی در صنایع مادر و همین  طرح های پش
ــی مانند  ــور ارایه ی راهکارهای تقلیدی بی اساس ط
ــازمانی در بنگاه های  مدیریت دانش و یا انگیزش س
ــر هیچ اقدام اثرگذار و ماندگاری توان ظهور  بزرگ ت
و ثبوت در عرصه ی مدیریت منابع انسانی را نیافت 
ــرکت  تا جایی که برنامه ی  راهبردی عظیم ترین ش

ــازمان های  ــور، طرح انگیزشی س ــاز کش خودروس
ــیاری از  دولتی و یا ارگان های پژوهش محور و بس
ــات عامالن آگاه از علم مدیریت در این دوران  زحم
ــخی معکوس  ــپرده شد و گاه پاس ــی س به فراموش

نسبت به نتایج تئوریک را ارایه کرد.
ــه افق های  ــه  ی جامع و عملیاتی ک ــود برنام نب
را  کار  و  ــب  ــده ی کس آین در  ــان  کارکن ــور  حض
ــیب های  ــی از جدی ترین آس ــد یک ــخص نمای مش
ــامانه های آموزش  ــتفاده کنندگان از س فرآروی اس
ــازمان ها با تقلید  ــیاری از س ــت. بس ــازمانی اس س
ــرورش نیروی  ــی، اقدام به پ ــای آموزش از برنامه ه
آموزش دیده ی بدون هدفی می کنند که به آسانی 
ــود و یا ناخودآگاه،  جذب سازمان های رقیب می ش
ــازمان  ــی را با عملیات واقعی س معیارهای آموزش
ــرخوردگی به دنبال راه های  در تضاد می یابد و با س

گریز از این دوگانگی می گردد.

سازمان چابک2 / چابکی کسب و کار3 
ــریع به تغییر و  ــب و س ــخگویی مناس توانایی پاس
ــوی بنگاه های  ــب و کار از س ــوالت محیط کس تح
ــد. میزان  ــازمانی می گوین ــادی را چابکی س اقتص
تناسب این پاسخگویی به عوامل گوناگونی بستگی 
ــازمانی، تمایل به پاسخ از جانب  دارد؛ پیکربندی س
ــه نیازهای  ــب و کار، میزان توجه ب ــان کس صاحب
ــازمان در فرآیند درك  ــمندی س ــتری و هوش مش
ــتند.  ــه مهم ترین عوامل مذکور هس ــر از جمل تغیی
این که گردانندگان اصلی سازمان ها تا چه اندازه به 
متغیرهای محیط خرد و کالن خود توجه می کنند 
ــان دهنده ی درجه ی عالقه ی آن ها به  می تواند نش
ــان با محیط اقتصادی باشد.  انطباق کسب و کارش
آموزه های تجربی در این زمینه به ویژه در بنگاه های 
ایرانی به روشنی بیان کننده ی نوعی ادراك غلط از 
ترجمه ی واژه ی Agile/Agility به همانند فارسی 
ــت. به نظر نگارنده،  خود در فرهنگ محاوره ای اس
ــات و اصطالحات  ــتفاده از کلم ــه اس ــه ک همانگون
ــات بومی هر  ــند در ادبی ــه امری ناپس ــان بیگان زب
ــور تلقی می شود، ترجمه ی ناصحیح واژه ها نیز  کش
ــد.  می تواند به نوبه ی خود مخرب و آزاردهنده باش
ــری ترجمه ی واژه ی  ــا در زمینه ی بکارگی این ادع
ــک که خود واژه ای نامأنوس در دایره ی واژگان  چاب
کاربردی و روزمره محسوب می شود صدق می کند. 
به هزاران دلیل عادت کرده ایم تا بدون در نظر 
ــکل گیری متدها و  ــابقه و تاریخچه ی ش گرفتن س
ــب و کار و فقط به خوشامد  روش های مدیریت کس
ــن سلیقه ی  ــنیدن الفاظ جدید و حس ــی از ش ناش
ــی را که  ــده در نحوه ی بیان عبارات، روش خرج ش
ــبت به نتایج استفاده از آن  کوچک ترین آگاهی نس
ــرایط بحرانی سازمان خود  نداریم برای خروج از ش

انتخاب کنیم. 

2. Agile Organization
3. Business Agility

اندر احوال پِس صنعت در دوران...
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ــادگی از لزوم بسترسازی مناسب،  به همین س
ــتفاده از نیروی  ــات مرتبط و اس ــری امکان بکارگی
ــار  تلنب ــا  ب و  ــم  ــی می کنی ــی چشم پوش تخصص
ــناد کپی شده از منابع نامعتبر به  یادداشت ها و اس

انتظار معجزه ای در سازمان خود می نشینیم.
ــت های خود  ــدك زمانی پس از تزریق برداش ان
ــازمان  ــدن س از تئوری مزبور به دلیل »چابک« نش
و عدم دستیابی به جایگاه پیش بینی شده در بازار، 
اقدام به جمع آوری آنچه اسباب پیاده سازی چابکی 
ــب ناکارآمدی به  ــازمانی است می نماییم، برچس س
ــب و کار می زنیم و با  ــیوه های نوین هدایت کس ش
ــیوه ی مدیریت  ــمت ش همان چابکی خیالی به س
ــنتی و کالسیک قبلی برمی گردیم و این داستان  س

در مقطعی دیگر باز هم تکرار خواهیم کرد.
ــور مدیران و  ــه تص ــی که ب ــت کنون در وضعی
ــماری پیش  گردانندگان صنعت، فرصت های بی ش
روی اقتصاد کشور قرار گرفته است، رقابت بی مثالی 
نیز در استفاده از روش های نوین مدیریتی که پیش 
از این مباحثی فانتزی به شمار می آمد شکل گرفته 
ــرکت کنندگان در این رقابت و یا حداقل  ــت. ش اس
ــیر  آن ها که به افتخار عبور از بحران های قبلی، مس
ــی می کنند باز  ــته تلق پیش رو را هموارتر از گذش
ــد افتاد اگر  ــات مدیریتی خواهن ــم در دام توهم ه
ــاخت های سخت افزاری به فکر تأمین  همانند زیرس
ــند.  ــب و کار خود نباش ــای نرم افزاری کس بنیان ه
ــت  برای آنان که تجربه ی اجرایی دارند پرواضح اس
ــاده برای  ــتورالعمل های به ظاهر س که اجرای دس
ــوزه ی منابع  ــود در ح ــامان دهی وضعیت موج س
ــانی به همان اندازه دشوار است که ورزشکاری  انس
ــتار قهرمانی در مسابقات  بدون آمادگی بدنی خواس
المپیک باشد. کالبد سست و تنبل برخی سازمان ها 
ــرو در شرکت های ایرانی برای استفاده  و تفکر پیش
از چنین متدهایی هیچگونه برنامه ای ندارد و حال 
ــاتحریمی، به قصد انتفاع  ــیدن به بزنگاه پس با رس
ــور خواهان  ــای صنعتی نوظه ــفره ی فرصت ه از س
ــتند. اینجاست که  ــرکت در رقابتی بی بدیل هس ش
ــال چابکی و هیجان  ــتابزدگی را به خی مدیران، ش
ــای متفاوت را با انرژی  ــی از ورود به دنی کاذب ناش
حاصل از روش های اتخاذ شده ی راهبری سازمانی 

اشتباه می گیرند. 

ــدی حاصل از  ــیب  ج ــری از آس ــرای جلوگی ب
ــود تا بدون  ــتباه توصیه می ش این رویکردهای اش
ــناخت واقعی  ــه بر روی ش ــتابزدگی و با حوصل ش
ــدا و پنهان  ــود تمرکز کنیم. زوایای پی ــازمان خ س
ــیم و به  ــود را بشناس ــب و کار خ ــخصیتی کس ش
ــانیم. آن ها  ــازمان خود بشناس ــراد تأثیرگذار س اف
ــرار ندهیم  ــخت ق ــای انتخابی س را در موقعیت ه
ــی الزم برای  ــه آزمونی بزنند که آمادگ ــت ب تا دس
ــنجش  ــروزی در آن را ندارند بلکه با درایت و س پی
ــرای انجام برنامه ریزی  ــب را ب موقعیت، افراد مناس
ــیج کنیم و در صورتی که فرد  ــده فعالیت ها بس ش
ــازمان خود نیافتیم، با مشورت و  مورد نیاز را در س
ــی های دقیق نسبت به جذب وی اقدام  انجام بررس
کنیم و سپس فعالیت مزبور را به او بسپاریم. بدین 
ــتیابی به اهداف متعالی  ترتیب گام های اولیه ی دس
ــازمان را به تدریج و با رویکردی ماندگار و مؤثر  س

برمی داریم.

کسب و کار مشتری محور4 
ــب و کار  یکی از چالش های پیش روی فضای کس
ــای مدیریتی  ــت رویکرده ــس از تحریم، محوری پ
ــت.  ــرکت های تولیدی و خدماتی اس به ویژه در ش
ــوالت بی کیفیت،  ــتمرار ارایه ی خدمات و محص اس
عدم پاسخگویی الزامی به درخواست های مشتری، 
ــوری بودن  ــی مصرف کنندگان به ص ــر عموم تعبی
ــتر  ــس از فروش و نبود بس ــات پ ــای خدم واحده
ــگاه و مصرف کننده و  ــن بن ــب بی ــی مناس ارتباط
ــان از فاصله ی  ــیاری مصداق های بارز دیگر نش بس
ــاید به  ــای آزاد تجارت دارد؛ ش ــا و دنی ــی م تجرب
ــتان و آشنایان  ــویم خاطرات دوس زودی مجبور ش
خارج نشین را برای دور نماندن از قافله ی رقابت در 
قالب واحدهایی همچون »خدمات پس از فروش«، 
ــتریان« و یا »تماس مستقیم  »مدیریت روابط مش
ــانیم. زمانی  ــطح عملیاتی برس با مدیرعامل« به س
ــد که باید برای نگهداری  نه چندان دور فرا می رس

4. Customer-Oriented Business

ــتری، خودروی وی را در دوران گارانتی با یک  مش
ــی  خودروی جدید تعویض نمایید یا دوربین عکاس
ــدم تطابق با  ــتری را به دلیل ع ــه ای یک مش حرف
مشخصات اعالم شده در وبسایت، با اضافه پرداخت 
ــی از اتالف وقت وی مرجوع کنید. دیر یا  زیان ناش
ــا ورود کارت های بانکی اعتباری و مبادالت  زود و ب
ــه ارایه ی خدمات و محصوالت  بین المللی مجبور ب
ــن خواهیم بود؛ وادی  ــرکت خود به صورت آنالی ش
ــنایی که ادعای5 مشتری مبنی بر نارضایتی از  ناآش
نحوه ی ارایه ی خدمات و یا کارکرد محصول، شما را 
ــاب برگشتی و یا عدم پرداخت از سوی  با صورتحس

او مواجه خواهد کرد. 
شرکتی را می شناسم که دو سال پیش به دلیل 
ــوالت، مجبور به انحالل واحد  کیفیت پایین محص
ــتریان خود شد. مدیرعامل این  مدیریت روابط مش
ــرکت از پاسخ دادن به مشتریان خود خسته شد  ش
و این خستگی را ناشی از پیگیری بیش از اندازه ی 
کارمندان واحد مدیریت روابط مشتریان تلقی کرد. 
ــر دریافت استانداردهای کیفی از سوی  رقابت بر س
ــال های تحریم  ــای تولیدی در برهه ای از س بنگاه ه
ــد؛ واحدهایی  ــن واحدهایی انجامی ــاد چنی به ایج
ــزام آور و  ــق آیین نامه های ال ــور بودند طب که مجب
ــده از فرهنگ تجارت آزاد، پاسخ مشتری  ترجمه ش
ــای تولیدمحور و یا  ــد، در مقابل رویکرده را بدهن
ــد بنگاه، تسلیم و معموالً  فروش محور مدیریت ارش
ــدند. این در  با بروز تعارضات مفهومی منحل می ش
ــیر  ــی بود که مدیران این بنگاه ها در طول مس حال
دریافت استانداردهای کیفی شعار مشتری مداری را 
سر داده بودند بی آن که پس از دریافت گواهینامه ی 
ــته  ــتاندارد داش ــیر اس مزبور، تعهدی بر تداوم مس

باشند. 
ــارت نوین پس  ــای تج ــه دنی ــک ورود ب بی ش
ــن قبیل  ــی از ای ــم خیل عظیم ــاز ه ــم ب از تحری
ــرکت ها را به تنگنای پاسخگویی خواهد کشاند.  ش
ــق کردن الگوهای نامتجانس با رویکرد  باز هم مش
ــی بنگاه های تولیدی و خدماتی به  جاری و عملیات
ــان خواهد آمد و این بار سرعت تغییرات به  سراغش
ــت که غفلت از هر نوع واقعیت تئوریک  گونه ای اس
مدیریت کسب و کار چالش های پیش رو را مضاعف 
ــرعت انحالل و ورشکستگی کارخانجات  می کند. س
5. Claim

اندر احوال پِس صنعت در دوران...
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ــد خارجی برابری خواهد  ــرعت ورود رقبای قدرتمن تولیدمحور، با س
کرد. تمایل استفاده از محصوالت و خدمات مشتری محور در جامعه ی 
ــگ را از بنگاه های غافل و بی توجه به  ــرای ایرانی، مجال درن مصرف گ
ــش، ارزش و نیاز  ــن علم اقتصاد مانند مطلوبیت، کش مفاهیم بنیادی

بی پاسخ مشتری خواهد گرفت. 
ــته از  ــی، خودرو، مواد غذایی و صنایع وابس ــاوری، لوازم خانگ فن
ــافت عقب مانده  ــتین حوزه هایی خواهند بود که باید مس جمله نخس
ــد. توجه ویژه به رفتار  ــرعت طی کنن ــای خارجی خود را به س از رقب
ــده ی مشتریان  خریدار و مصرف کننده، تمرکز بر نیازهای برآورده نش
بالقوه و پاسخگویی مؤثر به ادعاهای مشتریان احتمالی، نکات کلیدی 
ــت. نکاتی که نه از سر تعمد بلکه از روی  ــتری مداری اس مقوله ی مش
ــی  ــب و کار دوران تحریم مورد اغماض و فراموش بی بند و باری کس
ــود. قواره ای که  ــازمان  دوخته ش ــرار گرفت، حال باید به قواره ی س ق
ــمندی در این  ــا عادات تجاری غلط خو گرفته و هیچ تجربه ی  ارزش ب
زمینه ندارد. این در حالی است که در همین ده ساله ی اخیر، آن چه 
ــمندان، انقالب صنعتی  ــی رخ داد، به گفته ی دانش ــط جهان در محی
ــرفت در همه ی صنایع  ــل چهارم6 لقب گرفته است. سرعت پیش نس
ــب و کار به  ــد و مفاهیم کس ــته تخمین زده ش به اندازه ی قرن گذش
ــتفاده از مجوز7ها، ارزش آفرینی  صورت بنیادین تغییر کرد؛ حقوق اس
ــیاری  ــه جای تمرکز بر کیفیت، رقابت در تولید مفاهیم نوین و بس ب
ــنتی داد. با تحقیق  ــای خود را به الگوهای س ــکال مدرن دیگر ج اش
ــرکت های بین المللی در عرصه ی فناوری  در مورد چگونگی ظهور ش
ــازی، تولد استارت  ــرکت های قدرتمند خودروس و اینترنت، ادغام ش
آپ ها، پیشرفت چشمگیر کسب و کار خانگی، تغییر الگوهای خرید و 
ــیاری شواهد دیگر به راحتی درمی یابیم که ایده ی اولیه ی همه ی  بس
ــتری فرضی در مرکز طراحی کسب و کار  آن ها از قرار دادن یک مش
شکل گرفته است و نه اصرار بر مسیرهای شکست خورده ی مدیریتی.

ــازمان های  ــینه ی مدیریتی س بی تردید صحبت از آن چه در پیش
ــواری نیست. چه بسا کارشناسان و  ــت کار دش ایرانی به جا مانده اس
ــاتید بنامی که می توانند این دوره را به مراتب عمیق تر و دقیق تر  اس
مورد نقد و ارزیابی قرار دهند، اما اهمیت تجربه اندوزی از مسیری که 
به اشتباه رفتیم و عدم حصول نتایجی که میلیون ها نفر/ساعت خرج 
آن شد تا برنامه ای نوشته شود و سپس به اجرا در آید، شاید که باید 
ــرد؛ باید در محافل علمی و  ــی قرار گی از زوایای گوناگون مورد بررس
ــته های به ظاهر صالح مدیران  عملی مختلف در مورد آن چه با انگاش
ــویم تا از میان این همه برنامه های  ــین به اجرا درآمد مواجه ش پیش
ــود. آنچه  ــتفاده ی مدیران جوان حاصل ش ــدی، عبرتی برای اس تقلی
ــلم است برای ورود به هنگامه ای که در پیش است تعویض لباس  مس

و ظاهر دیگر کارآمد نیست، جور دیگر باید دید!

6. Industry Generation 4
7. License

  نگارنده:
علی پرهامی: کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی )کسب و کار نوین(، 
ــرکت های اتوماسیون و  ــناس ارشد MBA، مشاور بازاریابی ش کارش

parhami@parhami.biz   ابزار دقیق

 محصوالت جدید شرکتاندر احوال پِس صنعت در دوران...
LS Mecapion 

مهندسی فراسیس
تلفن: 021-66593517-19
Info@farasysco.com

 www.farasys.ir

شرکت  LS   Mecapion  برای کامل تر نمودن مجموعه ی سروو درایوهای پیشرفته ی 
خود، دو مدل جدید را معرفی نموده که مشخصات آن ها به شرح ذیل ارایه می گردد: 

  L7NH درایوهای سری
این سری از درایوهای شرکت  LS Mecapion عالوه بر دارا بودن ویژگی های 

ــری های قبل، قابلیت های زیر را برای استفاده ی  س
بهتر کاربران فراهم آورده است: 

* کنترل بالدرنگ از طریق Ethercat؛
* سرعت باال، مکانیزم همزمانی؛

 min. 250us , DC( بهبود سرعت اترکت *
 )Support

* پشتیبانی از پروتکل های CoE ,EoE ،Fo؛
* بهبود پاسخ فرکانسی)=1.6Khz( ؛

* پشتیبانی از انواع سروو موتورها و انکودرها؛
ــتاور مستقیم و  ــروو موتورهای چرخشی،  موتورهای گش ــتیبانی از س * پش

همچنین پشتیبانی از سروو موتورهای سایر برندها؛
 Biss-C پشتیبانی از انواع انکودرهای افزایشی و مطلق، ریزالورها، پروتکل *

و EnDat2.2؛
* بهبود عملکرد کنترلی؛

* بهبود پهنای باند کنترلی؛
* فراهم آوردن Notch-Filter؛

* کنترل لرزش موتور با بکارگیری ترانزیستور FET بالدرنگ؛
* تابع تنظیم گین بالدرنگ.

L7P درایوهای سری
ــز از محصوالت جدید  ــری از درایوها نی ــن س ای
ــت، که عالوه بر  ــرکت LS Mecapion  اس ش
پشتیبانی از انواع سروو موتورها و بهبود عملکرد 
ــخصات سری L7NH آورده  کنترلی که در مش
شده است، می توان موارد زیر را برای این سری 

بیان کرد:
ــرای ماژول  ــع برنامه ب ــم آوردن تواب * فراه

تعیین موقعیت در یک محور؛
* پشتیبانی از مود کنترل موقعیت بوسیله ی 

ورودی پالس؛
* مود کنترل موقعیت؛

* مناسب برای استفاده بدون کنترلر خارجی؛
.)Modbus RTU(RS-422 پروتکل *

متخصص در سیستم های کنترل حرکت

L7NH

L7P

شرکت مهندسی فراسیس از سال 2004 به عنوان نماینده ی رسمی و انحصاری، 
ب�ه فروش محصوالت ش�رکت LS Mecapion  در ایران فعال می باش�د.
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پنج نکته ی اساسی در انتخاب 

تولیدکنندگان تجهیزات شبکه

معموالً خرید تجهیزات مربوط به زیرس�اخت 
شبکه آس�ان به نظر می رس�د اما انتخاب آن 
برای اطمینان از کارکرد صحیح تمامی اجزای 
شبکه، یک موضوع بحرانی است. قلب تمامی 
فرصت ه�ای تج�اری، یک ش�بکه ی رایانه ای 
است و تقریبًا تمامی کسب و کارهای امروزی 
از بستر شبکه برای نیل به اهداف تجاری خود 
استفاده می کنند. ساده ترین شکل آن اتصال 
چن�د رایانه ب�ه یکدیگر، اتصال ب�ه اینترنت، 
اتص�ال ب�ه اینترانت های خصوصی، اس�تفاده 
از س�امانه های مدیریت متمرکز س�اختمان و 
نیز گس�تره ای از تجهیزات و سخت افزارهای 
جانب�ی اس�ت. کابل کش�ی س�اخت یافت�ه1و 
س�امانه ی اتصال تمامی این تجهیزات باید از 
بهترین و باالترین کیفیت موجود باش�د. برای 
اطمینان از این مهم و اثبات بهترین پشتیبانی 
از سامانه ی زیرساخت شبکه، انتخاب شرکت 
تولید کننده ی تجهیزات ش�بکه، امری حیاتی 
اس�ت. در این مقاله ما به بررسی پنج نکته ی 
اساسی در انتخاب شرکت های تولیدکننده ی 

تجهیزات شبکه خواهیم پرداخت.

1. Structured Cabling

1. تجربه 
ــد از وی را  ــرکتی که خری ــال از فعالیت ش چند س
ــخ این سؤال بر اعتبار  مد نظر دارید می گذرد؟ پاس
ــرکت تولیدکننده تأثیر بسزایی دارد، نه تنها در  ش
ــد می کند بلکه در نوع  زمینه ی تجهیزاتی که تولی
ــه می کند. به  ــتریان خود ارای ــی که به مش خدمات
ــما به پشتیبانی و خدمات  ــته باشید که ش یاد داش
ــت چرا که زیرساخت  تولیدکننده نیاز خواهید داش
ــکالتی شود یا  ــما می تواند دچار مش ــبکه ی ش ش
ــرای جایگزینی یا به روز  ــت برنامه ای  ب ممکن اس

رسانی آن داشته باشید. 
ــان می دهد که  تجربه تولیدکننده همچنین نش
ــرکت به چه میزان از نیازهای آینده ی مشتریان  ش
ــه ی تولیدکننده در فرآیند  خود آگاهی دارد. تجرب
ــات و فرآیند حمل و  ــد، دقت و صحت سفارش خری
ــد کرد. بعالوه  ــما کمک خواه دریافت کاالها به ش
ــان می دهد که  ــما نش ــه ی تولیدکننده به ش تجرب
ــاری خود چه  ــه ی راه آینده ی تج ــرکت در ادام ش

چشم اندازی ترسیم کرده است.

2. سوابق مشتریان 
نگاهی به فهرست مشتریان قبلی که با تولیدکننده 
ــتریان قابل  ــته اند بیاندازید. آیا مش ــکاری داش هم

توجهی دارد؟ وضعیت رضایتمندی مشتریان قبلی، 
ــزات و خدمات آنان چگونه  کیفیت و کمیت تجهی
است؟پاسخ این سؤاالت می تواند راهنمای مناسبی 
ــما باشد که چه انتظاراتی از تولید کننده ی  برای ش
ــت و قابلیت  ــه به کیفی ــبکه، با توج ــزات ش تجهی

اطمینان و اعتماد او، داشته باشید.
اگر شرکت تولیدکننده به نام های بزرگ تجاری 
و شرکت های معظم که شما می شناسید خدماتی را 
عرضه کرده است، اعتباری مضاعف را برای تولیدات 
ــات او در نظر بگیرید. این لزوماً به آن معنی  و خدم
نیست که تمامی مشتریان حاضر در فهرست کاماًل 
راضی هستند اما نشان خواهد داد که تولید کننده 
از طرف چندین مشتری که درجه ی قابل قبولی از 
اعتبار را دارا هستند و به زیرساخت های شبکه نیاز 

دارند، مورد اعتماد می باشد.

3. حضور محلی 
در بهترین حالت، بهتر است از تجهیزات و خدمات 
شرکتی استفاده کنید که در نزدیکی محل شرکت 
ــما قرار دارد و اگر شرکت شما دارای دفاتری در  ش
ــت تولیدکننده ای را انتخاب کنید  نقاط مختلف اس
ــت.  ــما نزدیک تر اس ــرکت ش که به دفتر اصلی ش
ــما الزامی  ــرکت ش نزدیکی تولیدکننده به محل ش

ان
رد

گ�
بر

واژه هاي کلیدي:  شبکه، تولید کنندگان تجهیزات،  
ویژگی های تولید کنندگان

مهندس علی نادی
مدیرعامل شرکت تاد افزار
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ــخه ی جدید کانکتور  Telegartner با ارایه ی نس
 MFP8 ــت عنوان ــد آوازه ی خود تح RJ45  بلن
ــی تمام طال دارد، آخرین  RJ45 Plug که روکش
ــانی فناوری خود را به سوی فضا فرستاد.  به روزرس
و  ــی  جایگزین ــه ی  برنام در  ــر،  بی نظی ــور  کانکت
ــبکه ی ایستگاه بین المللی  به روزرسانی اتصاالت ش
ــی )ISS(  قرار گرفت و هم اکنون این اتصال  فضای
ــول فضایی، به  ــی از جدیدترین کپس در بخش های
ایستگاه فضایی بین المللی )ISS( ملحق شده است.

ــب و راه اندازی در محل  ــا تکیه بر قابلیت نص ب
)Field Assembly( و بدون نیاز به ابزار محصول 
ــا تحویل  این اتصاالت جدید  )Tools Free(، و ب
ــول فضایی،  ــیله ی کپس ــتگاه فضایی به وس به ایس
 MFP8 RJ45 ــی ــدام به جایگزین فضانوردان اق

Plug به جای اتصاالت قبلی نمودند.
 International( بین المللی  ایستگاه فضایی 
ــار ISS نامیده  ــه اختص ــه ب Space Station( ک
ــکونت در مدار  ــواره ی قابل س ــا ماه ــود تنه می ش
پایینی زمین است که در سال 1998 به فضا پرتاب 
شد و هم اکنون بزرگ ترین پایگاه ماهواره ای است 

)ISS( در ایستگاه فضایی بین المللی Telegartner

که در مدار زمین قرار دارد.
ــتن  ــم فضایی از به هم پیوس ــن پایگاه عظی ای
پروژه های ایستگاه آزادی ایاالت متحده و ایستگاه میر 
 روسیه در سال 1993 تشکیل شد و به دلیل ساختار

ــت.  ــترش اس ــانی در حال گس ماژوالر خود به آس
ــده که در  ــترده ش این پایگاه فضایی به حدی گس
ــم غیر مسلح از زمین قابل  زمان هایی خاص با چش

رؤیت است.
ــت کانکتور MFP8 با جنس  ــایان ذکر اس ش

نیکل و روکش روی در بسیاری از پروژه های داخل 
ــور نظیر پارس جنوبی ) فازهای 12، 13 ، 21  کش
ــیمی مستقر در  و 23 (، برخی از واحدهای پتروش
ــتفاده قرار  بندر امام خمینی و مراکز داده مورد اس

گرفته است.

لینک اصلی خبر را می توانید در 
سایتwww.tadafzar.com مشاهده 

فرمایید.

تلفن: 021-88931353                                                                    
             info@tadafzar.com

www.tadafzar.com
     www.telegartner.com

5. خوشنامی 
ــر به دنبال نتایج قابل قبول در کیفیت تجهیزات  اگ
ــب برای زیرساخت  ــده و پشتیبانی مناس تولید ش
ــتید، برترین راه آن است که از  ــبکه ی خود هس ش
ــبکه یکی را  میان تولیدکنندگان بنام تجهیزات ش
ــنهاد  ــنامی2 و اعتماد به پیش ــاب کنید. خوش انتخ
ــب و کار شما فعالیت  ــانی که در زمینه ی کس کس
ــرای انتخاب  ــا ب ــن راه ه ــی از بهتری ــد یک می کنن
ــما به دنبال  ــت که ش تولیدکننده ی تجهیزاتی اس
ــتید و در نهایت مشهورترین تولیدکننده ای  آن هس
که مناسب ترین پیشنهاد را برای شما دارد گزینش 

کنید.

2. Track Recorder

5. خوشنامی 
ر به دنبال نتایج قابل قبول در کیفیت تجهیزات ــر به دنبال نتایج قابل قبول در کیفیت تجهیزات ــر به دنبال نتایج قابل قبول در کیفیت تجهیزات  ــاگ ــاگ
ب برای زیرساخت ــب برای زیرساخت ــب برای زیرساخت  ــده و پشتیبانی مناس ــده و پشتیبانی مناس ده و پشتیبانی مناســده و پشتیبانی مناســ ــتولید ش ــتولید ش
تید، برترین راه آن است که از ــتید، برترین راه آن است که از ــتید، برترین راه آن است که از  ــ خود هس ــ خود هس بکهــبکهــبکهی ــش ــش
بکه یکی را ــبکه یکی را ــبکه یکی را  ــمیان تولیدکنندگان بنام تجهیزات ش ــمیان تولیدکنندگان بنام تجهیزات ش
نهاد ــنهاد ــنهاد  ــ و اعتماد به پیش ــ و اعتماد به پیش نامیــنامیــنامی2 ــاب کنید. خوش ــاب کنید. خوش اب کنید. خوشــاب کنید. خوشــ ــانتخ ــانتخ
ب و کار شما فعالیت ــب و کار شما فعالیت ــب و کار شما فعالیت  ــی کس ــی کس انی که در زمینهــانی که در زمینهــانی که در زمینه ــکس ــکس
رای انتخاب ــرای انتخاب ــرای انتخاب  ــا ب ــا ب ا بــا بــ ــه ــه ن راهــن راهــن راه ــی از بهتری ــی از بهتری ی از بهتریــی از بهتریــ ــد یک ــد یک د یکــد یکــ ــکنن ــکنن می
ما به دنبال ــما به دنبال ــما به دنبال  ــت که ش ــت که ش ت که شــت که شــ ــی تجهیزاتی اس ــی تجهیزاتی اس تولیدکننده
تید و در نهایت مشهورترین تولیدکنندهــتید و در نهایت مشهورترین تولیدکنندهــتید و در نهایت مشهورترین تولیدکنندهای  ــآن هس ــآن هس
که مناسبترین پیشنهاد را برای شما دارد گزینش 

کنید.

ــه می توانند تولیدات  ــت اما تولیدکنندگانی ک نیس
ــا برنامه ی  ــرعت کافی و ب ــات خود را با س و خدم
ــما در اختیارتان قرار دهند و یا  زمان بندی شده ش
ــان نزدیک شما  دفاتر نمایندگی و تأمین کنندگانش
ــتری داشته باشند.  ــتند، می توانند امتیاز بیش هس
ــه ی تولیدکننده در  ــری کارخان ــن قرارگی همچنی
ــی به مواد اولیه ی با کیفیت،  محل هایی که دسترس
ــت دیگر در  ــت می تواند از نکات مثب ــان تر اس آس

انتخاب شما باشد.
ــد که  ــاد کنی ــازندگانی اعتم ــه س ــه ب همیش
ــرکت  ــزات خود را در نزدیکی محل اصلی ش تجهی
ــتفاده از مجوز تولید در کشور ثالث  ــازند، اس می س

برتری محسوب نخواهد شد.

4. خدمات به مشتریان 
سخن گفتن از خدمات به مشتریان هنگام انتخاب 
ــا خدمات،  ــن تجهیزات ی ــرای تأمی ــرکت ب یک ش

موضوعی تکراری است اما بهتر است به آن 
اشاره شود. کیفیت برتر خدمات به مشتریان 

فراتر از یک الزام است. اگر زیر ساخت شبکه ی 
شما از عوامل حیاتی کسب و کار شماست، پس 

شما نیازمند خدمات مشاوره ای فنی از سوی 
تأمین کننده خواهید بود.

هنگامی که شبکه ی شما دچار اشکال می شود 
یا نگرانی هایی در خصوص کارکرد زیرساخت خود 
ــریع از سوی تأمین  ــخگویی س دارید نیازمند پاس
ــتید. خدمات دهنده ی مشتریان  کننده ی خود هس
ــته  باید اطالعات جامعی در خصوص ارتباطات داش
ــکالتی را که شما ممکن است با  باشد و بتواند مش
ــترین  ــکل و با بیش آن برخورد کنید به بهترین ش

سرعت به سرانجام رساند.
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سامانه های کنترل نظارتی و 
جمع آوری داده مبتنی بر وب

پایانیقسمت دوم

واژه هاي کلیدي: اسکادا، آسیب پذیری های 
ICS ،اسکادا، اسکادا مبتنی بر وب

ری
داو

�ر
گ

مهندس فرناز طالبی بیدهندی

س�امانه هاي اس�کادا به عنوان نوع خاصی از 
س�امانه های ICS س�امانه هایی کام�اًل توزیع 
یافته هس�تند که براي کنت�رل مجموعه هاي 
صنعتی پراکن�ده که اغل�ب کیلومترها از هم 
فاصله دارند و همچنی�ن جمع آوري داده های 

پراهمیت آن ها، استفاده می شوند.
مهم ترین ویژگی س�امانه های کنترل نظارتی 
و جم�ع آوری داده های مبتنی ب�ر اینترنت را 
می توان مقیاس پذیر بودن آن ها دانست. زیرا 
اجزای مختلف آن به راحتي قابل پخش شدن 
می باش�ند و تنها با ی�ک مرورگر اس�تاندارد 
مانن�د اینترن�ت اکس�پلورر1 می ت�وان به این 

سامانه ها از هر مکانی متصل شد.
در این مقاله ک�ه در ادامه بخش دوم و پایانی 
آن آمده اس�ت س�اختار س�امانه های اسکادا 
مبتن�ی ب�ر وب و نی�ز مزای�ا و معای�ب آن ها 

تشریح شده است.
1. Internet Explorer 

3. 3. روش هـای برقراری ارتبـاط از طریق 
بسـتر اینترنت در سامانه های اسکادا مبتنی بر 

وب ]2[
DCOMAlpha 3. 3. 1. فناوری

 DCOM ــا ــده2 ی ــان توزیع ش ــیء الم ــدل ش م
ــت. این روش  ــیء المان3 اس ــعه ای بر مدل ش توس
ــر  ــا المان های COM در سراس ــازه می دهد ت اج
 COM .ــند ــته باش ــبکه با یکدیگر ارتباط داش ش
یک معماری نرم افزار است که توسط مایکروسافت 
ــت و به برنامه نویس اجازه می دهد  توسعه یافته اس
که برنامه های کاربردی مبتنی بر المان ایجاد کند. 
این برنامه ها با اشیاء COM، که اجزای گسسته با 
یک هویت منحصر به فرد هستند ساخته می شود. 
این المان ها واسط هایی را فراهم می کنند که اجازه 
ــردی و المان های دیگر به  می دهد برنامه های کارب
ــته باشند. اشیاء  ــی داش ویژگی های آن ها دسترس
ــتند و  ــتقل از زبان هس COM به طور کامل، مس
قابلیت های برقراری ارتباط بین فرایند های ساخته 

شده داخلی را دارند.
ــعه ی  ــر برای توس ــک روش مؤث DCOM ی
2. Distributed Component Object Model
3. Component Object Model

برنامه های توزیع شده است. در شرایطی که اجزای 
ــا می توانند ارتباط با  ــورت معمول تنه COM بص
ــتگاه برقرار  ــر روی همان دس ــای دیگر ب فرآینده
ــال و دریافت داده ها  کنند، DCOM می تواند ارس
بین اجزای COM بر روی دستگاه های مختلف در 
ــتفاده از روش فراخوانی راه  ــر شبکه را با اس سراس
ــال  دور روال ها4 انجام دهد و از این روش برای ارس
آرگومان به سرور، و سپس دریافت داده های حاصل 

از برنامه از سرور استفاده کند.

 HTTP 3. 3. 2. پروتکل
پروتکل HTTP در الیه ی کابرد از مدل 7 الیه ی 
ــیوم  ــط کنسرس OSI قرار دارد. این پروتکل توس
ــبکه ی جهانی وب پیاده سازی شده است و روش  ش
اصلی انتقال داده بر روی شبکه ی جهانی وب است.

ــاس مدل درخواست/پاسخ5 کار  HTTP بر اس
 TCP با ایجاد یک اتصال HTTP می کند. کالینت
یک درخواست به درگاه خاصی )پیش فرض: درگاه 
 HTTP 80( از ماشین سرور ارسال می کند. سرور
ــت را  که به درگاه مورد نظر گوش می دهد درخواس
4. Remote Procedure Call
5. Request/Response
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ــخ را برای کالینت ارسال می کند.  می پذیرد و پاس
ــگارش قبلی دارای امکانی  HTTP1.1 برخالف ن
ــن امکان اجازه  ــد. ای تحت عنوان خط لوله6 می باش
ــرور بصورت  ــد یک اتصال بین کالینت و س می ده
ماندگار برقرار باشد در حالی که در نگارش قبلی به 
ازای هر درخواست/پاسخ باید یک اتصال باز و بسته 
می شد. این امکان کارایی تبادل داده را باال می برد 
ــربار مربوط به اتصال TCP را کاهش می دهد. و س

 HTTPS ــام  ن ــا  ب  HTTP ــن  ام ــگارش  ن
ــاوری الیه ی  ــود. این پروتکل از فن ــناخته می ش ش
ــرور برای  ــار س ــد اعتب ــت تأیی ــوکت امن جه س
ــتلزم وجود  ــتفاده می کند. این امر مس کالینت اس
ــت.  ــرور اس ــوکت بر روی س ــی امن س ــک گواه ی
ــد. می کن ــتفاده  اس  443 درگاه  از   HTTPS

SOAP 3. 3. 3. پروتکل
ــازوکار برای  ــوان یک س ــکل SOAP، به عن پروت
ــد.  ــرور وب می باش ــال پیام بین کالینت و س انتق
 POST و HTTP GET ــبیه به این سازوکار ش
ــد با این تفاوت که پیام ها با فرمت  HTTP می باش
XML ارسال می شوند و ارسال و دریافت پیام بین 
ــبت  ــاختار بهتر نس ــرور دارای یک س کالینت و س
 POST و HTTP GET ــت که با ــی اس به روش
HTTP انجام می شد. بنابراین اطالعات پیچیده تر 

نیز می توانند منتقل شود. 
SOAP از پروتکل HTTP به عنوان پروتکل 
ــتفاده  ــتفاده می کند. اس انتقال در عملکرد خود اس
ــا HTTPS  دارای مزیت  از پروتکل HTTP و ی
ــان تر عملیات ارتباطی می باشد، به  پیاده سازی آس
ــه HTTP از درگاه 80 برای برقراری  دلیل این ک
ــط اکثر  ــتفاده می کند. این درگاه توس ــاط اس ارتب
ــرار می گیرد و  ــتفاده ق ــای وب مورد اس مرورگره
بنابراین برای امکان ایجاد دسترسی، در دیوار آتش 
باز گذاشته می شود. همان طور برای HTTPS که 

از درگاه 443 استفاده می کند. 

XML7 3. 3. 4. وب سرویس های
ــرویس های XML یک فناوری جدید است  وب س
ــازی  که در چهارچوب Microsoft.Net پیاده س
ــت و اجازه می دهد تا دسترسی به اجزای  شده اس
ــتگاه های مختلف در سراسر  نرم افزاری بر روی دس
ــتفاده از پروتکل های استاندارد وب و  ــبکه با اس ش
ــت XML انجام گردد. این روش  داده هایی با فرم
ــت با  ــبیه به فناوری DCOM اس ــرد ش در عملک
ــتاندارد  این تفاوت که در این روش پروتکل های اس
 DCOM ــی در روش ــوند ول ــتفاده می ش وب اس
ــوند.  ــکار گرفته می ش ــی ب ــای اختصاص پروتکل ه
 HTTP ــود ــتفاده می ش ــکل اولیه ای که اس پروت
ــتفاده از پروتکل SOAP پیاده سازی  است و با اس

می شود.
6. Pipelining
7. XML Web Services

ــی تکنیک های  ــود. هدف اصل ــبکه اعمال ش به ش
ــردن اولویت هایی مثل پهنای باند  QOS فراهم ک
ــت که در جهت بهبود ویژگی های از  اختصاصی اس
ــبکه مورد نظر  ــیدن به تأخیر ش ــت رفته و رس دس
مناسب برای داده های لحظه ای مورد نیاز می باشد. 
این تکنیک به طور کلی می تواند در شبکه های 
محلی مؤثر باشد. اما در اینترنت امکان پذیر نیست 
چرا که اکثر گره ها فراتر از کنترل هر فرد می باشد.
ــود جریان داده لحظه ای  یکی از روش های بهب
ــازی الگوریتم  ــت پیاده س ــبکه ی اترن روی یک ش
ــت این  ــت. تئوری پش ــازی ترافیک11 اس هموارس
ــته های داده ای بی درنگ  ــامانه این است که بس س
ــل درگیری با  ــره به دلی ــه یک گ ــوط ب )RT( مرب
ــگ )NRT( در نود منبع، و  ــته های غیر بی درن بس
ــته های RT و NRT در  ــا هر دو بس ــا برخورد ب ی

گره های دیگر ممکن است تاخیر را تجربه کنند.
ــرای حل این موضوع و اطمینان از این که بار  ب
ــطح قابل قبولی قرار  ــبکه در هر گره در یک س ش
ــزان داده هایی که  ــک محدودیت بر روی می دارد ی
می تواند در هر زمان انتقال یابد قرار داده می شود. 
ــود با  ــره منتقل می ش ــته که از یک گ ــر بس ه
ــتفاده از یک فیلد »نوع سرویس« در سرآیند12  اس
11. Traffic smoothing algorithm
12. Header

net. تحت  XML شکل 6. یک وب سرویس
www.west-wind.com :منبع

ــرویس ها را می توان توسط هر برنامه ای  وب س
ــده به  که نحوه ی انتقال جریان داده های منتقل ش
فرمت XML از طریق کانال ارتباطات HTTP را 
ــتفاده قرار داد. یک فایل توصیف  می فهمد مورد اس
ــرویس بر روی وب سروری که میزبانی  زبان وب س
ــده را برعهده دارد ارسال  ــته ش ــرویس نوش وب س
ــام اطالعات مورد نیاز  ــود که در این فایل تم می ش
ــرویس موجود  ــرای درك نحوه ی تعامل با وب س ب
ــط و  ــد. این روش یک فراخوانی روش واس می باش
ــی برای  ــای ورودی و خروج ــتی از پارامتره فهرس
ــاص را توصیف می کند. این فایل  فراخوانی های خ
ــعه دهنده ی نرم افزار که  ــط یک توس می تواند توس
ــتفاده از  طراحی نرم افزار را انجام می دهد برای اس

سرویس دریافت شود.
بر روی دستگاه میزبان وب سرویس،  باید یک 
برنامه ی وب سرور در حال اجرا باشد. به دلیل این 
که سرویس وب XML، بر روی HTTP قابل اجرا 
ــرور می تواند هر برنامه ای  می باشد. نرم افزار وب س

باشد که می تواند HTTP را پردازش کند.
  Apache گزینه های مناسب، برنامه هایی مانند
 Microsoft’s Internet Information و 
Services  می باشد. شکل 6 مولفه های اساسی از 

یک وب سرویس XML نشان می دهد.

3. 3 .5. کیفیت سرویس دهی برای 
داده های لحظه ای8 ]2[

ــه ای از  ــال اطالعات لحظ ــی در انتق ــی اصل نگران
ــت.  ــرویس داده ها اس طریق اینترنت در کیفیت س
ــی نیاز به تحویل  ــای لحظه ای به طور طبیع داده ه
ــان داده شود.  بی درنگ دارد تا بصورت لحظه ای نش
ــبکه های  ــگویی در ش ــا بارگذاری9 غیر قابل پیش ب
بزرگ، زمان انتقال همیشه نمی تواند تضمین شده 
ــد. روش هایی وجود دارد که می تواند به منظور  باش
ــرای داده های لحظه ای  ــود کیفیت خدمات10 ب بهب
8. Real-Time Data
9. Loading
10. Quality Of Service(QOS)

سامانه های کنترل نظارتی و جمع آوری داده...
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IP به صورت RT یا NRT نشانه گذاری می شود. 
ــه نام هموار کننده ترافیک  یک بخش از نرم افزار ب
ــد داده ها در مدل  ــبکه و الیه ی پیون بین الیه ی ش
ــوار کننده ی ترافیک  ــرار می گیرد. این هم OSI ق
ــتگاه ابتدا  ــت می دهد. ایس ــک RT اولوی به ترافی
ــپس اگر مقدار  ــک RT را هموار می کند و س ترافی
داده RT فرستاده شده کم تر از حد انتقال ایستگاه 
ــردازد. در این روش،  ــد به ترافیک NRT می پ باش
ــان داده ی لحظه ای تحت تأثیر قرار نمی گیرد.  جری
 NRT را بیش از ترافیک RT ــن روش، ترافیک ای
ــن این روش چون جریان  اولویت می دهد. همچنی
ــداد  ــد تع ــوار می کن ــز هم ــک NRT را نی ترافی

برخوردها بر روی کل شبکه را کاهش می دهد.

3. 3. 6. مقایسه بین روش های ارتباط در 
سامانه اسکادا مبتنی بر وب ]2[

ــای موجود  ــق کلیه ی روش ه ــی دقی پس از بررس
ــامانه ی  ــاط بین اجزای س ــازی ارتب جهت پیاده س
  XML Web Service اسکادا به دالیل زیر روش

را می توان مناسب ترین روش درنظر گرفت:
 HTTP از  ــرویس  س وب  روش  ــن  ای در   •
ــه درگاه 80 گوش  ــد و بنابراین ب ــتفاده می کن اس
ــته  می کند. این درگاه در دیوارهای آتش باز گذاش
ــود و بنابراین پیاده سازی از طریق این درگاه  می ش
ــاده تر از درگاه هایی است که بصورت منفرد باید  س

از طریق مدیر شبکه تنظیم شوند.
• این سامانه به سادگی مقیاس پذیر است. مقدار 
ــال می یابد می تواند  ــه در یک زمان انتق داده ای ک
ــی  ــن که نیاز به برنامه نویس ــش یابد بدون ای افزای
بیشتری وجود داشته باشد. این سادگی پیاده سازی 

در مورد پروتکل امن HTTPS هم صادق است.
• XML Web Service مستقل از پلتفورم است.

3. 4. مروری بر پروتکل OPC جهت 
برقراری ارتباط و روش های پیاده سازی 

آن ]3[
ــهور  ــیون مش ــروزه یکی از پروتکل های اتوماس ام
 OLE for مخفف OPC .ــت ــکل OPC اس پروت
 Open Process ــا  ی  Process Control
ــاز و کاری را  ــد. این پروتکل  س Control می باش
ــع داده13 و  ــم آوردن داده از یک منب ــت فراه جه
ــتاندارد  انتقال آن به برنامه کالینت با یک روش اس
 OPC ارایه می دهد. ارایه ی یک سرور با یک واسط
ــود تا هر کالینت به دستگاه های خود  موجب می ش
ــد. کاربرد OPC در حال  ــته باش ــی داش دسترس
ــیون  ــت که اتوماس ــیده اس ــر به نقطه ای رس حاض
ــد. این  بدون OPC غیر قابل تصور به نظر می رس
ــامانه های اسکادا،  ــط همه ی س ــط تقریباً توس واس
ــتیبانی  ــامانه های کنترل فرآیند پش ــش14 و س پای
ــود. OPC مزایای اتصال و قابلیت همکاری  می ش
را به همان شکل که راه انداز چاپگر استاندارد برای 
ــامانه های  نرم افزار Word فراهم می کند، برای س
ــرور  ــه می دهد. س ــیون ارای ــری و اتوماس اندازه گی
  COM Object هر دو OPC ــت OPC و کالین
ــتند. این که چه کسی این اشیاء را ایجاد کرده  هس
است و یا با چه زبان برنامه نویسی نوشته شده است 
اهمیتی ندارد. نه تنها خدمات سرور OPC بر روی 
ــت، بلکه توسط تمام  ــترس اس همان رایانه در دس
سرویس دهنده های بر روی شبکه نیز در دسترس 
ــتیابی به  ــت که جهت دس ــد. هدف این اس می باش
ــکادا مبتنی بر وب، دسترسی به  ــامانه ی اس یک س
ــت ادغام گردد.  ــرور OPC 15با اینترن داده های س
راه حل هایی که برای پیاده سازی این رویکرد وجود 

دارد بطور کلی در ادامه توصیف خواهد شد.

 DCOM .1 .4. 3
اکثر فعالیت های قبلی که در این زمینه انجام شده 
ــات LAN بین  ــرای ارتباط ــت از DCOM  ب اس
سرور  DA OPC و کالینت DA OPC استفاده 
ــا از طریق  ــن که داده ه ــت و به دلیل ای ــرده اس ک
 XML ــند از فرمت ــتیابی باش ــت قابل دس اینترن

جهت انتقال داده استفاده شده است. 
ــتر  ــتفاده از DCOM در بس البته معموالً اس
ــود از  ــف اجتناب می ش ــه دالیل مختل ــت ب اینترن
ــه پلتفورم  ــته ب ــه DCOM وابس ــن ک ــه ای جمل
 ویندوز است، پیکربندی و تنظیمات مشکلی دارد،

ــای غیرقابل تنظیم و طوالنی دارد و  Timeoutه
ــود.  ــاط اینترنت نمی تواند بکار گرفته ش برای ارتب
ــب برای  ــه همین دلیل DCOM راه حلی مناس ب
شبکه های LAN است که تعداد گره ها کم و زمان 

تأخیر کوتاه باشد.

13. Data Source
14. Visualization
15. Data Access OPC (DA OPC)

 XML .2. 4 .3
ــتقل از پلتفورم است که ویژگی مهمی  XML مس
ــکاری بین برنامه ای  ــتیابی به قابلیت هم برای دس
ــال اجرا بر روی  ــت که در ح کاربردی مختلفی اس
ــد. مزیت دیگر  ــتم عامل های مختلف می باش سیس
 XML و SOAP مدیریت ساده مبتنی بر XML

می باشد. 
به دلیل اتخاذ واسط OPC استاندارد صنعتی 
ــامانه ی پایش راه  ــط انتقال سرویس وب، س و واس
ــهولت در به  دور مبتنی بر فناوری XML باعث س
ــترش سامانه می شود. اما اگر این  روز رسانی و گس
ــه حاصل خواهد  ــود نتیجه ای ک رویکرد تحلیل ش
 COM/XML ــت که به دلیل مبدل ــد این اس ش
ــرباری وجود دارد. همچنین با توجه  در الیه ی 2 س
  XML ــن، روش ــای کارایی ممک به محدودیت ه
ــتفاده  ــت برای داده های لحظه ای مورد اس بعید اس
ــوان یک پل بین  ــرد، اگرچه معموالً به عن قرار گی

شبکه های بنگاه16 و کنترلی استفاده می شود.

Web Service .3 .4 .3
ــوان »یک  ــط W3C به عن ــرویس ها توس وب س
سامانه ی نرم افزاری طراحی شده برای پشتیبانی از 
تعامل سازگار ماشین – ماشین بر روی یک شبکه« 

تعریف شده اند. 
ــتفاده از وب  ــورت اس ــه درص ــی ک قابلیت های
سرویس ها در سامانه های اسکادا بدست خواهد آمد 

عبارتند از: 
ــرویس ها انتشار داده در بستر اینترنت  • وب س
ــد  ــام می دهن ــکل HTTP انج ــق پروت را از طری
ــایل  ــر مس ــه توافق بر س ــاز ب ــیله نی ــن وس و بدی
ــذف می کنند.  ــکادا را ح ــرورهای اس امنیتی با س
ــار داده از طریق  ــرویس ها امکان انتش • وب س
وسایل مختلفی مثل تین کالینت هاPDA ،17ها و 
تلفن های موبایل را فراهم می کنند. وب سرویس ها 
اتصال چندین مرکز کنترل مثل ICCP  را ساده تر 

می کنند.
 .net توسط Java وب سرویس ها هم بخوبی •

پشتیبانی می شوند.
ــوان به  ــرویس ها می ت ــتفاده از وب س ــا اس • ب
سادگی دریافت داده از RAM، داده ها را از دیسک 

سخت دریافت کرد.
ــرویس ها معایبی دارند که  از طرف دیگر وب س

عبارتند از:
ــتاندارد  ــه ی اس ــرویس ها برای مقایس • وب س
ــه در حال  ــل تراکنش هایی ک ــی از قبی ویژگی های
حاضر وجود ندارد و یا هنوز در مراحل ابتدایی خود 
ــتانداردهای محاسباتی توزیع  ــتند در برابر اس هس

شده ی باز مانند CORBA استفاده می شوند.

16. Enterprise network
17. Thin client 

سامانه های کنترل نظارتی و جمع آوری داده...
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• وب سرویس ها ممکن است از عملکرد ضعیف 
ــبات توزیع  ــبت به دیگر روش های محاس خود نس
شده مانند DCOM ،CORBA ،RMI و .. رنج 
ببرند. این یک مقایسه ی معمولی در هنگام انتخاب 

فرمت های رایج مبتنی بر متن است. 
ــتفاده  ــت که با اس عالوه بر این الزم به ذکر اس
ــد راه فراری  ــرویس ها می توانن از HTTP، وب س
ــود که برای  ــی دیوارهای موج ــای امنیت از معیاره
ــات بین  ــزی ارتباط ــا ممی ــردن و ی ــری ک جلوگی
ــوار آتش بکار می رود  ــا در هر دو طرف دی برنامه ه

داشته باشند.

AJAX .4 .4 .3
ــنکرون و  ــکریپت آس ــع، AJAX )جاوا اس در واق
ــامانه های  ــی جدید را در س XML( یک خط مش
ــدرت ایجاد  ــاز کرد. ق ــر وب آغ ــی ب ــکادا مبتن اس
ــات وب تعاملی تر که هدف ما برای جایگزین  صفح
ــکادا سنتی است توسط این  نمودن نرم افزارهای اس
ــه دلیل توانایی آن  ــم گردید. AJAX ب روش فراه
ــکتاپ  ــازی برنامه های کاربردی دس برای شبیه س
ــد فراخوانی های کالینت  با ویژگی های جدید مانن
سرور ناهمزمان و به روز رسانی های جزیی صفحه، 
به عنوان آینده ی اینترنت مطرح  شد. AJAX  یک 
گروه از تکنیک های توسعه ی ارتباطات وب است که 
ــمت کالینت برای ایجاد برنامه های کاربردی  در س
 ،AJAX ــود. با ــتفاده می ش ــت وب تعاملی اس تح
برنامه های کاربردی وب می توانند داده ها را از سرور 
ــورت غیر همروند در پس زمینه و بدون تداخل  بص
ــه نمایش موجود،  ــه نمایش و رفتار صفح با صفح
ــتفاده از تکنیک های Ajax منجر  بازیابی کنند. اس
به افزایش واسط های تعاملی و پویا در صفحات وب 
ــت. هنگامی که از یک روش برنامه نویسی  شده اس
AJAX  استفاده می شود باید دست از رویکردهای 
ــت. هیچ  ــیک و قدیمی برداش ــی کالس برنامه نویس
ــال از کالینت  قالبی برای ارایه ی انواع عملیات ارس
به سرور و درخواست هایی برای شرح کامل صفحه 
جدید با استفاده از HTML وجود ندارد. به جای 
ــا زمانی که  ــه و انتظار ت ــذاری چندین صفح بارگ
ــود، تنها یک صفحه بارگذاری  عملیات آن انجام ش
شده و در مرورگر باقی می ماند تا عملکرد آن پایان 
ــتفاده از مدل AJAX، اجرای صفحه ی  یابد. با اس
ــه فاز مختلف پردازش می شود: بارگذاری  وب در س
ــتفاده از  ــرور با اس صفحه، بارگذاری اطالعات از س
ــتفاده  تکنیک های AJAX  و تعامل با صفحه با اس

.AJAX از تکنیک های
 AJAX ــتفاده در ــتانداردهای وب مورد اس اس
به خوبی تعریف شده اند و توسط تمام مرورگرهای 
ــای کاربردی  ــوند. برنامه ه ــتیبانی می ش بزرگ پش

AJAX مستقل از مرورگر و پلتفورم است. 

نقطه ضعف اصلی AJAX امنیت است. گاهی 
ــر روی داده هایی که از  ــعه دهندگان ب اوقات توس
ــی های امنیتی قرار نمی دهند،  سرور می آیند بررس
ــایت  ــات از وب س ــد اطالع ــور می کنن ــا تص آن ه

خودشان می آید. 
متأسفانه، این امر سامانه را در معرض حمالت 
ــت که  ــف دیگر این اس ــد. نقطه ضع ــرار می ده ق
ــده به خوبی  AJAX در محیط های رمزگذاری ش
عمل نمی کند. AJAX متکی بر انتقال متن ساده 
ــن جریان ها و  ــگاری روی ای ــن رمزن ــت و چنی اس
ــمت سروری که توسط آن ها  داشتن برنامه های س
پردازش می شود مشکالت بزرگی را نمایان می کند.

3. 4. 5. رویکرد پیشنهادی جهت 
OPC پیاده سازی پروتکل ارتباطی

ــازی یک رویکرد  ــی طراحی و پیاده س ــش اصل چال
ــی وب مستقیم به  جدید برای ارایه ی یک دسترس
 DA OPC ــتفاده از سرورها کنترل کننده ها با اس
ــت و  ــد که از مصرف منابع موجود آگاه اس می باش
ــای داده های  ــب محدودیت ه ــق مناس ــرای تحق ب
ــال حاضر دو گزینه  ــه ای تالش می کند. در ح لحظ

برای رسیدن به این هدف، وجود دارد: 
• گزینه ی اول: استفاده از DCOM؛ 

ــرور با  ــتفاده از یک وب س • گزینه ی دوم: اس
.IT فناوری های پیشرفته ی

ــکالت  ــود، مش ــتفاده ش اگر از گزینه ی اول اس
ــت در پیش رو  ــرح داده شده اس DCOM که ش
ــد بود. بنابراین انتخاب گزینه ی دوم می تواند  خواه
ــد. هر چند که، با انتخاب این گزینه  ــب باش مناس
ــه محدودیت های  ــادی از جمل ــز چالش های زی نی
ــای  ــای داده ه ــخ دهی، محدودیت ه HTTP، پاس
ــرد باید مورد  ــن رویک ــره وری از ای ــه ای و به لحظ
ــازی قرار گیرد. در یک برنامه ی  ــی و پیاده س بررس
ــتاتیک  ــیک، یک ارتباط اس ــرور کالس کالینت/س
ــرور وجود دارد اما در  بین برنامه های کالینت و س
ــتاتیک وجود ندارد.  ــای وب این ارتباط اس برنامه ه
بنابراین نیاز به یک ساز و کار ارتباطی مداوم وجود 
ــت بتواند بصورت  ــیله ی آن کالین ــه به وس دارد ک
ــط کاربر، با سرور  ــتقل از هر عمل خاص توس مس

ارتباط برقرار کند. 
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4. نتیجه گیری و ارایه ی پیشنهادات برای 
فعالیت های آتی

ــرل نظارتی و  ــامانه های کنت ــن ویژگی س مهم تری
ــای مبتنی بر اینترنت را می توان  جمع آوری داده ه
مقیاس پذیر بودن آن ها دانست. زیرا اجزای مختلف 
ــند و تنها  ــدن می باش آن به راحتي قابل پخش ش
ــپلورر  ــتاندارد مانند اینترنت اکس با یک مرورگر اس

می توان به این سامانه ها از هر مکانی متصل شد.
ــامانه ها  ــر از مهم ترین اهداف این س یکی دیگ
ــار مدیران قرار  ــه امکاناتی را در اختی ــت ک این اس
می دهد تا بتوانند به راحتی اطالعات مورد نیاز خود 
را جهت ارایه ی گزارشات و تصمیم گیری بر مبنای 
ــات کنترل و مدیریت  ــا دریافت نموده و عملی آن ه
ــر انجام دهند.  ــامانه ی مورد نظ ــود را بر روی س خ
دریافت اطالعات از این سامانه ها از طریق فایل های 
ــتاندارد  ــط پروتکل اس ــی XML که توس اطالعات
ــد،  ــی می باش TCP/IP از طریق وب قابل دسترس

قابل انجام می باشد. 
به هر شکل این ساختار برای سامانه های کنترل 
ــاز و دارای ظرفیت نامحدود  ــاختاری ب نظارتی، س
ــتانداردهای  ــد و در صورتی که از طریق اس می باش
ــازی و  ــالش در پیاده س ــق و کامل ت ــی دقی امنیت
ــامانه ها  ــل اصول امنیتی مورد نیاز در این س تکمی
ــه خوبی می توان از منافع  ــتی انجام گیرد ب به درس

مربوط به این شیوه پیاده سازی سود برد.
ــتانی و فرا استانی  ــبکه های اس همچنین در ش
ــوری جهت مدیریت سطح باالی سامانه های  و کش
ــرل نیروگاه ها و مراکز صنعتی و حتی  پایش و کنت
ــر و نگهداری به  ــامانه های اداری و تعمی اتصال س
ــامانه با مراکز تصمیم گیری مثل  آن ها و ارتباط س
ــن روش را در  ــپاچینگ نیز می توان ای ــز دیس مرک
فعالیت های آتی مورد تحلیل و پیاده سازی قرار داد.

سامانه های کنترل نظارتی و جمع آوری داده...
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راه انداز فرکان�س متغیر1 که به صورت مخفف 
VFD نامیده می ش�ود، نوعی کنترل کننده ی 
موت�ور اس�ت ک�ه ب�ا تغیی�ر دادن فرکانس و 
ولت�اژ اعمال ش�ده به موت�ور آن را به گردش 
در م�ی آورد. نام های دیگ�ر VFD عبارتند از 
راه انداز2 س�رعت متغیر، راه انداز سرعت قابل 
تنظیم، راه انداز فرکانس قابل تنظیم، راه انداز 

AC، میکرو راه انداز و اینورتر.
در این مقاله به چگونگی عملکرد راه انداز 
فرکانس متغیر و ساختار آن و همچنین مزایای 

استفاده از این تجهیز خواهیم پرداخت.

1. مقدمه
ــرعت موتور مرتبط  ــتقیم با س فرکانس به طور مس
است. به عبارت دیگر، فرکانس بیشتر باعث گردش 
ــریع تر موتور و افزایش RPM 3 آن می شود. اگر  س

1. Variable Frequency Drive
2. Drive
3. Round Per Minute

در یک کاربرد نیاز نباشد که موتور در سرعت کامل 
نامی خود کار کند، VFD را می توان جهت کاهش 
ــرای تطبیق با نیازمندی های بار  فرکانس و ولتاژ، ب
ــتفاده قرار داد. اگر نیاز به  موتور الکتریکی مورد اس
ــرعت گردش موتور باشد VFD به آسانی  تغییر س
با افزایش یا کاهش سرعت موتور می تواند موتور را 

با این نیاز تطبیق دهد.

2. راه انداز فرکانس متغیر چگونه کار 
می کند؟

ــس متغیر، یا  ــداز AC فرکان ــن طبقه ی راه ان اولی
ــامل  ــت. کانورتر ش ــدل( اس ــر )مب VFD، کانورت
ــیر یک طرفه در  ــبیه ش ــت. که ش 6 عدد دیود اس
ــی عمل می کنند. این دیودها  ــامانه های لوله کش س
ــک جهت که با  ــد جریان فقط در ی اجازه می دهن
ــت جاری  ــده اس ــخص ش پیکان در نماد دیود مش
ــاژ فاز A )ولتاژ  ــود. برای مثال، هنگامی که ولت ش
ــامانه های لوله کشی است(  ــار در س ــابه با فش مش
ــت، آنگاه دیود  مثبت تر از ولتاژ فازهای B یا C اس

این مسیر باز شده و جریان برقرار می شود. هنگامی 
 B شود سپس دیود فاز A مثبت تر از فاز B که فاز
ــد و فاز A بسته می شود. این موضوع  باز خواهد ش
برای دیودهایی که در بخش منفی مسیر قرار دارند 
ــان، ما با خاموش  ــت. بدینس نیز برقرار و صادق اس
ــدن هر دیود، 6 پالس جریان را داریم.  ــن ش و روش
ــش پالس نامیده می شود، که  این روش، VFD ش
ترکیب استاندارد برای راه اندازهای فرکانس متغیر 
جریان است. که در شکل 1 نشان داده شده است.

ــداز در یک  ــم که راه ان ــال فرض کنی برای مث
ــامانه ی قدرت V 480 کار می کند. V 480 ولتاژ  س
 V ــت. پیک ولتاژ در یک سامانه ی مؤثر )rms( اس
480 مقدار680 ولت است. همان طور که در شکل 
ــذرگاه DC راه انداز فرکانس متغیر  1 می بینید، گ
ــت به طوری  دارای یک ولتاژ DC با ریپل AC اس
ــان  که ولتاژ تقریباً بین 580 ولت و 680 ولت  نوس

می کند.
ــده  ــان داده ش ــکل2 نش ــور که در ش همان ط
ــک خازن بر  ــا اضافه کردن ی ــت ما می توانیم ب اس

واژه هاي کلیدي: VFD، کنترل دور 
موتور، ساختار VFD، مزایا

ش
�ار

گ�
ن

مهندس محمد رسول کریمی

راه انداز فرکانس متغیر 
چیست؟

1. Variable Frequency Drive
2. Drive
3. Round Per Minute

ت، آنگاه دیود ــت، آنگاه دیود ــت، آنگاه دیود  ــاس ــاس C یا B ک خازن بر ــک خازن بر ــک خازن بر مثبتتر از ولتاژ فازهای ــا اضافه کردن ی ــا اضافه کردن ی ا اضافه کردن یــا اضافه کردن یــ ــتوانیم ب ــتوانیم ب ت ما میــت ما میــت ما می ــاس ــاس
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ــویم.  ــل AC خالص ش ــذرگاه DC از ریپ روی گ
ــامانه ی  ــک خازن مانند یک مخزن یا انباره در س ی
 AC ــازن ریپل ــل می کند. این خ ــی عم لوله کش
ــاف تحویل می دهد.  ــذب کرده و یک ولتاژ ص را ج
ــذرگاه DC  نوعا کم تر از 3  ــل AC بر روی گ ریپ
 ولت است. بنابراین، ولتاژ روی گذرگاه DC تقریباً 
ــتگی به  ــاژ حقیقی بس ــود. ولت VDC 650 می ش
عواملی مانند سطح ولتاژ خط AC تغذیه کننده ی 
ــامانه ی  ــدم تعادل ولتاژ روی س ــطح ع راه انداز، س
ــامانه ی قدرت، و هر  قدرت، بار موتور، امپدانس س
ــور یا فیلتر هارمونیکی که بر روی راه انداز قرار  راکت

گرفته است، دارد.
مبدل پل دیود که ولتاژ AC را به DC تبدیل 
می کند. بعضی اوقات تنها با عنوان کانورتر شناخته 
ــود. مبدلی که ولتاژ DC را به ولتاژ AC بر  می ش
ــا برای تمایز  ــت، ام ــد نیز یک کانورتر اس می گردان
ــناخته  ــدل دیودی، با عنوان اینورتر ش دادن از مب
می شود. در صنایع متداول شده است که هر مبدلی 
که DC را به AC تبدیل می کند به عنوان اینورتر 
ــماره )3( اینورتر که  شناخته می شود. در شکل ش
ــده است به مبدل و  ــان داده ش به صورت کلید نش

گذرگاه DC اضافه شده است. 
ــی،  ــک VFD واقع ــه در ی ــد ک ــه کنی توج
ــده در عمل ترانزیستور  ــوییچ های نشان داده ش س
هستند. وقتی ما یکی از کلیدهای باالیی اینورتر را 
ــت به  می بندیم. فازی از موتور که به آن متصل اس
ــذرگاه DC متصل می گردد و ولتاژ مثبت  مثبت گ
روی آن فاز می افتد و هنگامی که یکی از کلیدهای 
پایینی را در اینورتر می بندیم. فاز به منفی گذرگاه 
ــود.  ــاژ آن منفی می ش ــده و ولت ــل ش "DC  متص
ــان، ما می توانیم هر فازی را که می خواهیم  بدین س
ــت یا منفی کنیم و بدین ترتیب فرکانس مورد  مثب
ــم هر فاز را  ــد کنیم. ما می توانی ــر خود را تولی نظ
ــکل  ــت، منفی یا صفر کنیم. این موضوع در ش مثب
ــت. موج سینوسی آبی رنگ  4 نشان داده شده اس
تنها برای مقایسه  نشان داده شده است. راه انداز در 

حالت واقعی این موج سینوسی را تولید نمی کند.
توجه کنید که خروجی VFD یک شکل موج 
ــی تولید  ــت VFD ها خروجی سینوس ــی اس مربع
ــی انتخاب خوبی  ــکل موج مربع نمی کنند. این ش
برای سامانه ی توزیع توان نیست، اما برای استفاده 

در موتور کاماًل مناسب است.
اگر ما بخواهیم فرکانس ولتاژ اعمالی به موتور را 
به 30Hz کاهش دهیم، آنگاه به راحتی کلیدهای 
ــته تر کلیدزنی  ــی آهس ــر را خیل ــی اینورت  خروج
ــان داده شده  ــکل4 نش می کنیم. این موضوع در ش
است. اما، اگر ما فرکانس را به 30Hzکاهش دهیم، 
آنگاه به منظور ثابت نگه داشتن نسبت V/Hz باید 
ــش دهیم. )به تئوری راه  ــاژ را به 240ولت کاه ولت

شکل 2. افزودن خازن گذرگاه DC برای کاهش اعوجاج ولتاژ

شکل3. افزودن اینورتر به مدار قدرت راه انداز و تکمیل این بخش

شکل1. بخش یکسوکننده ورودی یک راه انداز فرکانس متغیر

راه انداز فرکانس متغیر چیست؟
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ــداز V/F ثابت مراجعه کنید(. چگونه ما خواهیم  ان
ــم در حالی که تنها  ــاژ را کاهش دهی ــت ولت توانس
ولتاژی که داریم ولتاژ گذرگاه 650VDC  است؟

ــس نامیده  ــای پال ــیون پهن ــن کار مدوالس ای
ــود. تصور کنید که ما بتوانیم فشار آب مسیر  می ش
ــریع شیر موجود،  ــته کردن بسیار س را با باز و بس
ــن کار در  ــه انجام ای ــی ک ــم. در حال ــرل کنی کنت
ــامانه های لوله کشی عملی نخواهد بود، به خوبی  س
ــود. توجه  ــه کار گرفته می ش ــورد VFD ها ب در م
کنید در طی نیم چرخه ی اول، در نصف زمان های 
ــی داریم و در نیم  ــاژ را در خروج ــک چرخه4 ولت ی
ــط  ــه ی دیگر ولتاژی نداریم. از این رو، متوس چرخ
ولتاژ خروجی 240ولت، معادل نصف ولتاژ گذرگاه 
تغذیه 480ولت است. با کنترل پالس های خروجی، 
ــطی که بخواهیم، بر روی  می توانیم هر ولتاژ متوس

خروجی VFD ایجاد کنیم.

3. چرا از  VFD استفاده می کنیم؟
1.3. کاهش مصرف انرژی 

ــرعت  ــه گردش موتور در س ــر در یک کاربرد ب اگ
ــد هزینه های  ــما می توانی ــد، ش ــاز نباش ــل نی کام
ــط یک راه انداز  ــرژی خود را با کنترل موتور توس ان
ــن یکی از مزایای  ــس متغیر کاهش دهید. ای فرکان
ــت.VFD ها به شما  راه اندازهای فرکانس متغیر اس
ــرعت تجهیزات گردان متصل  اجازه می دهند که س
ــه موتور را با توجه به نیازمندی بار منطبق کنید.  ب

روش دیگری برای این کار وجود ندارد.
امروزه بیش از 65 درصد توان مصرفی در شبکه 
مربوط به مصارف الکتروموتورها است. بهینه سازی 
سامانه های کنترل موتور با نصب کردن و یا ارتقای

VFDها می تواند مصرف انرژی در تأسیسات شما 
ــد کاهش دهد. عالوه بر این،  ــه میزان 70 درص را ب
ــتفاده از VFD ها کیفیت محصوالت را افزایش  اس
داده و هزینه های تولید محصول را کاهش می دهد. 
ــه کاهش  ــی مربوط ب ــوق های مالیات ــب مش ترکی
4. Cycle

مصرف انرژی و تخفیف شرکت برق، می تواند باعث 
بازگشت سرمایه ی خیلی کوتاه مدت 6 ماهه شود.

3. 2. افزایش تولید با کنترل دقیق تر
ــرعت برای  ــا در مؤثرترین س ــرد موتوره ــا کارک ب
ــما، اشتباهات کم تری رخ داده  کاربرد مورد نیاز ش
ــزان تولید افزایش خواهد یافت، در  و از این رو، می
ــما نیز افزایش می یابد. با  ــرکت ش نتیجه درآمد ش
نصب  VFD بر روی سامانه های انتقال و تسمه ها 
ضربه ی راه اندازی حذف می شود و فرآیند انجام کار 

سریع تر می شود.

3. 3. افزایش عمر تجهیزات و کاهش نیاز به 
نگهداری و تعمیرات 

در صورت استفاده از VFD عمر تجهیزات افزایش 
ــرای نگهداری و  ــتگاه ب ــان خواب دس ــه و زم یافت
ــه موتورها  ــد. هنگامی ک ــرات کاهش می یاب تعمی
ــرعت بهینه  ی موتور  ــوند س با VFD کنترل می ش
ــاژ و فرکانس را  ــود. زیرا VFD ها ولت تأمین می ش

ــد، VFD حفاظت  ــرل می کنن ــه کنت ــور بهین بط
ــر اضافه بارهای  ــور در مواردی نظی ــری از موت بهت
ــه ولتاژ و یا  ــی الکتریکی، حفاظت فاز، اضاف حرارت
ــره انجام می دهند. در صورتی  کم بودن ولتاژ و غی
که موتور با استفاده از VFD راه اندازی شود موتور 
ــوك لحظه ای راه اندازی  یا بار گردان در معرض ش
مستقیم با ولتاژ خط قرار نخواهد گرفت. و به نرمی 
و خیلی آرام راه اندازی می شود و از این رو فرسایش 
جعبه دنده و تسمه ها حذف می شود. همچنین یک 
ــش ضربه ی قوچ  ــب برای کاه ــیار مناس روش بس
ــت. زیرا می تواند  ــود( اس )آن گونه که نامیده می ش
ــتاب دهی خیلی نرم  ــتاب گیری و ش چرخه های ش

داشته باشد.

   منبع: 
www.motordrive.ir

شکل4. نحوه ی کلید زنی و کنترل فرکانس ولتاژ اعمالی به موتور

ه کاهش  ی مربوط ب وقهای مالیات ب مش ترکی
4. Cycle

اژ و فرکانس را  ها ولت ود. زیرا تأمین می

راه انداز فرکانس متغیر چیست؟
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بحثی ک�ه در اینجا مطرح می ش�ود، در مورد 
س�امانه های کنترلی ب�ا امنیت باال می باش�د 
ک�ه در اکث�ر صنای�ع ام�روزی مانن�د صنعت 
خ�ودرو، هوافض�ا، جابجای�ی م�واد، غ�ذا و 
آش�امیدنی، انرژی خورش�یدی و سایر موارد 
با موفقیت پیاده س�ازی و اجرا شده است. این 
مطالعات موردی که در اینجا مطرح می ش�ود، 
ایمنی  پیاده سازی س�امانه های  دستاوردهای 
را ک�ه عبارتن�د از افزای�ش ایمن�ی، کاه�ش 
خرابی، افزایش س�رعت و بهبود تولید، حتی 
در بخش ه�ای غیرصنعتی متذکر می ش�وند. 
ب�رای نمونه به چهار کاربرد این س�امانه ها در 
صنایع مختلف اشاره شده و نتایج و مشکالت 

پیش رو بررسی شده است.  
  

1. مورد مطالعاتی نخست- صنعت خودرو
اکثر شرکت های خودروسازی که در دتروید ایاالت 
ــامانه ی تولید با  ــتقر هستند، به یک س متحده مس
ــامانه ی انتقال  ــد دو نوع مختلف از س قابلیت تولی
ــوم  ــامانه ی کالچ مرس قدرت نیاز دارند: که یکی س
ــتفاده برای خودروهای دیفرانسیل جلو و  مورد اس

ــت.  ــیله های نقلیه ی هیبریدی اس دیگری برای وس
ــامانه ی تولید  ــه س ــت ک ــش پیش رو این اس چال
ــته1 از  ــتن قابلیت تولید یک دس باید در عین داش
سامانه ی انتقال قدرت برای یک مجموعه محصول 
ــای آینده  ــت تطبیق با نیازه ــر دو نوع، قابلی از ه
ــازها مجهز به یک  ــد. خودروس ــته باش را نیز داش
ــت و مونتاژ کوکا2 شده اند. کوکا یک  ــامانه ی تس س
ــازنده ی تجهیزات اصلی3  شرکت یکپارچه سازی س
ــاخت و تولید را  ــت که راه حل های س )OEM( اس
ــازان در سراسر جهان فراهم می کند  برای خودروس

تا راه حل های جدید را طراحی و پیاده کنند.

1.1. نقاط کلیدی طراحی
در این کارخانه دو سامانه ی اساسی در تولید درگیر 
ــک4 و یک خط مرطوب5.  ــوند: یک خط خش می ش
ــک  مونتاژ  ــامانه ی انتقال قدرت روی خط خش س
می شود. و خط مرطوب با مایعی مناسب پر شده و 
تست می شود. قلب خط اصلی یک سامانه ی نقاله ی 
ــورم حامل ویژه بهره  ــت که از یک پلتف عمودی اس
می برد. این مورد به طور خاص برای پیاده سازی این 

1. Batch
2. KUKA
3. Original Equipment Manufacturer
4. Dry line
5. Wet line

ــت و برای تطبیق قرارگیری  پروژه ساخته شده اس
سامانه ی انتقال قدرت طراحی گردیده است.

پالت6ها به صورت مکانیکی به سامانه ی حامل 
ــده و روتورهای ساخته شده برای  عمودی چفت ش
حامل، پالت ها را حرکت می دهند. خط مرطوب یک 
ــت با پالت هایی که با انواع  ــوم اس حامل افقی مرس
ــامانه های انتقال قدرت همخوانی دارد. سامانه ی  س
حامل خط مرطوب در 10 بخش، طراحی و ساخته 
شده است تا با طراحی های مدوالر7 استاندارد کوکا 
ــته باشد. و همچنین عملیات مونتاژ و  مطابقت داش
ــازی تسهیل نماید. کل  دمونتاژ را در محل پیاده س
این خط قبل از ارسال به محل مشتری توسط کوکا 

ساخته و آزمایش شده است.
ــرای این  ــه ب ــامانه ی نقال ــه س ــی ک از آن جای
ــت،  ــزرگ اس ــیار ب ــدوالر بس ــد م ــامانه ی تولی س
ــه ی تولیدی  ــاس وظیف ــای متعددی براس بخش ه
ــص یافته اند. )این بخش ها  هر بخش، به آن تخصی
ــتقل از خط عمل می کنند(. به همین  بصورت مس
دلیل راه حل ایمنی شرکت زیمنس برای این پروژه، 
یک معماری شبکه ی توزیع شده ی کارآمد است که 

6. Pallet
7. Modular

پیاده سازی آسان ایمنی در محیط های 
پیچیده ی صنعتی امروز

2. KUKA
3. Original Equipment Manufacturer
4. Dry line
5. Wet line

7. Modular

واژه هاي کلیدي: سامانه های ایمنی، معماری 
TIA ،سامانه های ایمنی، صنعت هوافضا، صنعت خودرو
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 PROFISAFE با PROFINET بر روی بستر
ارتباط برقرار می کند و در نهایت به شبکه ی اترنت 

کارخانه متصل می شود.
ــیون و کنترل که برای این  قسمت های اتوماس
ــت مبتنی بر »اتوماسیون  ــتفاده شده اس پروژه اس
ــد و به  ــاًل یکپارچهTIA( »8( زیمنس می باش کام
ــم از طریق یک  ــده اند که با ه ــه ای طراحی ش گون
ــده کار کنند. معماری  ــبکه ی توزیع ش معماری ش
ــورت نیاز از  ــه در ص ــت ک ــه گونه ای اس ــبکه ب ش
اجزایی که صورت فیزیکی توزیع شده اند پشتیبانی 
ــدن توابع  ــن حال امکان یکپارچه ش می کند، با ای
ــامانه ی یکپارچه را  ــان س ــرل چندگانه با هم کنت

فراهم می کند.
ــن یکپارچگی،  ــامانه، ایمنی در عی ــن س در ای
ــت. تمامی فناوری مورد نیاز برای  ــده اس توزیع ش
ــخت افزاری ورودی/خروجی9 توسط  ــیم بندی س س
ــتیبانی می شود،  ــامانه ی کنترل ایمنی پش یک س
ــط یک کنترل  ــا اکنون تمام اجزا می توانند توس ام
ــالوه ورودی/ ــوند. به ع ــده ی اصلی کنترل ش کنن

ــای ایمنی برای ارتباط با کنترل کننده ی  خروجی ه
اصلی از کابل PROFINET یکسان با کابل های 
ــتفاده می کنند. نیاز  ــتاندارد اس ورودی/خروجی اس
ــتاندارد و ایمنی  ــت هر دو ورودی/خروجی اس نیس

در یک محفظه قرار گیرند.

2.1. اعمال تغییرات
ــامانه را تحت تأثیر  هر تغییری که جریان کاری س
ــد افزایش  ــورد، می توان ــد، که در این م ــرارد ده ق
ــد، در این سامانه به راحتی قابل  ظرفیت تولید باش
ــیون به راحتی  ــت. بخش های اتوماس دستیابی اس
ــتند و در صورت نیاز می توانند  قابل جایگزینی هس
ــامانه اضافه شوند. تمام بخش هایی  به راحتی به س
ــبکه  ــوند می توانند به راحتی به ش که اضافه می ش
ــوند، کنترل  ــوند، تغذیه ش ــل یا از آن جدا ش متص
شوند، و با سایر قسمت ها در ارتباط بوده و در عین 

حال با امنیت کامل به کار خود ادامه دهند.
به دلیل مدوالر بودن سامانه ی تولید، و ساختار 
ــامانه ی کنترل، نصب آن  معماری توزیع شده ی س
ــیار ساده می باشد.  ــتری بس در محل مورد نظر مش
ــده و کنترل های  ــه دوباره مونتاژ ش ــامانه ی نقال س
ــده و کانکتورهای قدرت به راحتی متصل  توزیع ش

می شوند.
ــتفاده از  ــتفاده از روش اس ــرکت کوکا با اس ش
ــل توجهی در زمان  ــاختار مدوالر، به میزان قاب س
ــامانه ی تولید در  نصب صرفه جویی می کند. ابتدا س
کارگاه مونتاژ و آزمایش می شود. سپس بخش های 
ــهولت حمل و نقل از هم  ــامانه برای س مختلف س
ــتری دوباره  ــورد نظر مش ــده و در محل م جدا ش
ــوند.تمام بخش ها باید در محل نصب  مونتاژ می ش

8. Totally Integrated Automation
9. I/O

برای نقاط ورودی/خروجی دوباره سیم بندی شده و 
مورد بازبینی قرار گیرند.

معموالً یک فرآیند مانند این مورد، با استفاده از 
تمام فناوری های موجود، در حدود سه یا چهار ماه 
طول می کشد، اما با استفاده از سامانه ی اتوماسیون 
ــی و  ــرای مونتاژ در محل نیاز به سیم کش جدید، ب
ــت. این روش، زمان نصب را  سربندی م جدد نیس
ــورد برای هر  ــد کاهش می دهد. این م تا 60 درص

شرکت OEM بسیار مفید و قابل توجه است.
در این روش زمان راه اندازی  سامانه نیز کاهش 
می یابد. وقتی قسمت های مختلف سامانه در محل 
ــرار می گیرند  ــتری، کنار یکدیگر ق ــورد نظر مش م
ــیون به سرعت از طریق  بخش های مختلف اتوماس
PRIFINET به هم متصل می شوند. تقریباً همه 
ــتی کار می کند. اگر سامانه به درستی  چیز به درس
ــبکه ی PROFINET نشان  پاسخ ندهد، خود ش
ــی است و  از  ــکل مربوط به چه بخش می دهد مش

کجاست.
ــش تولید به راحتی  عالوه بر این، کارکنان بخ
ــامانه را می فهمند، بنابراین  ــا و عیب یابی س پیام ه
ــدون نیاز به  ــین های نگهداری و تعمیرات ب تکنس
ــامانه را عیب یابی  ــاپ می توانند س ــال به لپ ت اتص
ــت. این تکنسین ها  کنند. این یک مزیت بزرگ اس
ــای کنترل از  ــر و نگهداری بخش ه ــه تعمی قادر ب
ــر روی صفحه  ــده ب ــق تصاویر نمایش داده ش طری
ــمت های خطادار را  ــتند و قس نمایش HMI هس

روی صفحه مالحظه می کنند.

3.1. میزان قابل توجه صرفه جویی در 
هزینه ها

 ،TIA ــیون ــرل اتوماس ــاری کنت ــتفاده از معم اس
ــت. زیرا   ــرای »کوکا« جذاب اس ــاظ هزینه ب از لح
ــمت های سخت افزاری اتوماسیون  15درصد در قس

صرفه جویی می شود.
ــع  ــاری توزی ــای معم ــای بخش ه در هزینه ه
ــت IP65 و  ــا درجه ی حفاظ ــده )برای مثال ب ش
ــود.  ــت کمی افزایش ایجاد ش ــن اس IP67(، ممک
ــب نهایی خیلی کم تر  ــی هزینه های مونتاژ و نص ول
ــری مورد  ــای کم ت ــن کابینت ه ــود. همچنی می ش
ــا به طور قابل مالحظه ای  ــاز بوده و اندازه ی آن ه نی
ــایر موارد کاهش هزینه ها  ــوند. س کوچک تر می ش
شامل سیم بندی کم تر، کاهش نیروی کار و کاهش 

زمان آزمون است.
این سامانه ی بخصوص، سومین سامانه از سری 
ــی در خط تولید بود.    ــامانه های انتقال و جابجای س
ــت که  ــج حاصل از این پروژه حاکی از این اس نتای
طرح سامانه های تولید مدوالر، باعث افزایش حجم 
ــت. همه ی کارکنان  ــده اس تولید با ضریب 3.5 ش
کارخانه به سرعت با سامانه ی جدید هماهنگ شده 
ــیار ساده تر از  ــخیص خطا و نگهداری آن بس و تش

قبل است. 

4.1. خالصه ای از مزایای سامانه
• ایمنی یکپارچه مبتنی بر فناروی استاندارد؛

• قابلیت عیب یابی و پیام رسانی آسان؛
• کاهش 15درصدی در سخت افزار اتوماسیون؛

• کاهش سیم بندی، نیروی کار و کاهش زمان 
آزمون؛

• صرفه جویی تا 60درصد در زمان نصب دستگاه.

 2. مورد مطالعاتی دوم-صنعت هوا فضای 
تجاری

ــزاس در  ــت تگ ــتقر در ایال ــرکت AIT10 مس ش
ــامانه های  ــهر پالنو، یکی از تأمین کنندگان  س ش
ــد، و  ــیون به صورت کلیددردست11می باش اتوماس
ــریک تجاری تأمین کنندگان پیشگام در صنعت  ش
ــرکت گام های بلندی  ــت. این ش هوایی تجاری اس
در زمینه ی ایمنی سامانه های ماشین آالت صنعتی 

برداشته است.
ــرکت AIT به عنوان پیمانکار اصلی شرکت  ش
ــاژ نهایی و  ــؤولیت مونت ــر12 مس ــگ دریمالین بوین
ــده دارد. AIT موظف به  ــه را به عه ــاالت بدن اتص
ــودکار جایگذاری و  ــامانه ی تمام خ ارایه ی یک س

اتصال به بویینگ شده است.
ــامانه به محل های  ــارج از بویینگ، اجزای س خ
ــوند. وقتی که  ــال داده می ش ــان انتق خاص خودش
ــامانه ی اندازه گیری  ــک س ــد، ی اتصاالت انجام ش
ــا را جایگذاری می کند.  آنبرد13، بخش های هواپیم
ــامانه ی AIT منتقل  ــه نرم افزار س این اطالعات ب
ــتفاده از این داده های اندازه گیری،  ــود. با اس می ش
ــامانه محاسبه می کند، چه زمانی برای هر بخش  س
)برای مثال؛ دماغه، دم، بال و غیره( باید اختصاص 
ــازی مطمئن هر بخش باید  داده شود و برای جاس
ــاخت  ــدار حرکت کند. با این تنظیمات، س چه مق
ــی انجام  ــرعت باالی ــا با دقت و س ــه ی هواپیم بدن

می شود.
ــمت کنترل را با  AIT طرح کلی معماری قس
 PLC با یک SIMOTION سامانه ی برنامه ریزی
مدل SIMATIC7 با ورودی/خروجی توزیع شده 
ــت. همچنین  ــی یکپارچه طراحی کرده اس و  ایمن
ــتیبانی برای ساختار داخلی هواپیما فراهم  یک پش
ــتیبانی قسمت های حیاتی را تا پایان  می کند و پش

عمر مفید هواپیما انجام می دهد. 
این معماری اولیه با تعدادی از گره های کنترلی 
ــوص عملکردی  ــمت های بخص برای هر یک از قس
ــدن کابل های ــه ش ــا اضاف ــود و ب ــب می ش ترکی
PROFINET، مونتاژ نهایی بدنه انجام شده و به 

عنوان یک سامانه ی واحد عمل می کند.
با عملکرد همزمان این ساختار، قطعات ایمنی 
ــخ مناسب  ــطح پاس با هماهنگی کار کرده و یک س

10. Advanced Integration Technology 
11. Turnkey
12. Boeing Dreamliner
13. Onboard

پیاده سازی آسان ایمنی در محیط های پیچیده ی...
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ــراری فراهم می کنند.  ــرای وضعیت توقف اضط را ب
کنترل کننده ی حرکت هر بخش، دستورات کنترلی 
ــه عنوان یک  ــت گروهی هماهنگ ب ــرای حرک را ب
ــبکه ی کلی متصل به هم از طریق  بخش از یک ش

HMI دریافت می کند. 

1.2. معماری سامانه
ــک طرح  ــامانه ی ــزی این س ــی و مرک ــش اصل بخ
 Safety های PLC ــتفاده از آن جامع ایمنی با اس
ــد. ارتباط بخش های مختلف  SIMATIC می باش
این سامانه از طریق PROFINET انجام می شود.

ــتفاده از  ــه بخش اصلی وجود دارد که با اس س
ــاختارها را  ــود تا س 14 گیره به بدنه متصل می ش
ــاختارها می توانند به صورت  ــن س جابجا کنند. ای
ــتقل حرکت کنند و یا به قسمت دیگری برای  مس
استقامت بیشتر متصل شوند. اندازه گیری داده های 
ــا یک GPS یکپارچه  جایابی به صورت همزمان ب

انجام می شود.
ــن عملکرد، اصول ایمنی، خود را به صورت  حی
ــع فیزیکی تجلی می دهند که این امر کارکنان  موان

را از خطرات احتمالی حفظ می کند.
ــامل PLCهای ایمنی،  سامانه های کنترلی ش
ــط پارامترهای معین،  ــردی را توس وضعیت عملک
پایش می کنند. با یکپارچه شدن کنترل استاندارد 
ــامانه ی واحد برای  ــروژه دارای یک س ــی، پ و ایمن
ــتاندارد و اتوماسیون  ــیون اس ــازی اتوماس پیاده س

ایمنی می باشد. 
ــن طرح، می توان  ــده ی ای از مزایای تضمین ش
ــه امکان تکثیر و انتقال نرم افزار کاربردی به دیگر  ب
ماشین ها اشاره کرد. سهولت تشخیص خطای آنبرد 
ــریع بعد از  ــش خرابی، در عین راه اندازی س و کاه

حل خرابی دیگر مزیت این روش است.
یکپارچه سازی ایمنی  با سامانه ی کنترل امکان 
ــکل را برای هر دو  ایجاد صفحه نمایش های یک ش
ــتاندارد فراهم می کند و  کاربرد ایمنی و کنترل اس

به کاربر اجازه می دهد از کتابخانه ی داده ها استفاده 
کرده و تعداد کابینت های کنترل را کاهش می دهد.

با استفاده از PLCهای پیشرفته و فناوری های 
اترنت صنعتی، سامانه ی ایمنی امکان تولید انبوه را 
ــیب  برای بوبینگ فراهم می کند، کارگران را از آس
ــترین کارایی را برای سامانه  محافظت کرده و بیش
تضمین می کند که تمامی  این موارد از نگرانی های 
ــرکت های صنعت هوا و فضا است. با این سامانه  ش
هم در هزینه های اولیه و هم در هزینه های عملیات 

فیلد صرفه جویی می شود.

3. مورد مطالعاتی  سوم- صنعت هوا و 
فضای دفاعی

ــرکت  ش  F-35 Lightning II ــای  هواپیم
ــک هواپیمای جنگنده ی  ــن14 که ی الك هیدمارتی
ــت یک هواپیمای تک   چندمنظوره نسل پنجم اس
سرنشین و تک  موتوره است که در وهلهی اول برای 
ــده  ــطح طراحی ش مأموریت های هجومی هوا به  س
ــایی و  ــت اما توانایی انجام مأموریت های شناس اس

دفاع هوایی را نیز دارد.
ــرای تجهیز ملزومات منحصر به فرد این جنگنده،  ب
ــیون  ــرکت اتوماس ــرکت الك هید مارتین از ش ش
ــیگان  ــلبی15 ایالت میش ــهر ش ــع در ش Fori واق
بهره گرفته است که یک شرکت پیشرو در زمینه ی 
ــامانه است  ــازی س طراحی تجهیزات و یکپارچه س
 ،16)AGV( ــایط نقلیه ی با هدایت خودکار که وس
ــوند را هم  که باعث افزایش بهره وری و تولید می ش

تأمین می کند.
ــای خود، از  ــب AGVه ــرکت Fori در قل ش
ــرکت  ش  SIMATIC ــی  ایمن ــده ی  کنترل کنن
ــیم SCALANCE و  ــای بی س زیمنس، کلیده

14. Lockheed Martin
15. Shelby
16. Automated Guided Vehicles (AGV)

ــتفاده کرده است تا اتوماسیون  HMI پورتابل اس
ــود تمام اهداف مورد  ــه به گونه ای انجام ش یکپارچ

نظر شرکت الك هید مارتین را برآورده نماید. 
ــورد نیاز در  این پروژه به قرار  موارد ضروری م

زیر است:
1. به منظور ایجاد امنیت محیطی برای کارگران 
ــت؛ ــورد، به اینترالك نیاز اس ــری از برخ و جلوگی

ــت  ــاد هماهنگی، الزم اس ــور ایج ــه منظ 2. ب
ــزاس و جورجیا از  ــتقر در تگ در خطوط تولید مس

تجهیزات مشابه استفاده شود؛
3. سامانه ی انتقال باید انعطاف پذیری باال برای 

انجام سناریوهای مختلف حرکتی را داشته باشد؛
ــامانه باید با سایر سامانه ها همگون باشد،  4. س
ــابه با سایر  تا نگهداری و تعمیرات و آموزش آن مش

سامانه های موجود باشد؛
ــوده و قابلیت اطمینان  ــامانه باید مقاوم ب 5. س

باالیی داشته باشد.
ــری  اندازه گی ــتگاه  دس ــک  ی  Fori ــرکت  ش
ــی را طراحی کرده  ــی موقعیت 12 اینچ مغناطیس
است که شدت میدان مغناطیسی را برای قرارگیری 
AGVها در محل خود برای انجام عملیات مونتاژ، 
ــت که  اندازه گیری می کند. نکته ی کلیدی این  اس
دقت باید ±4mm باشد. هر AGV دارای پهنای 
ــت  ــچ، طول 181 اینچ و ارتفاع 28 اینچ اس 67 این
ــا وزن 12,000 پوند  ــت قطعات با وزن ت و قادر اس

را جابجا کند.
ــل  ــات منتق ــتگاه عملی ــه 14 ایس ــات ب قطع
ــوند. هر AGV باید قدرت تحمل این بار را  می ش
ــته باشد. در هر ایستگاه، قطعه ی  در هر انتقال داش
ــود تا  ــتون هایی نصب می ش ــه روی س کار مربوط
محکم شده و سوراخکاری دقت خوبی داشته باشد. 
ــه دریل خودکار در هر ایستگاه 2000 تا 3000  س

سوراخ ایجاد می کنند.
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ــود را در زیر قطعه ی کار قرار داده و  AGV خ
آن را نگه می دارد. انتقال قطعات از یک ایستگاه به 
ایستگاه دیگر مطابق دستورالعمل های ایمنی انجام 
ــر قطعات خارج  ــار که AGV از زی ــود. هر ب می ش
ــتگاه چیدمان خود را تغییر داده تا  ــود، ایس می ش
ــاختاری محکم داشته باشد. برای انجام این امور   س
نیاز مبرمی به سامانه های ناوبری، هدایت و پیشران 
ــتفاده از سرووموتورهای  برای سنکرون سازی با اس

موجود در سامانه ی باالبر هست.
ــکالت  ــرکت Fori برای حل تعدادی از مش ش
ــت. این مشکالت و  خود به زیمنس روی آورده اس
نیازها شامل کاهش فضای سامانه ی کنترلی، بهبود 
ارتباطات در سامانه ی کنترل و ساده سازی عملکرد 

و کاربری می شود.
 Fori ــرکت جهت کاهش فضای مورد نیاز، ش
 SIMATIC ET 200S Fail-Safe CPU از 
ــر نیازی به  ــا این کار دیگ ــت. ب ــتفاده کرده اس اس
ــامانه ی  ــتفاده از یک س رله های ایمنی نبوده و اس
ــترش برای  ایمنی قابل انعطاف، مرکزی و قابل گس

AGVها فراهم می شود.
ــتفاده از HMI پورتابل، عملکرد را  در آخر، اس
ــیده  ــهیل بخش برای کارکنان الك هید مارتین تس
ــط های  ــم کردن ایمنی، تمام واس ــن فراه و در عی
ــاخته است. این کار با وجود  کاربری را یکپارچه س
فراهم کردن تمام استانداردهای ایمنی، هزینه ها را 

کاهش می دهد.
ــای کنترلی،  ــت قابلیت ه ــب نهای ــن ترتی بدی
ــی، پیکربندی و عیب یابی از طریق یک واحد  ایمن

ارگونومیک یکپارچه در دسترس خواهد بود.

4. مورد مطالعاتی چهارم-غیرصنعتی
ــمار مرکز اجتماع فیل ها در  کنترل گیت های بی ش
ــونین17 یکی از  ــی اسمیتس پارك ملی جانورشناس
ــرکت سولوره18 مستقر در کارولینای  چالش های ش
شمالی بود که یکی از همکاران شرکت زیمنس در 

زمینه ی سامانه های کنترلی می باشد.
وقتی شرکت سولوره فهرست اولیه ی چالش های 
پیش رو را ترسیم می کرد، مسأله ی ترس و وحشت 
ــد. اما وقتی تیم  ــت لحاظ نش فیل ها در این فهرس
ــامانه ی کنترلی گیت های هیدرولیک را طراحی  س
ــده ی گیت ها باعث  می کرد، حرکات پیش بینی  نش
ترس فیل ها می شد، که به همین دلیل ترس فیل ها 
باید به عنوان  یکی از چالش ها در نظر گرفته می شد. 
ــود دارد، که فیل ها  ــز 56 در وج ــن مرک در ای
ــر هدایت می کنند.  ــک بخش به بخش دیگ را از ی
ــازی وجود دارد  همچنین در مواقعی نیاز به جداس
ــازی یک  ) برای مثال، برای قرنطینه، جهت جداس

فیل نر از کل گله(
ــرای مراقبت های  ــه از درها نیز ب ــک مجموع ی

17. Smithsonian
18.Solver

پزشکی مورد نیاز است. نباید اتفاقی بیفتد تا فیل ها 
ــند، چرا که در این  ــان عبور از گیت ها بترس در زم
ــاغ وحش، ممکن  ــا نگهبانان ب ــورت، فیل ها و ی ص
ــد. همچنین اگر  ــت در معرض خطر قرار بگیرن اس
ــاند، در ذهن فیل  ــی یک بار یک فیل را بترس گیت
ــت عبور نخواهد کرد.  ــد ماند و بار دوم از گی خواه
با توجه به مشکالت بیان شده و این که تنظیمات 
و سامانه ی کنترلی کمی نامعمول است، با این حال 
ــترس تا حدودی متداول هستند. برای  ابزار در دس
ــتفاده از  ــرل راه اندازهای هیدرولیک، اس مثال کنت
ــیم و...، که با این که ابزار متعارفی  لینک های بی س
هستند ولی با ترکیب مناسب این ابزارها سامانه ی 
ــبی برای درها قابل پیاده سازی است.  کنترلی مناس
ــورت هیدرولیکی  ــه ص ــزرگ بوده و ب ــا ب دره
ــه به صورت  ــاز دارند ک ــوند، و نی ــدازی می ش راه ان

بی سیم کنترل شوند.
یک سامانه ی هیدرولیک برای تمام درها وجود 
ــرای کنترل تک تک درها  ــیم پیچ هایی ب دارد، و س
 PLC ــولورهه از یک ــتفاده می شود. شرکت س اس
ــام ورودی ها و  ــرای مدیریت تم ــرکت زیمنس ب ش
ــتفاده می کند.  ــت کنترل درها اس ــا جه خروجی ه
ــامل دو بخش است؛ کنترل حرکت  کنترل درها ش

درها )باز یا بسته کردن( و کنترل سرعت حرکت.
ــامانه ی کنترلی مربوط به  البته این پروژه و س
آن در صنعت رایج نیست، اما می تواند چالش خوبی 

برای طراحان سامانه های کنترلی باشد.
ــی هست که  مواردی در این مرکز جانورشناس
ــامانه ای باشد که عاری از  ــود نیاز به س باعث می ش
هرگونه خطا است. این ملزومات تا حدودی در باال 

بیان شد و همچنین به دلیل 
ــان باغ   ــد نگهبان ــت و آم رف
ــان در  ــش و یا کارشناس وح
بخش های مختلف، باز شدن 
ــتباه یکی از درها ممکن  اش
ــوم گله ی  ــث هج ــت باع اس
فیل ها شده و خسارت جانی 

به همراه داشته باشد.
منظور شرکت  همین  به 
 PLC ــک  ی از  ــولوره  س
ــت باال برای  زیمنس با امنی
ــتفاده کرده  ــروژه اس ــن پ ای
ــت، که این PLC قابلیت  اس
افزایش ایمنی تا SIL3 19را 
ــه هیچگونه خطایی  دارد، ک
ــرا  چ ــد.  نمی ده رخ  آن  در 
ــا ممکن  ــوع یک خط که وق
ــت به از دست رفتن جان  اس
یکی از کارکنان منجر شود. 
ــترین  ــه همین جهت بیش ب
ــان باغوحش  ــز نگهبان تمرک

19. Safety integrity level

ان در 
های مختلف، باز شدن 
تباه یکی از درها ممکن 
ی 
ها شده و خسارت جانی 

منظور شرکت  همین  به 

ت باال برای 
تفاده کرده 
 قابلیت 
را 
ه هیچگونه خطایی 
را 
ا ممکن 
ت به از دست رفتن جان 
یکی از کارکنان منجر شود. 
ترین 
ان باغوحش 

19. Safety integrity level

روی قابلیت اطمینان است.
ــان در ارتباطات  ــش قابلیت اطمین ــرای افزای ب
ــت. در  ــیم به پهنای باند خیلی پایین نیاز اس بی س
نتیجه طراحان روی پوششی با قابلیت اطمینان باال 

تمرکز می کنند. 
ــکالت پیش رو، اطمینان از پوشش  یکی از مش
کامل گیت ها توسط  مسیریاب20های بی سیم است، 
ــا را از هم جدا  ــه دیوارهای بتونی که فیل ه چرا ک
ــتند. میله های فلزی  ــیار ضخیم هس می کنند، بس
ــی باید در  ــود دارد و نقاط دسترس ــا وج روی دره
ــده  ــقف هایی با ارتفاع20 نصب ش ارتفاع باال در س
ــوند تا  ــزی محافظت ش ــای فل ــط محفظه ه و توس

سیم پیچ آن ها از دسترس فیل ها در امان باشد.
ــه ی  ــس در زمین ــا زیمن ــولورهه ب ــرکت س ش
ــازی پروژه نیز همکاری داشته است. آن ها  مدل س
ــس اجرا  ــزار زیمن ــط نرم اف ــازی را در محی مدل س
ــاختار، مواد و  کرده اند و تمام پارامترها از جمله س
ــالوه بر این، برای کنترل  ــر گرفته اند. ع ... را در نظ
ــزی وجود دارد  ــیم، یک کنترل کننده ی مرک بی س
ــت و همچنین کلیدهای  ــده اس ــیم بندی ش که س

اضطراری در سرتاسر محوطه وجود دارند.
ــی  جانورشناس ــی  مل ــارك  پ در  ــان  نگهبان
ــامانه ی  س کار  ــام  انج ــن  حس از  ــونین  اسمیتس
ــنود بوده، و ضمن  ــیار خش یکپارچه ی زیمنس بس
ــت  ــی تمام ملزومات از تضمین عملکرد درس بررس
ــتگاه ها و حفظ سالمتی و شادابی فیل ها راضی  دس
ــدم قابل اطمینان، می تواند  بودند. در این مورد، ع

باعث حبس فیل ها در یک محفظه نیز بشود.
20. Router

پیاده سازی آسان ایمنی در محیط های پیچیده ی...



ت
ـع

صنـ

34

94
اد 

رد
/ م

17
0  

پی
یـا

5/ پ
ره 

ـما
 ش

/18
ال

سـ

ش�بکه های توزی�ع آب ش�هری، اصلی تری�ن 
بخ�ش مدیریت آب ش�هری ب�وده و حوادث 
و اتفاقات ش�بکه شایع  ترین مس�أله ای است 
ک�ه بهره ب�رداران ش�بکه ب�ا آن درگیرند. در 
ش�رکت های آب و فاضالب به  عن�وان متولی 
مدیریت آب ش�رب، س�عی ب�ر این اس�ت با 
کاهش حوادث و اتفاقات شبکه، ضمن کاهش 
هدررف�ت آب، فش�ار الزم ب�رای مش�ترکین 

شبکه به صورت مداوم تأمین گردد.
   چاه های�ی ک�ه ب�ه ص�ورت مس�تقیم به 
ش�بکه  ی توزیع، آب تزری�ق می نمایند، خود 
به عل�ت تغییرات فش�ار حاصل از نوس�انات 
مصرف آب در طول شبانه روز، موجب افزایش 
حوادث و اتفاقات می ش�وند. تغییرات نامنظم 
فشار در طول ش�بانه روز و فشار مازاد شبکه 
در مواق�ع ک�م مص�رف، منجر به شکس�تگی 

لوله ها و به ویژه  انشعابات آب خواهد شد. 
   یک�ی از روش ه�ای تأمین فش�ار ثابت و 
در حد استاندارد در طول شبانه روز، استفاده 
از تابلوهای راه انداز فرکانس متغیر1 می باش�د 

1. Variable Frequency Drive

که با قابلیت تنظیم فش�ار و دور الکتروپمپ، 
عملکرد الکتروپمپ را بهینه می نمایند.

   در این تحقیق چاه ش�ماره 3 آب ش�رب 
شهر رضوان ش�هر که از ابتدای آبان ماه سال 
1389 به کمک راه  ان�داز فرکانس متغیر مورد 
به�ره برداری ق�رار گرفته، به عن�وان پایلوت 
انتخ�اب گردیده و آم�ار ح�وادث و اتفاقات، 
هزینه  ی برق مصرفی و فش�ار آب در ناحیه  ی 
بهره مند از چاه، قبل و بعد از نصب تابلو مورد 
بررس�ی قرار گرفته اس�ت که نتای�ج حاصله، 
نش�ان دهنده  ی عملکرد بهتر چاه در صورت 

استفاده از راه انداز فرکانس متغیر می باشد.

1. مقدمه
ــهرهای استان گیالن  ــهر رضوان شهر یکی از ش ش
ــر 16000 نفر یکی از  ــت که با جمعیتی بالغ ب اس
ــتان به شمار  ــعه  ی این اس ــهرهای در حال توس ش
ــاه در مدار  ــه چ ــودن 3 حلق ــا دارا ب ــی رود و ب  م
ــی 65 لیتر بر ثانیه  ــرداری با مجموع آب  ده بهره  ب
ــه همراه دو مخزن )مخزن هوایی یا ظرفیت 250  ب

ــی با ظرفیت 1000 متر  متر مکعب و مخزن زمین
مکعب( بیش از 4200 مشترك آب شهری را بهره-

 مند می  نماید.
ــرح  ــدن ط ــی نش ــل اجرای ــه دلی ــفانه ب  متأس
ــانی غرب دور جهت احداث مخزن مناسب  آب  رس
ــهر، به  ــماره 3 آب رضوانش ــهر، چاه ش برای این ش
ــبکه، آب تزریق می  نماید که  صورت مستقیم به ش
ــتگی  ها در ناحیه   ی  این امر خود باعث ایجاد شکس
بهره  مند از چاه می  شود. این امر ضمن هدررفت آب 
ــرات، منجر به تعمیرات  و افزایش هزینه  های تعمی
ــده  ی دیگری  ــکالت عدی وقت گیر و قطع آب و مش

می   شود.
ــورت  ــی ص ــات مختلف ــتا اقدام ــن راس در ای
ــوان به اجرای  ــه از آن جمله می  ت ــت ک  گرفته اس
راه  از  ــرل  کنت و  دور2  از  ــنجش  س ــامانه   ی  س
ــو  تابل ــد  خری ــز  نی و  ــور  مذک ــاه  چ ــرای  ب  دور 
ــه به  ــود ک ــاره نم ــر اش ــس متغی ــداز فرکان راه  ان
ــال حاضر  ــی کافی، در ح ــن مال ــل عدم تأمی  دلی
سامانه    ی سنجش از دور چاه مذکور به بهره  برداری 
ــداز فرکانس  ــا تابلو راه ان ــت، ام ــیده اس کامل نرس

2. Telemetry 

مهندس مجید کالنتری
رییس گروه تدوین دستورالعمل های 

فنی شرکت آب و فاضالب کشور

ش
�ار

گ�
ن

واژه هاي کلیدي: راه انداز فرکانس متغیر، چاه شماره3 
رضوانشهر، مزایای راه انداز فرکانس متغیر، باالنس فشار

مهندس رضا عقیلی
کارشناس سامانه های تله متری و کنترل 
از راه دور شرکت آب و فاضالب گیالن 

نقش راه  اندازهای فرکانس متغیر 
در باالنـس فشـار شـبکه ی آب
مطالعه ی موردی چاه شماره سه آب شرب شهر رضوانشهر
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ــزان صرفه  ــتگی، می ــر شکس ــرای رفع ه ــال ب ری
ــتگی ها مبلغ  ــی ریالی حاصل از کاهش شکس جوی

160,000,000 ریال خواهد شد. 
ــت حوادث و اتفاقات شبکه،  ــایان ذکر اس    ش
ــه تجهیزات،  ــنگین مربوط ب ــالوه بر هزینه ی س ع
کارکنان، مواد مصرفی، هدررفت آب، تخریب سطح 
ــفالت و حفاری خیابان، باعث آلودگی آب شرب  آس
ــوی  در اثر ورود آلودگی و در نتیجه نیاز به شستش

ــرداری قرار  ــورد بهره  ب ــورت فعال م ــر به ص  متغی
می  گیرد که در این مقاله سعی بر این است تا نقش 
ــر در بهبود وضعیت عملکرد  راه انداز فرکانس متغی

چاه شماره 3 رضوانشهر بررسی شود.

2. تابلو راه انداز فرکانس متغیر
ــی از انواع  ــس متغیر یک ــداز فرکان ــای راه  ان تابلوه
ــت که می  توان  ــا فناوری نوین اس ــای برق ب تابلوه
ــپ چاه را مورد بهره  برداری  به کمک آن الکترو پم
ــتاره مثلث و  ــرار داد. پیش از این از تابلوهای س ق
 اخیراً از تابلوهای سافت استارتر برای بهره  برداری از 
الکتروپمپ چاه استفاده می شد که با ورود تابلوهای 
ــازار، این تابلوها توجه  ــداز فرکانس متغیر به ب راه ان
ــران صنعت آب و فاضالب را به  بهره برداران و مدی

خود جلب نمود.
ــداز فرکانس متغیر  ــای راه ان ــرد تابلوه    عملک
ــت که با تنظیم نمودن تابلو بر روی  به گونه ای اس
ــار مطلوب و بهینه برای شبکه، الکتروپمپ  یک فش
ــده و بسته به مصرف و نیاز در شبکه،  راه اندازی ش
ــی، افزایش یا  ــب با نیاز آب ــپ متناس دور الکتروپم
ــژه در نیمه  ــش این تابلو به وی ــش می یابد. نق کاه
ــب که به دلیل مصرف بسیار پایین، شبکه تحت  ش
فشار می باشد، ملموس تر می باشد. در واقع نحوه  ی 
عملکرد این تابلو بر حسب نیاز شبکه بوده و با نیاز 

مشترکین دور پمپ تغییر می نماید.
ــماره 3 آب شرب شهر رضوانشهر،     در چاه ش
ــر در ابتدای دی ماه 1389  ــداز فرکانس متغی راه ان
نصب گردیده است که مبنای مقایسه در این مقاله 
ــه  ی قبل از نصب راه انداز فرکانس متغیر و 6  6 ماه
ماهه  ی بعد از نصب راه انداز فرکانس متغیر می باشد 
ــن محدوده  ی زمانی  ــی و تحلیل در ای که به بررس

خواهیم پرداخت.

3. حوادث و اتفاقات
ــکالت رایج در شبکه های آب و فاضالب  یکی از مش
شهری، حوادث و اتفاقات لوله ها و انشعابات موجود 
ــد که می تواند دالیلی از  در شبکه ی توزیع می باش
قبیل نوسانات فشار، قدمت لوله ها، استاندارد نبودن 
اجرا، عدم مرغوبیت جنس لوله ها و ... داشته باشد.

در این میان عامل فشار، اصلی ترین پارامتر در بروز 
شکستگی های شبکه ی توزیع می باشد.

   در این تحقیق با استفاده از برگه های ثبت حوادث 
ــهر  ــبکه ی توزیع که در آبفای رضوانش و اتفاقات ش
ــبت به تحلیل حوادث برای  ــد، نس موجود می باش
دوره  ی 6 ماهه  ی قبل و 6 ماهه  ی بعد از نصب تابلو 
ــداز فرکانس متغیر در ناحیه  ی بهره مند از چاه  راه ان
ــهر )خیابان های سردار  شماره 3 آب شهر رضوانش
جنگل، شهید چمران، شهید باهنر، شهید قندی و 

کوچه های اطراف( اقدام شده است.
ــط 500,000  ــا در نظر گرفتن مبلغ متوس    ب

ماهاردیبهشت 89خرداد 89تیر 89مرداد 89شهریور 89مهر 89

تعداد حوادث768677

ماهآبان 89آذر 89دی 89بهمن 89اسفند 89فروردین 90

تعداد حوادث122031

قبل از نصب تابلوبعد از نصب تابلو

تعداد شکستگی ها941

تعداد حوادث
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ماهاردیبهشت 89خرداد89تیر 89مرداد 89شهریور 89مهر 89

178502322522200274002218131220)kwh( مصرف برق

جدول1. بررسی تعداد حوادث و اتفاقات شبکه ی توزیع در ناحیه ی بهره مند از چاه شماره 3 آب شرب شهر رضوانشهر
قبل از نصب تابلو راه انداز فرکانس متغیر

جدول 3. تعداد کل حوادث و اتفاقات در 6 ماهه ی قبل و بعد از نصب تابلو راه انداز فرکانس متغیر

جدول 4. بررسی مصارف انرژی در چاه شماره3 آب شرب شهر رضوانشهر
قبل از نصب تابلو راه انداز فرکانس متغیر

شکل 1 . تعداد حوادث و اتفاقات شبکه در ناحیه ی بهره مند از چاه شماره 3  آب شرب شهر رضوانشهر
قبل و بعد از نصب تابلو راه انداز فرکانس متغیر

جدول 2. بررسی تعداد حوادث و اتفاقات شبکه ی توزیع در ناحیه ی بهره مند از چاه شماره 3 آب شرب شهر رضوانشهر
 بعد از نصب تابلو راه انداز فرکانس متغیر

شبکه و هدر رفت ناگزیر آب و قطع آب و افت فشار 
و نارضایتی شهروندان را به همراه خواهد داشت.

 4.  مصرف انرژی
ــا و افزایش قابل مالحظه  ــدن یارانه ه با هدفمند ش
ــرکت های آب و فاضالب  ــت انرژی برق، ش در قیم
ــی پیرامون مصارف برق تأسیسات  ــی اساس چالش
تولید آب، ایستگاه های پمپاژ، تصفیه خانه های آب 

نقش راه  اندازهای فرکانس متغیر در باالنس...

ماهآبان 89آذر 89دی 89بهمن 89اسفند 89فروردین 90

136001462011285126851124412360)kwh( برق  مصرف 

جدول 5. بررسی مصارف انرژی در چاه شماره 3 آب شرب شهر رضوانشهر
بعد از نصب تابلو راه انداز فرکانس متغیر
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قبل از نصب تابلوبعد از نصب تابلو

75794154076)kwh( مصرف

قبل از نصب تابلوبعد از نصب تابلو

بهای برق مصرفی )ریال(1174807023881780

)Kwh( مصرف
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شکل 2. مصرف انرژی در چاه شماره 3 شهر رضوانشهر
قبل و بعد از نصب تابلو راه انداز فرکانس متغیر

جدول 6.  میزان کل مصرف انرژی الکتریکی در 6 ماهه ی قبل و بعد از نصب تابلو راه انداز فرکانس متغیر

جدول 7. میزان کل هزینه ی بهای انرژی الکتریکی در 6 ماهه ی قبل و بعد از نصب تابلو راه  انداز فرکانس متغیر

شکل3. نمایش گرافیکی پایش پارامترهای اندازه  گیری شامل فشار شبکه، جریان 
الکتروموتور، سرعت یا دور الکتروپمپ، توان مصرفی و فرکانس برق

نقش راه  اندازهای فرکانس متغیر در باالنس...

ــته اند. از این رو کاهش  ــالب را پیش رو داش و فاض
ــت هایی  ــی از اصلی ترین سیاس ــارف انرژی یک مص
ــرکت های آب و فاضالب مورد  ــت که باید در ش اس

توجه جدی قرار گیرد.
ــاه آب  ــرژی در چ ــارف ان ــه ی مص ــا مالحظ ب
ــو، نتایج در  ــب تابل ــل و بعد از نص ــهر قب  رضوانش
جدول  های 4 تا 7 و نمودار شکل 2 به دست آمده است.
ــغ 155ریال به  ــت در نظر گرفتن مبل ــا ثاب    ب
ــرف انرژی  ــاعت مص ــوان مبلغ هر کیلووات س عن
الکتریکی بعد از هدفمند کردن یارانه ها، برای  قبل 
ــدن یارانه ها میزان صرفه جویی  و بعد از هدفمند ش
ــی حاصل از نصب تابلو راه انداز فرکانس متغیر،  ریال
ــو، مبلغ  ــب تابل ــی نص ــه  ی ابتدای ــط در 6 ماه فق
ــا توجه به  ــت. که ب ــال بوده اس 710,133,12 ری
ــن امر می تواند باعث  ــش بهای برق مصرفی ای افزای

صرفه جویی در مصارف انرژی الکتریکی شود.
ــود که  ــار فوق مالحظه می ش ــی آم    با بررس
ــتگی ها و انرژی  ــی از رفع شکس اختالف بهای ناش
ــب تابلو و بعد از  ــی در 6 ماهه  ی قبل از نص مصرف
ــب تابلو رقمی در حدود 710،133،28 ریال در  نص
ــد که خود باعث صرفه جویی ریالی  6 ماه خواهد ش
و کاهش هزینه ها خواهد گردید و با توجه به قیمت 
ــدام در جهت تبدیل تابلوهای  اولیه  ی این تابلو، اق
ــتفاده  ــداز فرکانس متغیر و یا اس ــی به راه ان قدیم
ــات جدید امری  ــن تابلوها در طراحی تأسیس از ای

اقتصادی به نظر می رسد.

5.  وضعیت فشار
با بررسی وضعیت فشار آب در ناحیه  ی بهره مند از 
ــماره 3 آب شرب رضوانشهر به کمک نصب  چاه ش
ــنج در نقاط مختلف شبکه و  ــتگاه فشارس 10 دس
ــار متوسط شبکه  قرائت آن مالحظه گردید که فش
ــفر می باشد که خود  در این ناحیه حدود 5/4 اتمس
ــات به ویژه در  ــتگی ها و اتفاق دلیل عمده  ی شکس
ــت. از این رو به کمک این تابلو  نیمه شب بوده اس
و تنظیم فشار بر روی 3/5 اتمسفر دور الکتروپمپ 
برای تأمین این فشار تنظیم شد که ضمن رضایت 
ــاهد کاهش چشمگیر  ــار آب، ش ــترکین از فش مش
شکستگی ها در 6 ماهه ی بعد از نصب تابلو راه انداز 
ــه این امر ضمن افزایش  فرکانس متغیر بوده ایم ک
عمر تأسیسات تولید آب شامل الکتروپمپ، لوله ها 
ــار بهینه ی  ــبکه و انشعابات، فش ــیرآالت و ش و ش

شبکه را تأمین می نماید.
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6.   نتیجه گیری
با توجه به بررسی های صورت گرفته توصیه می شود 
ــرکت های آب و فاضالب جهت عملکرد بهینه ی  ش
ــتقیم به شبکه ی توزیع  چاه هایی که به صورت مس
اب تزریق می نمایند، و نیز کاهش قابل مالحظه در 
ــز هدررفت آب و بهای برق  ــوادث و اتفاقات و نی ح
مصرفی در تأسیسات، از تابلوهای راه انداز فرکانس 
متغیر استفاده نمایند. به عنوان نتیجه گیری کلی از 
ــن تحقیق می توان موارد ذیل را به عنوان مزایای  ای
ــداز فرکانس متغیر ذکر  ــتفاده از تابلوهای راه ان اس

نمود:
ــای این تابلوها  ــار که از قابلیت ه با تنظیم فش
ــار حداقل مورد نیاز را حفظ  ــد می توان فش می باش
نمود که این امر، ضمن کنترل عملکرد الکتروپمپ 
ــتفاده ی بهینه از آن که منجر به افزایش طول  و اس
ــث کاهش حوادث و  ــود، باع عمر الکتروپمپ می ش
ــبکه  ی توزیع و تلفات فیزیکی در شبکه  اتفاقات ش

خواهد شد.
ــبکه ی توزیع به  ــای ناپایدار در ش اثر جریان ه
علت قطع و وصل جریان قابل کنترل خواهد شد و 

به پمپ صدمه ای وارد نخواهد شد.
ــتحصال آب و نیز  ــات اس ــد تأسیس ــر مفی عم
ــار ثایت افزایش  ــبکه ی توزیع به علت اعمال فش ش

می یابد.
ــای برق مصرفی  ــه به افزایش قیمت به با توج
ــرف انرژی  ــازی یارانه ها، مص ــت هدفمندس به عل

الکتریکی کاهش قابل مالحظه ای خواهد داشت.
طول عمر مفید الکتروپمپ و کاهش سوختگی 
پمپ از اثرات قابل توجه استفاده از این نوع تابلوها 

می باشد.
ــترکین  ــترکین بهره مند از چاه به ویژه مش مش
نزدیک چاه هیچ اعتراضی مبنی بر زیاد بودن فشار 

و ترکیدگی لوله های انشعاب نخواهند داشت.
 

7. بهینه سازی در نسل جدید
در تابلوی رضوانشهر تعداد نقاط کنترل برای تثیبت 
و باالنس کردن فشار در طول 24 ساعت شبانه روز 
یک نقطه بوده که این مهم مشکالت هدر رفت آب 
ــب را در پی داشته است به عبارت دیگر فشار   در ش
ــه در یک بازه قرار دارد.  ــب و روز همیش آب در ش
ــب یا روز به دلیل مصرف  ــیاری از اوقات ش در بس
ــار باال باشد. بر  ــترکین لزومی ندارد فش پایین مش
ــاری در چند  ــاس با انتخاب چند بازه ی فش این اس
ــل جدید تابلوها بهینه سازی شده  بازه ی زمانی، نس
ــاعات کم مصرف  ــن هدر رفت آب را در س و کم تری
ــر کنترل دور  ــت. به عبارت دیگ ــته اس در پی داش
ــاری و  ــع تعریف در هر بازه ی فش ــپ تاب الکتروپم

زمانی متناسب با مصرف آب مشترکین می باشد. 
ــامانه ی پایش  ــور از یک س ــن منظ ــرای ای    ب
ــی( برنامه پذیر قابل  ــوع صفحه  ی لمس )HMI از ن
ــده و تمامی  ــتفاده ش ــر روی در تابلو اس ــب ب نص

شکل 4. صفحه ی تنظیم نقطه ی مورد نظر در بازه  ی زمانی متفاوت برای 
باالنس کردن فشار در پنج بازه  ی زمانی با پنج تعرفه  ی فشاری قابل تنظیم

نقش راه  اندازهای فرکانس متغیر در باالنس...

شکل5. نمای داخلی تابلو، حذف قطعات اضافی و تعمیرپذیر در تابلو. آسیب  پذیر ترین قسمت تابلو بخش کلیدزنی 
مدار قدرت تابلو بوده که در این نسل از تابلوها به جهت عدم تماس با هوا هرگونه خال   زدگی و ذوب   شدگی در تیغه ی 

کلیدزن حذف شده است که این امر حذف برنامه ی PM در بخش کلیدزنی مدار قدرت را به همراه خواهد داشت

ــتفاده از تابلوی صفحه نمایش  ــکل6. نمای بیرونی تابلو، اس ش
ــار و پایش  ــام تنظمیات باالنس فش ــک HMI برای انج کوچ
ــار شبکه صفحه نمایش HMI از نوع  خطاها و مقدار واقعی فش
لمسی بوده و تمامی آیکون   های آن بصورت لمسی فعال می   شود.

ــا توجه به  ــط اپراتور ب ــار و زمان توس بازه های فش
ــرایط مصرف تعریف و تحت کنترل خودکار قرار  ش
ــامانه  ی  ــش گرافیکی یک نمونه س ــرد. نمای می گی
نصب شده در چاه جنگل شفارود واقع در شهر پره 
ــکل های 4 و 5 نشان داده شده که پمپاژ  سر در ش

مستقیم به شبکه ی توزیع را تحت کنترل دارد. 
ــال حاضر این تکنیک نه تنها در چاه ها     در ح
ــتقیم به شبکه نیز  ــتگاه های پمپاژ مس بلکه در ایس
ــتفاده قرار گرفته است که عالوه بر باالنس  مورد اس
ــت آب، کم ترین  ــدر رف ــبکه و کاهش ه ــار ش فش
ــوك  ــی از ش ــبکه ناش تغییرات در کدورت آب ش
ــت. نکته ی جالب  ــته اس ــی را در بر داش هیدرولیک
ــت ارتفاع مخازن نیز  ــه این تکنیک در تثبی این ک
ــه و در پمپاژهای منتهی  ــتفاده قرار گرفت مورد اس
ــار و ذخیره در ارتفاع نیز بکار  به مخازن باالنس فش
ــترکین را  رفته، و در نتیجه رضایت بهره بردار و مش

به دنبال داشته است.
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ــده ی بین المللی معدن که  یکی از بهره برداران عم
ــتخراج می نمایند تصمیم گرفت  فلزات گران بها اس
ــرباره1 را در  ــازی س ــلول های شناورس عملکرد س
ــلول  ــادن خود بهینه نماید. زیرا این س یکی از مع
شناورسازی، بهره وری تولید پایین تر از حد ایده آل 
داشت که نتیجه ی آن بازده کم تر و هزینه ی باالتر 

بود.
سلول های شناور سازی سرباره، مواد معدنی را 
ــائیده شدن سنگ، بر پایه ی  از دوغاب حاصل از س
ــنگ معدن جدا  اختالف آب گریزی2، از ضایعات س
می نماید. در فرآیند مذکور مواد معدنی که سبک تر 
هستند از ضایعات سنگ معدن که عمدتاً سنگین تر 

هستند جدا می شوند.

1. Froth flotation cell
2.Hydrophobicity

مقدمه
ــرباره، ذرات ساییده  ــلول های شناورسازی س در س
ــط لوله به  ــنگ معدن از طریق یک خ ــده ی س ش
ــوند و در نهایت در  ــر بزرگ منتقل می ش یک تانک
ــگر3 جهت  ــاال با آب، یک واکنش ــدت ب آن جا با ش
ــرده یا گاز بی اثر  ــش جذب حباب و هوای فش افزای
ــوط می گردند. نتیجه ی این مخلوط  نیتروژن، مخل
ــت که  دوغاب، حباب هایی مملو از مواد معدنی اس
به سمت منطقه ی جمع آوری حرکت می نمایند، در 
این ناحیه مواد معدنی با ارزش جمع آوری و سپس 
برای فرآیندهای بعدی ارسال می گردند. )شکل1( 

ــرباره متکی بر دقت  سلول های شناورسازی س
حمل سرباره برای افزایش بهره برداری از مشتقات، 
مهار و پاکسازی آن ها می باشند. دقت و قابل تکرار 
بودن اندازه گیری جرم جریان هوا برای بهره برداری 
کارآمد و بهینه ی سلول های تانکرهای شناورسازی 
ــی  ــری حیات ــگر، ام ــای واکنش ــش هزینه ه و کاه

می باشند.

3. Rreagent

مشکالت
بهره برداران استخراج معدن این فرآیند را از لحاظ 
ــی  ــازی با دقت بررس ــلول های شناورس عملکرد س
ــنج4های  ــخص نمودند که جریان س ــد و مش کردن
ــق و قابل  ــک عدد دقی ــواره ی ــرده، هم هوای فش
ــه نمی کنند. این اعداد غیردقیق به  اطمینان را ارای
ــتند که بعضی وقت ها هوای فشرده ی  این معنا هس
ناکافی به داخل واحد سرباره سازی منتقل می شود.
ــنج های موجود همگی حجم را اندازه  جریان س
ــار  ــرم  را. از آن جایی که فش ــه ج ــد و ن می گرفتن
ــد نمی توان  ــرده تغییر می کن ــوای فش ــای ه و دم
جریان سنج های حجمی را برای ثبت تغییرات جرم 
ــتی تنظیم کرد. در ضمن طول  جریان هوا به درس
لوله ی مستقیم در مسیر هوا به اندازه ای نبود که یک 
پروفایل جریان تکرارپذیر ایجاد شود و این مسأله نیز 
دقت و اعتبار اندازه گیری را با چالش مواجه می کرد.
اندازه گیری جریان جرمی هوا )نسبت به جریان 
ــیع دمای هوا که در  حجمی( به دلیل تغییرات وس

4. Flow meter 

بهبود بهره وری سلول های 
شناورسازی سرباره در استخراج 

معدن با اندازه گیری دقیق 
جریان هوا

سعید میرزایی تبار ان
رد

��
رگ

ب

واژه هاي کلیدي: سلول شناورسازی سرباره، 
اندازه گیری جریان هوا، اندازه گیری جریان جرمی
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اثر تغییرات کوچک تر در دمای دوغاب رخ می دهد 
ــازی  ــرای بهره برداری و پایداری فرآیند سرباره س ب
ــت. جریان هوای اندازه گیری شده کاماًل  حیاتی اس
وابسته به حجم حباب یا هوا در مخزن شناورسازی 
ــرم جریان هوا  ــن اندازه گیری ج ــد. بنابرای می باش
ــبت به حجم آن موجب باال رفتن بهره وری در  نس

فرآیند سرباره سازی می شود.
ــط کمپرسورها  ــازی توس ــلول های شناورس س
ــق یک لوله ی  ــده، اغلب از طری ــزات دمن یا تجهی
مستقیم کوچک، هوادهی می شوند که نتیجه ی آن 
ــط جریان  ــت و پایداری اعداد نمایش داده توس دق
ــد. در بهره برداری از معادن بزرگ تر  ــنج می باش س
ــازی عملیات استخراج، از سامانه های  برای بهینه س
ــک  PLC( کم و   DCS( ــد  فرآین ــرل  جدیدکنت
می گیرند بنابراین جریان سنج ها باید قابلیت ارتباط 

با این سامانه ها را داشته باشند.
ــلول های  س از  ــرداران  بهره ب ــورد  م ــن  ای در 
ــتخراج معدن از خطوط 3، 4 و  ــاز در اس سرباره س
ــتفاده می کنند )شکل  ــرده اس 6 اینچی هوای فش
ــخص  2(. بهره برداران معادن با بازنگری فرآیند مش
نمودند که میزان  لوله کشی مستقیم ناکافی بوده و 

بر روی دقت جریان سنج ها اثرگذار است.
ــرداری  بهره ب در  ــازی  شناورس ــلول های  س
ــر از  ــان متغی ــرخ جری ــک ن ــد ی ــدن نیازمن از مع
 7psig ــا  ت  4 ــار  فش در   1050SCFM ــا  ت  35 
ــه موقعیت و حجم  ــته ب )0/3 تا)bar )g 0/5( بس
ــد در دماهای 32  ــتند و نوعاً این فرآین ــد هس تولی
ــانتی  ــه فارنهایت )0 تا 60 درجه س ــا 140 درج ت
ــلول های شناورسازی،  گراد( صورت می گیرد. در س
هوای فشرده باید به دقت کنترل شود. زیرا راندمان 
ــرعت حرکت سرباره از  ــازی به س فرآیند سرباره س
ــطح دوغاب به ناحیه ی بازیابی وابسته می باشد.  س
سرعت حرکت سرباره توسط حباب های هوا که به 
ــلول القاء شده، سطح مخزن و دوز واکنشگر  این س

کنترل می گردد.
ــرباره  بر پایه ی  ــلول شناورسازی س فناوری س
ــه در آن نقطه ی  ــت ک ــن اصل کلی عملیاتی اس ای
تنظیم5 سرعت سرباره سازی درجه ی کنستانتره را 

کنترل می نماید؛ برای مثال:

ــه ی  ــر درج کنت�رل درج�ه ی کنس�تانتره: اگ
ــم  ــه ی تنظی ــد نقط ــم باش ــی ک ــتانتره خیل کنس
ــازی کاهش می یابد؛ اگر درجه ی  سرعت سرباره س
ــتانتره خیلی زیاد باشد نقطه ی تنظیم سرعت  کنس

سرباره سازی افزایش می یابد.

ــرعت  ــر س کنت�رل س�رعت سرباره س�ازی: اگ
ــازی باالتر از سرعت مطلوب تنظیم شده  سرباره س
ــطوح تفاله  ــوا افزایش یافته یا س ــد، جریان ه باش
ــازی کاهش می یابد؛ اگر  ــش و یا دوز سرباره س کاه

5. Set point 

سرعت سرباره سازی کم تر از سرعت مطلوب تنظیم 
شده باشد، سپس جریان هوا کاهش یافته یا سطوح 

تفاله و یا دوز سرباره سازی افزایش می یابد.
اندازه گیری دقیق و تکرارپذیر هوای فشرده که 
ــازی تحویل داده می شود بازده  ــلول شناورس به س
ــنگ معدن را بهبود بخشیده، موجب  ــتخراج س اس
ــای واکنش گر و نیز با کاهش زمان  کاهش هزینه ه
کار کمپرسورها و دمنده ها موجب صرفه جویی قابل 
ــرژی می گردد.  ــای مربوط به ان ــه در هزینه ه توج
ــازی اغلب با کاهش  ــره وری در فرآیند سرباره س به
زمان کار کمپرسورها رابطه ی مستقیم دارد که این 
امر موجب کاهش هزینه ی مصرف انرژی می گردد. 
میزان واکنشگر مصرفی نیز تحت تأثیر فرآیندهای 
ــازی بوده که این مورد نیز یکی از عوامل  سرباره س
ــد که به دقت  ــر در صرفه جویی انرژی می باش مؤث
ــرده وابستگی  اندازه گیری جرمی جریان هوای فش
دارد. بنابراین کنترل تکرارپذیر جرم جریان هوا در 
باال بردن بهره وری فرآیند سرباره سازی مؤثر است.

راه کار
ــرکت  ــردار معدن با گروه کاری فرآیند در ش بهره ب
ــاوره در زمینه ی مشکالت  6FCI برای دریافت مش
ــرده در فرآیند خود  دقت در اندازه گیری هوای فش
ــنج  ــم FCI به آن ها جریان  س ــت. تی تماس گرف
جرمی گاز/ هوا مدل ST100  را که از نوع حرارتی 
ــت به همراه یک 7VIP برای شکل دهی جریان  اس
ــفتگی جریان ناشی از خمیدگی لوله ها  و حذف آش

پیشنهاد داد.
ــت  ــا قابلی ــی ب ــنج جرم ــگر دبی س ــن حس ای
ــکل عدم دقت در  ــازی حرارتی خود، مش جبران س
ــل تنظیم 1  ــود. ارتفاع قاب ــری را حل نم اندازه گی
ــه، آن را برای نصب  ــی آن در داخل لول ــا 6 اینچ ت
ــتاندارد لوله، سازگار نموده روی انواع اندازه های اس

 
6. Fluid Components International
7. Vortab Insertion Panel

شکل 1. فرآیند معمولی سلول شناورسازی سرباره با جریان سنج

شکل 2.  تأسیسات سلول شناورسازی سرباره

ــی Profibus PA آن نیز با  ــط های ارتباط و واس
سامانه ی DCS مجموعه منطبق است.

نصب شکل دهنده ی جریان8 در فاصله ای برابر 
با 3 برابر قطر لوله از باال دست نقطه ی اندازه گیری 
در واحد سرباره سازی، مشکل مربوط به عدم امکان 
ــکل دهی  ــتقیم را حل می نماید. ش ــی مس لوله کش
ــیار  ــد پروفایل جریان بس ــه تولی ــان منجر ب جری
ــت اندازه گیری  ــتره ی تح تکرارپذیر در تمامی گس
ــده و در نهایت منتهی به حل مسایل مربوط به  ش

تکرارپذیری و دقت می گردد.
جریان سنج جرمی )شکل 3( که به بهره برداران 
ــنهاد شده یک طراحی پیشرفته از نسل  معدن پیش
ــه از خصوصیات و  ــت ک آینده ی این تجهیزات اس
عملکرد الکترونیکی بسیار عالی برخوردار می باشد. 

8. Flow conditioner

بهبود بهره وری سلول های شناورسازی سرباره...
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ــیار انطباق پذیر، به  ــری بس ــز اندازه گی ــن تجهی ای
ــازه را می دهد که یک  ــرداران معدنی این اج بهره ب
ــرای اندازه گیری امروز خود انتخاب کرده  مقیاس ب
ــند  ــته باش ــن حال این انعطاف را نیز داش و در عی
ــه در آینده با توجه به نیازهای فرآیندی یا تغییر  ک

تجهیزات تغییر داده شود.
ــنج جرمی در این مرحله به دلیل  این جریان س
 Profibus PA دارا بودن قابلیت ارتباط دیجیتال
ــط بهره بردار معدن انتخاب شد. همچنین این  توس
تجهیز سیگنال آنالوگ 0 تا 4 میلی آمپر، فرکانس/
 ، HART ــوط ارتباطی دیجیتال نظیر پالس، خط
Foundation Fieldbus H1 یا Modbus را 

پشتیبانی می کند.
ــته  ــی زمان نیاز به تغییر داش ــر پلنت در ط اگ
باشد این تغییر توسط تکنیسین های کارخانه و در 
 plug محل کار جریان سنج با جایجایی یک کارت

in انجام می شود.
ــش LCD چند متغیره با گرافیک  صفحه نمای
منحصر به فرد این تجهیز با نور پس زمینه ی خود 
ــد را در محل نصب  ــت اطالعات فرآین ــکان قرائ ام
برای تکنیسین های بهره بردار فرآهم می نماید. این 
تجهیز یک نمایش مداوم از تمامی اندازه گیری های 
ــای آالرم فراهم کرده و قابلیت  فرآیند و وضعیت ه

بررسی، تشخیص و عیب یابی نیز دارد.
ــند تا 5 گروه  ــنج جرمی کاربرپس این جریان س
ــرای انطباق با  ــه فرد را ب ــیون منحصر ب کالیبراس
محدوده های گسترده ی جریان و ترکیبات مختلف 
ــابه و گازهای چندگانه در حافظه ی  از گازهای مش
ــبت 1:1000 نزولی  خود حفظ می نماید و یک نس
ــن از طریق ثبت کننده ی  را ارایه می دهد. همچنی
داده9 استاندارد خود به همراه یک کارت حافظه ی 
ــم GB 2، توانایی ذخیره ی  ــا حج micro SD ب

اطالعات مربوط به 90 روز را دارد.
ــط  ــده توس ــاب ش ــی انتخ ــنج جرم جریان س
ــا برای  ــت را دارد ت ــن قابلی ــدن ای ــردار مع بهره ب
ــر نوع گاز فرآیندی  ــرده یا ه اندازه گیری هوای فش
ــای ترکیبی و  ــوب، گازه ــامل گاز مرط مجازی ش
ــنج گاز/ ــود. این جریان س گازهای آلوده کالیبره ش

هوا دارای یک عنصر حس کننده ی حرارتی جریان 
ــان از 0/25 تا  ــت اندازه گیری جری ــت که قابلی اس
ــا 350( را با دقت  NMPS( 1000 SPFS 0/7 ت
ــده و 0/5± درصد  ــد مقدار قرائت ش 0/75± درص

گستره ی کلی اندازه گیری می کند.
ــای پرخطر  ــتر در محیط ه ــی بیش ــرای ایمن ب
ــامل  ــنج جرمی ش ــی تجهیزات این جریان س تمام
ــه دارای  ــه ی مقاوم ک ــک محفظ ــمیتر در ی ترانس
ــت  ــتاندارد NEMA 4X /IP 67 اس تأییده ی اس
ــر این تجهیز  ــت. تأییدیه های دیگ ــرار گرفته اس ق
 FM ، IECEx،ATEX ــامل عالوه بر SIL-1 ش
ــد که برای ایجاد اعتماد بیشتر به  و FMc می باش
9. Data logger

آن اخذ شده اند.
ــلول  ــات س ــور انطباق با طرح تأسیس به منظ
ــازی بهره برداری معدنی، المان شکل دهی  سرباره س
ــت جریان سنج های جرمی قرار  جریان، در باال دس
ــار کم  ــکل 4( این المان یک افت فش می گیرد. )ش
ــی  ــم قبل از خود که ناش ــای نامنظ را از جریان ه
ــورها و دیگر  ــیرها، دمنده ها، کمپرس ــا، ش از زانوه
اختالل هایی که معموالً در مسیر لوله ها یا کانال ها 
ــکل  ــد. در طراحی ش ــاد می نمای ــد ایج رخ می ده
ــی از فناوری حذف  ــان، از ترکیب ــای جری دهنده ه
ــالط منحصر به  ــیال با یک فرآیند اخت چرخش س
ــن و کارآمدترین  ــتیابی به کامل تری فرد جهت دس
ــت. زبانه های  ــکل دهی جریان استفاده شده اس ش
ــکل دهی جریان به گونه ای کاماًل راهبردی  المان ش
ــریع اختالط که منجر  ــده اند تا عملیات س نصب ش
ــب  به یک جریان یکنواخت برای اندازه گیری مناس

توسط جریان سنج می شود را گسترش دهند.

نتیجه گیری
ــی از کاهش زمان  ــا ناش ــی در هزینه ه صرفه جوی
ــرژی و کاهش مصرف  ــه ی ان ــور، هزین کار کمپرس
ــش مجموع   ــد درکاه ــش از 7 درص ــگر، بی واکنش
ــه می توان از آن برای  ــا مؤثر خواهد بود ک هزینه ه
ــتفاده  خرید تجهیزات جدید جریان در یک ماه اس
ــه ی مقاوم به  ــنج با بدن ــرد. نصب یک جریان س ک
ــت اندازه گیری  ــکل دهی جریان، دق همراه پانل ش
واحدهای سرباره سازی و مشکالت ناشی از نوسانات 
ــان را حل نموده و بهره وری این واحدها را باال  جری

می برد.
ــکل دهی   مدل نصب  تک زبانه و نصب پانل ش
ــامانه های  ــا س ــازگاری ب ــن س ــان و همچنی جری
ــهولت در  ــی موجود در معادن، موجب س لوله کش
ــود.  ــنج جرمی حرارتی می ش ــب این جریان س نص
واسط ارتباطات دیجیتال Profibus PA جریان 
ــنج ها به صورت یکپارچه و با کاهش هزینه های  س
سیم کشی بطور مستقیم به سامانه ی DCS موجود 

متصل می شوند.
ــنج های حرارتی با اندازه گیری جریان  جریان س
ــرات حرارتی،  ــازی بی درنگ اث ــی و جبران س جرم
ــن می نمایند. همچنین  یک خروجی دقیق را تأمی
ــگر فشار یا دمای اضافی  دیگر نیازی به نصب حس

ST100 شکل 3. جریان سنج مدل

)VIP( شکل 4: صفحه ی شکل دهنده ی جریان

Unconditioned
distorted and
swirling flow

Settling distance
after disturbance

 3d typical1

Settling
 distance to 

flow meter 3d

ــنجی استفاده  که در برخی از فناوری های جریان س
می شود نیست. در جریان سنج های جرمی حرارتی 
ــات متحرك در  ــتفاده از قطع ــدم اس ــل ع به دلی
ساختارشان  احتمال مستهلک شدن، رسوب کردن 
و مسدود شدن به حداقل رسیده و بطور بالقوه ای با 
قابلیت اطمینان بسیار باال به هیچگونه نگهداری و 
ــرات نیازی ندارند که این یک ویژگی مهم در  تعمی
ــن معدنی  بهره برداری فرآیندی در محیط های خش

به شمار می آید.

بهبود بهره وری سلول های شناورسازی سرباره...
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درک چگونگ�ی کارکرد س�امانه های حرکتی 
)موتوره�ای الکتریک�ی( و ط�رز اس�تفاده از 
آن ها موضوع پیچیده ای اس�ت. در تحصیالت 
آکادمیک و دانشگاهی نحوه   ی کار یک موتور 
الکتریک�ی و قوانی�ن فیزیک�ی و الکتریک�ی 
حاک�م بر آن ها آموزش داده می ش�ود ولی در 
عمل، اس�تفاده  ی صحیح و راه اندازی بهینه   ی 
موتورها مقول�ه   ی کاماًل مجزایی از تئوری های 
آموخت�ه  ش�ده در دوران تحصیل می باش�د. 
معم�والً ب�ه علت ع�دم آگاهی از مش�خصات 
الکتریک�ی و قوانی�ن فیزیکی مورد اس�تفاده 
در موتوره�ا و ع�دم اطالع دقی�ق از نیازهای 
مکانیک�ی فرآین�د )ماش�ین مورد اس�تفاده( 
مهندسان از موتورهای بزرگ تر از نیاز واقعی 
استفاده می کنند که از هرگونه کمی و کاستی 
توان به دور باش�ند که این امر باعث باال رفتن 
هزینه   ی خرید موتور و همچنین مصرف بیشتر 
ان�رژی می گردد. در این نوش�تار ب�ه  اختصار 
ب�ه مش�خصات فیزیکی و الکتریک�ی یکی از 
انواع موتوره�ای برقی یعنی س�روو1موتورها 
اش�اره می گردد و اس�تفاده و انتخاب درست 
ب�ا توجه به نیاز فرآیند و کاربرد آن ها توضیح 
داده می ش�ود. الزم به ذکر است که به حرکت 
و گ�ردش درآوردن ی�ک موت�ور الکتریک�ی 
کار نس�بتًا ساده ای اس�ت؛ اما تنظیم دقیق و 
بهین�ه  ی آن جهت برآورد نی�از فرآیند هنری 

است که هرکسی قادر به انجام آن نیست.
1. Servo

1. تعریف سروو موتور
ــین به  موتورهای الکتریکی از اجزای اصلی هر ماش
شمار می روند که وظیفه  ی تبدیل انرژي الکتریکی 
به مکانیکی )و در بعضی موارد برعکس( را بر عهده 
ــروو موتور به موتور الکتریکی   دارند. در صنعت، س
گفته می شود که در یک کنترل حلقه بسته توسط 
ــود. از موتورهای سروو  راه انداز2  خود کنترل می ش
ــتاور و یا دور الزم  ــریع گش در مواردی که تغییر س
ــکون موتور، گشتاور باالیی  ــت و یا در حالت س اس
ــی و دقت باال  ــتاب حرکت باید اعمال گردد و یا ش
ــتفاده می شود. همین طور برای  مورد نیاز است، اس
ــرایط محیطی گوناگون نیز موتورهای مناسبت  ش
ــوند.  ــتفاده عرضه می ش ــا IP 3 مختلف جهت اس ب
ــروو موتورها نیز به عنوان   نمودار گشتاور به دور س
ــود و به دو  ــه می ش ــا ارای ــخصه  ی کاری آن ه مش
ــی و  ــای حرارت ــا نام ه ــف ب ــودار کاری مختل نم
ــوند. نمودار حرارتی  ــیم بندی می ش دینامیکی تقس
ــم یک موتور  ــان دهنده  ی محدوده   ی کاری دای نش
ــت که با توجه به روش خنک  )منطقه   ی S-1( اس
ــای مختلف بر آن  ــوان نموداره ــور می ت کاری موت
ــان دهنده ی  متصور بود. نمودار کاری دینامیکی نش
ــت که برای مدت  ــدوده  ی کاری یک موتور اس مح
ــتاور نامی خود  ــر از گش ــتاور باالت ــی با گش کوتاه

می تواند در آن محدوده کار کند )شکل 1(.

2. Drive
3. International Protection Code

2. سروو موتورهای آسنکرون و سنکرون
ــه فاز  ــرق متناوب س ــروو موتورها از ب ــروزه س ام
ــی در ایستانه ی4 خود استفاده می کنند که  سینوس
ــا تولید یک میدان گردنده باعث گردش چرخانه5  ب
می شود و معموالً این سیگنال سینوسی توسط یک 
ــاس گردش چرخانه  ــود. بر اس راه انداز ایجاد می ش
ــنکرون  ــنکرون و یا س ــد به صورت آس ــه می توان ک
نسبت به میدان گردنده   ی الکترومغناطیسی باشد، 
ــنکرون نام برده  ــنکرون و یا موتور س ــور آس از موت
ــاختار چرخانه در دو نوع موتور اشاره  ــود. س می ش
ــنکرون معموالً دارای  ــده متفاوت است. نوع آس ش
ــت و نوع سنکرون از  ــنجابی اس چرخانه   ی قفس س
آرایش تعداد زیادی آهن ربای دایم بر روی چرخانه 
ــت شده است. در حرکت موتورهای آسنکرون  درس
در سرعت های کم از سامانه   ی خنک کننده ی هوای 
 مجزا )فن مستقل از سرعت گردش شفت موتور( و یا 
سامانه   ی خنک کاری توسط آب استفاده می شوند. 
در نمودار گشتاور به تعداد دور موتورهای آسنکرون 
ــبتاً گسترده ای برای تنظیم دور  می توان بازه   ی نس
موتور مالحظه نمود )شکل 1( که از نقطه   ی سرعت 
ــرای غیرخطی به خود  ــن نمودار حالت می نامی ای
ــرعت نامی( و  ــه   ی کار نامی )س ــرد. در نقط می گی
ــتاور نامی و دایم  ــه   ی قبل از آن موتور با گش منطق
ــود کار می کند )منطقه S-1(. در نقطه کار نامی  خ
ــت.  ــر روی موتور حداکثر اس ــده ب ــاژ اعمال ش ولت

4. Stator
5. Rotor

واژه هاي کلیدي: سروو موتورهای 
آسنکرون، سنکرون، خطی، اتصال مستقیم

ری
داو

�ر
گ

دکتر شاهین امیرقاسمی

شناخت و انتخاب 
سروو موتورها
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ــش فرکانس خروجی  ــه بعد با افزای ــن نقطه ب از ای
ــتاور  ــور افزایش یافته ولی گش ــداز، دور موت راه ان
ــد و از نقطه   ی  ــبت عکس دور کاهش می بای با نس
ــت گشتاور، این  معین دیگری به نام نقطه ی شکس
کاهش با عکس توان دوم دور نسبت مستقیم دارد.

موتورهای سنکرون دارای نمودار گشتاور به دور 
ــبت به موتورهای آسنکرون می باشند  متفاوتی نس
ــوان دید نمودار  ــوری که می ت ــکل 2(. همان ط )ش
ــت. همچنین این  ــاً به صورت خطی اس کاری تقریب
ــتاور خروجی بزرگ تری  نوع از موتورها دارای گش
ــا موتورهای  ــه ب ــود در مقایس ــبت به ابعاد خ نس
ــتند و راندمان کاری باالتر و قابلیت  آسنکرون هس
ــبت به موتورهای  ــتری نس ــارهای بیش تحمل فش
ــنکرون دارند. موتورهای سروو سنکرون به  نوع آس
دلیل برخورداری از ابعاد کوچک  تر چرخانه، نسبت 
ــابه، قابلیت  ــا توان مش ــنکرون ب به موتورهای آس
ــیار باالتری دارند. ممان اینرسی چرخانه  شتاب بس
ــتقیم دارد. ــر موتور ارتباط مس ــا توان چهارم قط ب
در موتورهای سروو سنکرون اطالع از موقعیت 
ــرل حرکت آن  ــه جهت کنت ــه در هر لحظ چرخان
ــت در این نوع موتورها  ــت به همین جه الزامی اس
ــا انکودر8(  ــور6، تاکومتر7 ی ــگری )ریزال حتماً حس
ــه بر روی  ــق چرخان ــن موقعیت دقی ــت تعیی جه
ــتفاده از موقعیت  ــا اس ــت. ب ــده اس موتور نصب  ش
ــب هدایت  ــتانه در فاز مناس چرخانه جریان در ایس
ــنکرون، با توجه  ــروو س ــود. در موتورهای س می ش
ــر روی چرخانه، میدان  ــود آهن ربای دایم ب به وج
ــردش باعث ایجاد  ــا در هنگام گ ــی آن ه مغناطیس
ــده بر روی  ــاژی در خالف جهت ولتاژ اعمال ش ولت
ایستانه می گردد و این امر گشتاور موتور را کاهش 
ــوان نکته   ی منفی این  ــد که از این امر به عن می ده
نوع از موتورها نسبت به آسنکرون نام برده می شود.

همچنین محدوده   ی تنظیم فرکانس و در نتیجه 
ــروو موتورهای سنکرون نسبت به آسنکرون  دور س
ــت که  ــرعت نامی محدود اس در مناطق باالتر از س
ــن امر به عنوان یکی دیگر از نکات منفی این نوع  ای
ــکل 2  ــود. در ش ــا باید در نظر گرفته ش از موتوره
ــیب  ــکل 1 دارای ش ــبت به ش خط میرا نمودار نس
زیادی است و به صورت خطی است. در شکل 2 در 
بخش میرا خطوط نقطه چینی رسم شده است که 
ــبیه نمودار موتورهای آسنکرون است. این رفتار  ش
ــاخت  ــتفاده از فناوری های جدید در س موتور با اس
راه   اندازهای موتورهای سروو امکان پذیر شده است 
ــط  ــده توس به طوری که می توانند اثر ولتاژ ایجاد ش
ــتانه را که  ــای دایمی چرخانه بر روی ایس آهن رباه
در حقیقت باعث تضعیف گشتاور موتور می باشند، 
کم نمایند و برای سروو موتورهای سنکرون همانند 
ــرعت در  ــنکرون محدوده   ی بزرگی از تغییر س آس
مناطق باالتر از سرعت نامی را امکان پذیر می سازند.
6. Resolver
7. Tacho-Gen.
8. Encoder

ــه در کاربردهایی  ــی می توان گفت ک به طورکل
ــی بزرگی هستند و نیازی به  که دارای ممان اینرس
تغییرات سریع دینامیکی موتور نیست و یا سرعت در 
بازه  ی نسبتاً وسیعی تغییر می کند استفاده از موتور 
آسنکرون پیشنهاد می شود. ولی در کاربردهایی که 
نیاز به گشتاور باالی دایمی و یا دقت باال و تغییرات 
ــریع دینامیکی است و یا فشارهای ناگهانی باالتر  س
ــتفاده  ــه موتور اعمال می گردد، اس ــوان نامی ب از ت
ــنهاد می شود. ــنکرون پیش ــروو موتورهای س از س
همچنین استفاده از موتورهای سروو با فناوری 
ــای اتصال  ــام موتوره ــاخت، بن ــکل خاص س و ش
ــازد که بتوان  ــتقیم9، این امکان را فراهم می س مس
ــین آالت متصل  ــه را به ماش ــطه چرخان بدون واس
نمود. این امر باعث می گردد که از بخش استهالکی 
ــه فرآیند که  ــروو معمولی ب ــای س ــال موتوره اتص
ــا تجهیزات  ــمه و ی ــط گیربکس، تس ــوالً توس معم
ــرد، صرف نظر نمود و  ــی دیگر انجام می پذی مکانیک
ــتقیم موتور سروو به فرآیند مانند میز  با ارتباط مس
متحرك تراش )دستگاه CNC(، گشتاور باال، دقت 
ــرعت مناسب را مستقیم اعمال نمود. در شکل  و س
ــده اند. ــان داده ش 3 چند نمونه از این موتورها نش

3. موتورهای سروو خطی
ــواردی که حرکت خطی  ــای خطی در م از موتوره
ــتفاده  ــت، اس با دقت و دینامیک باال مورد نیاز اس
ــطه، حرکت  ــن موتورها بدون واس ــود. در ای می ش

9. Direct Drive

شکل 2. نمودار گشتاور / دور در موتورهای سروو سنکرون

شکل3. چند نمونه از موتورهای سروو اتصال مستقیم

ــکل 4(. در موتورهای  ــود )ش ــد می ش خطی تولی
ــتانه و  ــمت اولیه و ثانویه به جای ایس خطی از قس
چرخانه یاد می گردد که این دو بخش قابل  مقایسه 
با متناظر خود در موتورهای دیگر می باشند. بخش 
ــیم پیچ سه فاز مانند ایستانه است و  اولیه شامل س
ــبیه چرخانه  ــامل آهن ربای دایم ش بخش ثانویه ش
ــروو می توان از  ــس موتورهای س ــت. ولی برعک اس
بخش اولیه و یا ثانویه به عنوان بخش حرکت کننده 

در ماشین آالت استفاده نمود.
نمودار کاری این نوع از موتورها بر اساس محور 
ــکل 5(. بخش  ــم می شوند )ش ــرعت و نیرو رس س
ــام خط مرز دینامیکی  ــرای نمودار که از آن با ن می
ــود در حقیقت نشان دهنده ی افت نیرو با  یاد می ش
ــرعت بیش از سرعت نامی است. این امر  افزایش س
ــه علت اعمال نیروی عکس از طریق بخش ثانویه  ب
ــت. در موتورهای خطی  ــه اس ــر روی بخش اولی ب
ــت ثابت ماندن  ــتن بخش اولیه جه خنک نگه داش

شکل1. نمودار گشتاور / دور در موتورهای سروو آسنکرون

شناخت و انتخاب سروو موتورها
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نیروی اعمال شده ضروری است و در نصب این نوع 
از موتور باید در این مورد، به خصوص در موتورهایی 
ــوند، دقت نظر زیادی  که با جریان هوا خنک می ش
ــه از روش خنک کاری  ــت. هنگامی ک مبذول داش
ــود ارتباط بدنه  ی موتور  ــط هوا استفاده می ش توس
ــیار مهم  ــتگاه جهت انتقال دما بس ــه( به دس )اولی
ــت. البته می توان از روش خنک کنندگی توسط  اس
مایعات استفاده نمود که در این مورد نحوه   ی نصب 

بر روی دستگاه دیگر مهم نیست.
ــاخت بخش  ــاس نوع س موتورهای خطی بر اس

اولیه  ی خود به دو نوع تقسیم می شوند:
• با هسته ی آهنی

• بدون هسته ی آهنی
در نوع هسته ی آهنی سیم پیچ های بخش اولیه 
ــوند و شار  ــته های آهنی پیچیده می ش به دور هس
مغناطیسی در هسته  ی آهنی متراکم می گردد. در 
این نوع موتور نیروی جاذبه  ی مغناطیسی شدیدی 
بین بخش اولیه و ثانویه ایجاد می گردد که می تواند 
تا پنج برابر نیروی موتور نیز باشد. این نوع موتور به 
ــبتاً کم، مناسب  علت تراکم نیرو در محدوده  ی نس

جهت استفاده در ماشین های تراش است.
ــته ی آهنی از  ــای خطی بدون هس در موتوره
ــود و  ــتفاده می ش مواد مصنوعی در بخش اولیه اس
ــی )غیر آهنی(  ــیم پیچ ها در داخل مواد مصنوع س
ــتفاده در بخش  ــورد اس ــد. بدنه   ی م ــرار گرفته ان ق
ــت که جهت نصب و  ــه معموالً از آلومینیوم اس اولی
ــده، بهترین راه حل  همچنین عبور حرارت ایجاد ش
است. جهت جلوگیری از نشت میدان مغناطیسی، 
ــکل در مقابل  ــورت U ش ــم به ص ــای دای آهن رباه
ــط آن بخش  ــیار وس ــد که در ش ــم قرارگرفته ان ه
ــا راه کار مکانیکی خاصی از  ــه قرار می گیرد و ب اولی
ــدن بخش اولیه از داخل ثانویه جلوگیری  خارج ش
ــوع موتورها در مواردی  ــکل 6(. این ن می گردد )ش
ــک و دقت باال  ــرعت دینامی ــه قدرت کم ولی س ک
ــا بازوهای ربات ــت مانند تجهیزات ی  مورد نیاز اس

Pick-and-Place استفاده می شوند.

4. نحوه ی انتخاب سروو موتور مناسب
ــروو موتور برای یک  ــت معموالً انتخاب س در صنع

ماشین برای دو منظور است:
ــی موتورهای موجود  ــازی و یا جایگزین • نوس

قدیمی با مدل های جدید؛
ــین  ــروو موتور برای ماش ــی و نصب س • طراح

جدید طراحی شده.
ــا  ــازی و ی ــی نوس ــوع اول یعن ــاب ن در انتخ
ــاید کم  تر مهندسی درگیر محاسبات  جایگزینی ش
ــتر  ــود و بیش ــده   ی مکانیکی و الکتریکی ش پیچی
ساختار مکانیکی موجود را باید در نظر داشته باشد. 
مشخصات الکتریکی و توان مکانیکی موتور موجود 
ــی در انتخاب مدل  ــی می تواند راهنمای اصل قدیم
ــد. ولی معموالً این جایگزینی به صورت  جدید باش

کاماًل ساده انجام نمی پذیرد. به ویژه در مواردی که 
باید یک موتور قدیمی جایگزین شود. در این موارد 
ــخصات مکانیکی و  ــرایط نصب و مش باید حتماً ش
ــی تقریباً باهم  ــروو موتور جدید و قدیم ابعادی س
ــان باشند. در سروو موتورها طول شفت موتور  یکس
ــت. معموالً  و قطر آن برای اتصال به فرآیند مهم اس
سروو موتورهای قدیمی توسط گیربکس به فرآیند 
متصل هستند و نباید لقی مکانیکی از لحاظ اتصال 
موتور جدید به گیربکس قدیمی وجود داشته باشد. 
ــروو موتورهای  ــبختانه ابعاد )قطر( شفت س خوش
ــودن در توان های  ــاوت ب ــم متف ــود، علی رغ موج
مختلف، استاندارد می باشد و می توان قطر مناسب 
ــدا کرد. در  ــازنده ی معتبری پی ــاً در هر س را حتم
ــازندگان اروپایی معموالً ابعاد خارجی یک سروو  س
موتور با دادن فاصله ی مرکز شفت تا لبه   ی خارجی 
ــفت  ــود که به ارتفاع ش ــه   ی موتور داده می ش بدن
معروف است. انتخاب راه  انداز و سایر تجهیزات مورد 

نیاز پس از انتخاب موتور کار ساده ای است که بعداً 
به این موضوع اشاره خواهد شد.

ــب برای  ــی و انتخاب موتور مناس جهت طراح
ــده نیاز به محاسبات  ــین جدید طراحی ش یک ماش
ــی، اصطکاك،  ــت. تعیین ممان اینرس مکانیکی اس
ــتاور دایمی و حداکثر توان  ــرعت مورد نیاز، گش س
مورد نیاز از مواردی می باشند که می توان از طریق 
ــان  ــب را انتخاب نمود. مهندس ــا موتور مناس آن ه
ــاب موتور  ــش از صنعت، انتخ ــن بخ ــاغل در ای ش
مناسب را با یک قطار برقی مقایسه می نمایند: یک 
قطار برقی هنگام حرکت به سرعت کم ولی گشتاور 
ــی هنگامی که به راه افتاد برعکس  باال نیاز دارد. ول
ــتاور کم ولی با تعداد دور باالی موتور جهت  به گش
ثابت ماندن سرعت نیاز است. در انتخاب یک سروو 
ــن قاعده پیروی نمود؛ یعنی  موتور نیز باید از همی
ــرعت و  ــبه ی موتور باید بر مبنای حداقل س محاس
حداکثر گشتاور و همچنین توان دایمی در حداکثر 

شکل 4. چند نمونه از موتورهای سروو خطی

شکل 5. نمودار  سرعت / نیرو موتورهای سروو خطی

شکل 6. ساختار داخلی سروو موتورهای خطی با هسته ی غیر آهنی

شناخت و انتخاب سروو موتورها



94
اد 

رد
/ م

17
0  

پی
یـا

5/ پ
ره 

ـما
 ش

/18
ال

سـ

44

لد
ــ

ــ
ــ

فی

شکل 7. نمودار حرکتی یک سروو موتور در واحد زمان

شکل 8. نمودار گشتاور یک سروو موتور در واحد زمان

ــرای این منظور نمودار حرکتی  دور انجام پذیرد. ب
)سرعت یا دور( دستگاه در واحد زمان باید مشخص 
باشد و بر همین اساس دور متوسط محاسبه گردد 

)شکل 7(. 
همچنین نمودار گشتاور مورد نیاز نیز بر اساس 
ــتاور مؤثر را از  ــم و سپس گش واحد زمان باید رس
روی آن محاسبه نمود. در نمودار گشتاور بر اساس 
این  که انرژی به دستگاه وارد شود )حالت موتوری( 
و یا از آن خارج گردد )ژنراتور( گشتاور می تواند در 
دو بازه ی مثبت یا منفی باشد )شکل 8(. معموالً در 
انتخاب موتور پس از محاسبات، با توجه به این که 
بعضی از عوامل اتالف انرژی مانند وزن خود موتور 
ــا کابل های همراه )در مورد موتورهایی که خود  و ی
ــبات  نیز حرکت می کنند( و یا اصطکاك در محاس

منظور نشده اند، یک سایز باالتر انتخاب می گردد.
درصورتی که انتخاب سروو موتور از یک شرکت 
ــد، معموالً بهترین راهنما برای  معروف سازنده باش
ــایر تجهیزاتی که  ــب و س ــداز مناس ــاب راه  ان انتخ
ــوان تکمیل کننده در  ــند و یا به عن ضروری می باش
ــوگ محصوالت ارایه  ــرار می گیرند، کاتال اختیار ق
ــت. خواندن دقیق کاتالوگ عالوه بر دادن  شده اس
ــی، مکانیکی و نحوه   ی  اطالعات مورد نیاز الکتریک
ــب برای موتور انتخاب شده را  نصب، راه  انداز مناس
نیز مشخص می نماید و همچنین به سایر قطعات و 
تجهیزاتی که باید حتماً به موتور و یا راه  انداز متصل 
ــده است. به عنوان مثال  نمود در کاتالوگ اشاره ش
ــوان از ترمز مقاومتی نام برد که در موتورهای  می ت
ــروو برخی از سازندگان از یک توان مشخصی به  س
باال حتماً باید به راه  انداز متصل باشد. در صورتی که 
به صورت کلی و در توان های پایین انرژی ترمزی از 
طریق گرما و بدنه   ی راه انداز بدون نیاز به مقاومت 

اتصالی تلف می گردد.
ــوان  ــوان به عن ــه می ت ــی ک ــایر تجهیزات از س
تکمیل کننده   ی یک سامانه   ی راه انداز سروو نام برد، 
پاالیه 10  های ورودی و خروجی راه  اندازها می باشند 
ــوان موتور و  ــا توجه به ت ــوگ دقیقاً ب ــه در کاتال ک
ــنهاد شده اند. توصیه  راه  انداز، قطعات مناسب پیش
ــود با توجه به متفاوت بودن مدار الکترونیکی  می ش
ورودی و خروجی راه  اندازهای سازندگان مختلف و 
رفتارهای الکتریکی خاص آن ها حتماً از پاالیه های 
پیشنهاد شده از طرف سازندگان راه  اندازها استفاده 
ــده  ــود تا نتیجه   ی حداکثر از تجهیز بکار برده ش ش

کسب گردد.

5. نرم افزارهای کمکی
ــاره گردید به  ــوری که در بخش مقدمه اش همان ط
ــاده ای  ــبتاً س ــت درآوردن یک موتور کار نس حرک

10. Filter

ــت ولی تنظیم بهینه   ی آن برای برآورد نیازهای  اس
ــت. برای تنظیم  یک فرآیند یک تبحر حرفه ای اس
کارکرد بهینه   ی یک سروو موتور پارامترهای زیادی 
ــده   ی آن وجود دارد که این  ــداز کنترل کنن در راه  ان
ــتفاده از دکمه های نصب شده بر روی  متغیرها با اس
راه  انداز و منوهای مختلف قابل دسترسی می باشند. 
ولی استفاده از امکانات تعبیه شده بر روی راه  اندازها 
ــف و معموالً زیاد یک  ــم پارامترهای مختل در تنظی
ــت و استفاده از نرم افزارهای  راه  انداز کاربردی نیس
ــط ارتباط با راه  انداز امکانات  طراحی شده که توس
ــیعی از نظر گرافیکی، رسم نمودار، نشان دادن  وس
چندین پارامتر در کنار یکدیگر و ... در اختیار قرار 
می دهند، از روش های متداول مورد استفاده است. 
ــایر امکانات قابل توجه نرم افزارهای تنظیم راه  از س
ــیگنال های  اندازها، نمایش گرافیکی و یا عددی س
ــاهده   ی رفتار آن ها در  ورودی و خروجی جهت مش
ــت. همچنین  هنگام تنظیم پارامترهای مرتبط اس
ــیو و  ــازی تنظیمات راه اندازها برای آرش ذخیره س
ــایر راه  اندازها از سایر امکانات  یا انتقال راحت به س
ــزار قدرتمند  ــت. وجود یک نرم اف ــده اس عرضه ش
ــخصه های بارز و  ــش و تنظیم پارامترها از مش نمای
ــب از  ــروو موتور مناس قابل توجه در انتخاب یک س

بین عرضه کنندگان مختلف در بازار است.

6. روند آتی سروو موتورها و خالصه ی 
مطالب

ــف موتورهای  ــواع مختل ــه   ی ان ــه به عرض ــا توج ب
ــه روز، دقت  ــا فناوری های ب ــازار ب ــی در ب الکتریک
 )IE4( ــان کاری فوق العاده ــاالی عملکرد و راندم ب
ــده   ی نزدیک دیگر  ــود که در آین پیش بینی می ش
ــایر  ــروو با س ــی بین راه اندازها و موتورهای س فرق
ــتفاده در صنعت وجود نداشته  موتورهای مورد اس
ــد و این امر بیشتر به دلیل پیشرفت در ساخت  باش
موتورهای نسل جدید و نوآوری در آن ها خواهد بود 
ــرفت در راه اندازها  ــته به پیش و کم  تر خود را وابس

می داند.
ــب برای ماشین  جهت انتخاب یک موتور مناس
ــور و راه  انداز  ــده و یا جایگزینی موت تازه طراحی ش
ــر ابزار کمکی  ــای جدید عالوه ب ــی با مدل ه قدیم
ــا کاتالوگ،  ــای انتخاب موتور و ی ــد نرم افزاره مانن
نیاز به درك صحیح از فرآیند و اطالعات مهندسی 
ــت. به   ویژه  ــروو موتورها و راه  اندازها اس پیرامون س
ــی موتورهای قدیمی با مدل های  در مورد جایگزین
ــد با توجه به قدمت راه انداز و موتورها معموالً  جدی
ــده برای موتور قدیمی  انتقال پارامترهای تنظیم ش
به تجهیزات جدید به صورت یک به یک وجود ندارد و 
داشتن دانش کافی پیرامون راه  انداز، رفتار مکانیکی 
و الکتریکی موتور و آگاهی از فرآیند جهت تبدیل و 
اصالح پارامترهای قدیمی به جدید مورد نیاز است.

 

شناخت و انتخاب سروو موتورها

 منابع :

YEG_MuC_LinearMotors_EN_V3_0512 به شماره YASKAWA  1. کاتالوگ شرکت
2. Bosch Rexroth article about drive technology in SPS-Magazin
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ب�راي انتخ�اب ی�ک س�امانه ی س�روو، باید 
معیارهای�ي غیر از ت�وان و قیم�ت را نیز، در 
نظر گرفت. ای�ن معیارها عبارتند از س�رعت 
نامي، گش�تاور نامي، زمان اضافه بار، نس�بت 
گش�تاور به  اینرسي، دقت، پاس�خ  فرکانسي، 
امکان�ات ش�بکه، ابع�اد، کیفی�ت و قابلی�ت 
اطمینان. بس�یاري بر این باورند که دو سروو 
موتور با ت�وان مش�ابه و از دو تولید کننده ی 
متفاوت، تقریبًا معادل هس�تند و تنها نقطه ی 
تمایز، قیمت آن هاس�ت. در این نوشته، شرح 

مي دهیم که چرا این باور اشتباه است. 

مقدمه
ــه ی سرووها )موتور و  ویژگي هایي که هنگام مقایس
راه انداز( معموالً نادیده گرفته مي شوند، عبارتند از:

• سرعت نامي؛
• گشتاور نامي؛

• زمان اضافه بار؛
• نسبت گشتاور به  اینرسي؛

• دقت؛

• پاسخ  فرکانسي؛
• امکانات شبکه؛

• ابعاد؛ 
• کیفیت و قابلیت اطمینان.

گشتاور
ــروو تعریف مي شود:  ــتاور براي یک س دو نوع گش
پیوسته و متناوب. گشتاور پیوسته، گشتاوري است 
ــروو موتور مي تواند به صورت دائم، بدون این  که س
ــود،  ــیب یا افزایش دماي غیرمجاز ش که دچار آس

تأمین نماید.
ــري از  ــه ی مقادی ــاوب، مجموع ــتاور متن گش
ــتاور است که موتور مي تواند در بازه هاي زماني  گش
کوتاه، ایجاد کند. چنین زمان هایي معموالً نتیجه ی 
ــتاب گیري، توقف و اغتشاشات زودگذر  عملیات ش

بار هستند.
ــرعت در بازار  ــتاور و س ــفانه مقادیر گش متأس
ــورت تعریف  ــرل حرکت، به یک ص تجهیزات کنت
ــروو  ــه  بار)مدت زماني که س ــده اند. زمان اضاف نش
ــد( بین  ــاوب را تأمین کن ــتاور متن ــد گش مي توان
ــیار متفاوت  محصوالت تولیدکنندگان مختلف، بس
ــي از محصوالت به وضوح  ــت و حتي براي بعض اس

ذکر نشده  است. همین ویژگي به تنهایي، مي تواند 
در نوع کاربرد سامانه ی  سروو تعیین کننده باشد.

ــته  ــروو، به یاد داش ــگام تعیین اندازه ی س هن
ــرارت در  ــگیري از ایجاد ح ــراي پیش ــید که ب باش
موتور و در نتیجه کاهش عمر آن، مقدار متوسط یا  
RMS 1 گشتاور مورد نیاز، باید در دامنه ی گشتاور 

پیوسته ی موتور انتخاب شده باشد.
ــراي  ــه ب ــي ک ــاي گوناگون ــس از آزمایش ه پ
مقایسه ی عملکرد دو سامانه ی سروو با ابعاد مشابه 
از تولیدکنندگان متفاوت )یکي با توان 750 وات و 
دیگري با توان 860 وات( بر روي یک ماشین انجام 
ــد، مشخص گردید که موتور 750 وات براي این  ش

کاربرد خاص، عملکرد بسیار بهتري داشت.
ــد اما  ــه نظر برس ــاید عجیب ب ــن نتیجه ش ای
ــتاور نامي براي  ــه مقادیر گش ــت ک باید توجه داش
ــرووهاي مختلف در سرعت هاي متفاوتي تعریف  س
ــا حاصلضرب  ــت ب ــوان موتور برابر اس ــده اند. ت ش
ــت دو  ــن اس ــن ممک ــرعت، بنابرای ــتاور در س گش
ــند اما سیم پیچي  ــاني داشته باش موتور توان یکس
ــتانه2ی آن ها به گونه اي باشد که یکي سرعت  ایس
ــرعت کم تر و  ــتاور کم تر و دیگري س بیشتر و گش
ــط به توان  ــتري تأمین کند. پس فق ــتاور بیش گش
ــوري را انتخاب کنید که  ــور اکتفا نکرده و موت موت
ــرعت  ــورد نیاز را در محدوده س ــتاور م بتواند گش
1. Root Mean Square
2. Stator

ارزیابي عملکرد 
سامانه هاي  سروو واژه هاي کلیدي: سامانه های سروو، کیفیت، 

ویژگی ها و قابلیت های سامانه های سروو

ان
رد

��
رگ

ب

مجید دریادل



94
اد 

رد
/ م

17
0  

پی
یـا

5/ پ
ره 

ـما
 ش

/18
ال

سـ

46

لد
ــ

ــ
ــ

فی

کاري ماشین، تولید  کند.

اینرسي سروو
ــبت  ــروو، نس یکي از معیارهاي مهم در انتخاب س
ــور موتور و ممان  ــي بار متصل به مح ممان اینرس
ــي موتور به بار،  ــي روتور است. نسبت اینرس اینرس
ــروو در کنترل  ــر توانایي راه انداز س ــر مهمي ب تأثی
ــبت زیاد باشد، موتور  دقیق موتور دارد. اگر این نس
نسبت به هدف فراجهش3 پیدا کرده و دچار نوسان 
ــت مانند هنگام  ــود. این نوسانات ممکن اس مي ش
ــکل لرزش هاي  ــف بوده یا به ش ــف موتور خفی توق
ــیب دیدن  ــروز کرده و باعث آس ــدید و پرصدا ب ش

موتور شود.
سرووموتورهاي باکیفیت موجود در بازار، داراي 
ــي کم  چرخانه هاي4 مغناطیس دائم با ممان اینرس
ــتاور  ــد در ابعادي کوچک، گش ــتند و مي توانن هس
ــه حداکثر  ــتیابي ب ــاد کنند. براي دس ــادي ایج زی
ــرو )جعبه دنده،  ــازوکار انتقال نی ــي، باید س کارای
ــمه-پولي( طوري انتخاب شود که  بال اسکرو یا تس

این نسبت به حداقل برسد.
دقت سامانه ی سروو

ــدي افزایش یافته  ــت انکودرهاي امروزي به ح دق
ــت 20 بیت کاماًل عادي   ــتن انکودري با دق که داش
است.  چنین دقتي معادل یک میلیون پالس در هر 
ــت )220 = 1،048،576(. درنگاه اول ممکن  دور اس
ــت چنین دقتي کاربردي به نظر نرسد. اما باید  اس
توجه داشت که یک سامانه ی سروو، به دنبال تعیین 
ــاندن  اختالف موقعیت هدف و موقعیت فعلي و رس
ــتر باشد،  ــت. پس هر چه دقت بیش آن به صفر اس
ــرعت بیشتري مي تواند حرکت اصالحي  سروو با س
ــتري بر بار  ــه کنترل بیش ــام داده و در نتیج را انج

خواهد داشت.

3. Over-Shoot
4. Rotor 

پاسخ فرکانسي و پهناي باند
یکي دیگر از موارد تفاوت عملکرد سرووها، توانایي 
ــگ جریان )و در  ــبه و ایجاد بی درن آن ها در محاس
ــخ فرکانسي یک سروو،  ــتاور( است. پاس نتیجه گش
ــي آن در دنبال کردن تغییرات فرمان  بیانگر توانای

ورودي است. 
ــروو،  ــرعت س فرض کنید در حلقه ی کنترل س
ــي باشد. آن گاه پهناي  مرجع یک سیگنال سینوس
ــیگنال  ــت از حداکثر فرکانس س ــارت اس ــد عب بان
ــد. وقتي  ــروو مي تواند دنبال  کن ــي که س سینوس
ــرعت خروجي به مقدار یا 3dB- سرعت ورودي  س
افت کند، مقدار فرکانس ورودي برابر با پهناي باند 
سروو در نظر گرفته  مي شود. طي دهه هاي گذشته 
پهناي باند حلقه هاي سرعت در سامانه هاي سروو، 
 1kHz ــش از ــر از 100Hz به بی ــر کم ت از مقادی

رسیده است.
امکانات شبکه و ابعاد

ــورت گرفته در حوزه ی  ــرفت هاي ص همگام با پیش
الکترونیک صنعتي، قابلیت هاي کنترلي سرووها هم 
بهبود یافته  است. بیشتر سامانه هاي سرووي جدید، 
داراي معماري مبتني بر شبکه هستند که هزینه ی 
ــي  ــکان عیب یاب ــش داده و ام ــازي را کاه پیاده س
ــي باعث  راحت تر را فراهم مي کند. کاهش سیم کش
ــرعت تحویل تولید کنندگان اتوماسیون  افزایش س
ــود و ظرفیت تولید آن ها را نیز افزایش  ــده و س ش

مي دهد. 

شکل 1. انواع گشتاور - A: پیوسته، B: متناوب
شکل 2. مقایسه ی دو سامانه ی سروو در آزمایش بر روي یک ماشین

از سوي دیگر، ابعاد قطعات الکترونیکي تقویت 
ــز کاهش یافته و در  ــا و کنترل کننده ها نی  کننده ه
ــازده گرمایي باالتري  ــامانه هاي جدید ب ــه س نتیج
ــغال مي کنند. در نتیجه،  دارند و فضاي کم تري اش
هزینه ی کلي سامانه کم تر شده و در ابعاد تابلوهاي 
ــاي کارخانه، صرفه جویي  کنترل و به دنبال آن فض

مي شود.
 

کیفیت سامانه ی سروو
در صورت نداشتن کیفیت مناسب، تمام ویژگي هاي 
ــد تولید کننده اي  ــي ارزش خواهند بود. بای ــوق ب ف
ــابقه اي از کیفیت خوب و  ــه داراي س ــد ک را برگزی
ــط  ــد. متوس ــي براي تأیید ادعاهایش باش داده های
ــنجه اي  ــي خرابي هاMTBF( 5(، س فاصله ی زمان
ــت اطمینان یک محصول  آماري از کیفیت و قابلی
ــي این چنین اطالعاتي پیش از انجام  ــت. بررس اس
خرید، به یافتن راه حلي کم هزینه تر کمک مي کند.

5. Mean Time Between Failures

منبع:
 www.controleng.com

ارزیابی عملکرد سامانه های سروو
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 Control مای�ک باکیدر1 س�ردبیر مجل�ه ی
Deisgn اس�ت. وی یک�ی از مقاله نویس�ان 
مط�رح اس�ت ک�ه از انجم�ن ویرایش�گران 

نش�ریات حرفه ای آمریکا 
جایزه ی ط�الی منطقه ای 
و جای�زه ی نق�ره ی مل�ی 

دریافت کرده است. 
گاه�ی انتخ�اب ی�ک 
ب�ه نظر مش�تری  قطع�ه 

و گاه�ی به کاربرد آن بس�تگی دارد؛ و گاهی 
نیز بس�ته به این است که سازنده ی ماشین با 
کدام قطعه راحت تر است. در مورد رله ها چند 
معیار مش�خص برای تصمیم گیری وجود دارد 
ولی باز مواقعی قضاوت حرفه ای برای انتخاب 
قطعه ی درس�ت الزم است. انتخاب بین رله ی 
الکترومکانیکی و رله ی حالت جامد همیشه به 

این سادگی نیست.
آن چه در ادامه آمده، گفتگویی اس�ت که 
باکی�در با گروهی از پیشکس�وتان صنعت در 
خصوص مقایس�ه ی رله های الکترومکانیکی و 
رله های حالت جامد داش�ته اس�ت. ایده هایی 
که در این زمینه مطرح شده ممکن است برای 
شما یادآور برخی اصول پایه ای و آشنا بوده و 
در انتخاب قطعه ی درس�ت برای ماشین آالت 

یاری تان کند.

کارشناسان بحث
 Zed توماس استویچ: مهندس کنترل در شرکت
ــو که در زمینه ی  ــا، اوهای Industries در واندالی

ــته بندی  ــاخت ماشین آالت بس س
پالستیکی و تغییر حرارتی فعالیت 

می کند؛

ــرکت ش در  ــروژه  پ ــر  مدی ک�رک:   اس�تفان 
 Industrial Automation
Group در مدستو، کالیفرنیا که 
در زمینه ی یکپارچه سازی سامانه 

فعالیت می کند؛

1. Mike Bacidore

مایکل پی کالینز: رییس شرکت 
 MPC Mangement ــاور  مش

در پورتلند اورگن؛

ــد  دنی وایس: مدیر محصول ارش
در شرکت Newark Element؛

ــص  متخص وادووی�ک:  ک�رت 
تجهیزات ایمنی و I/O در شرکت 

Beckhoff Automation؛

رافال پابیچ: مدیر محصول ارشد 
 Carlo Gavazzi ــرکت  ش در 

Automation؛

ــی  بازاریاب ــر  مدی نیگ�رو:  دن 
ــات صنعتی در  ــوالت، قطع محص

شرکت Omron؛

استیو مس�ی: مدیر محصول در 
شرکت IDEC؛

دنیل ام الفلی�ن: مدیر محصول 
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ــرکت  ش در  ــه  رل ــوالت  محص

Phoenix Contact USA؛

رله های حالت جامد  یا 
الکترومکانیکی؟

مـوارد متعددی که بایـد در انتخاب بین رله های حالت جامـد و الکترومکانیکی در نظر گرفت
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 مدیر محصول ارشد 

Industrial Automation
 در مدستو، کالیفرنیا که 
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United Electric Controls؛
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 ،EMR، SSR :واژه هاي کلیدي
ویژگی ها، مقایسه ی انواع رله ان

رد
گ�

مهندس هومن فرج اللهیبر

قسمت اول

در چه کابردهایی و به چه دلیلی همچنان 
رله های الکترومکانیکیEMR( 2( بر رله های 

حالت جامدSSR( 3( برتری دارند؟
اس�تویچ: رله های EMR در زمینه ی نسبت توان 
ــردن، ویژگی های اتالف  ــوییچ ک به قیمت، ولتاژ س
توان و حالت خرابی بر رله های SSR برتری دارند. 
یک رله ی EMR با جریان اسمی 30 آمپر در حدود 
ــت دارد ولی قیمت یک رله ی SSR با  10 دالر قیم
ــتر است. ــخصات چهار تا پنج برابر بیش همین مش
یک رله ی SSR می تواند ولتاژ 440 ولت AC یا 
24 ولت DC را بدون نیاز به تغییر طراحی سوییچ 
کند. معموالً برای سوییچ کردن در ولتاژهای پایین 
به ساختارهایی خاص مثل آبکاری با طال نیاز است 
ولی برای اکثر کاربردهای صنعتی، رله های معمولی 

با کاربرد عمومی کافی هستند.
 EMR ــردن در رله های ــوییچ ک وقتی عمل س
ــده در بار به  ــورت می گیرد، باید توان ذخیره ش ص
نوعی رها یا منتقل شود. می توان از ابزارهای محافظ 
ولتاژ مثل MOV، وریستور، مدارهای RC و یا در 
کاربردهای DC از دیودها برای این منظور استفاده 
کرد. ولی در بسیاری از کاربردها باز کردن اتصال ها 
ــی کاماًل مورد  و خروج انرژی به صورت جرقه روش
ــته به چرخه ی کار رله می توان در  قبول است. بس
ــتفاده از محافظ جرقه تصمیم گرفت. ابزار  مورد اس
ــبب افزایش عمر مداری با چرخه ی کار  محافظ س
در حد چند ثانیه یا دقیقه می شود ولی برای مداری 
ــاعت یا بیشتر معموالً نیازی  با چرخه ی کار چند س

به این ابزار محافظ نیست.

2. Electro Mechanical Relay
3. Solid-State Relay
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ــدار محافظ  ــت به م ــای SSR ممکن اس رله ه
ــند ولی برای جریان های  ــته باش جرقه نیازی نداش
ــع کننده ی حرارت4 برای  ــت از یک دف باال بهتر اس
ــده استفاده شود. همچنین  خروج حرارت ایجاد ش
ــود،  ــت در محیط با دمای باال کار ش وقتی قرار اس
حرارت تولیدی رله SSR باید در نظر گرفته شود.

ــه، وقتی  بنا به تجربه ی من معموالً، و نه همیش
ــود این خرابی به صورت  رله ی EMR خراب می ش
ــاز می تواند به دلیل  ــدار باز اتفاق می افتد. مدار ب م
ــی اتصاالت  ــی فنر مکانیک ــیم پیچ، خراب خرابی س
ــه در اتصاالت و در  ــا خوردگی مواد به کار رفت و ی
ــب اتفاق  نتیجه عدم برقرای ارتباط الکتریکی مناس
ــد. در برخی موارد اتصاالت نزدیک بهم جوش  بیفت
ــود. از  ــه اتصال کوتاه می ش ــد که منجر ب می خورن
طرف دیگر خرابی رله های SSR معموالً به صورت 
ــاه رخ می دهد، درنتیجه با این که ولتاژ  اتصال کوت
ــده، مدار توان همچنان  ــامانه حذف ش کنترل از س

دارای انرژی الکتریکی است.
ــتم ولی براساس  کالینز: من مهندس برق نیس
ــکل رله های  تجربه ای که از کار مدیریتی دارم، مش
ــت که در حالت روشن، ممکن است  SSR این اس
ــای EMR این  ــکل رله ه ــوند. مش اتصال کوتاه ش

است که سریع تر خراب می شوند.
ــوالً بهترین گزینه  برت�ز: رله های EMR معم
ــا معموالً  ــتند. آن ه ــای ارزان هس ــرای کاربرده ب
ــخص  ــتند چون دارای طول عمر مش ارزان تر هس
ــاس شرایط  ــتند. ولی رله های SSR اگر براس هس
ــد و برای  ــر نامحدود دارن ــخص کار کنند عم مش
ــد. رله های EMR در  ــتری دارن همین قیمت بیش
ــوند و از یک تا  ــه می ش ــی عرض ــای مختلف ولتاژه
ــک رله می تواند قرار گیرد.  چهار اتصال/قطب در ی
ــار متفاوت را  ــا یک رله می توان چهار ب درنتیجه ب
ــای SSR محدود به یک اتصال  ــوییچ کرد. رله ه س
هستند و در نتیجه فقط یک بار را می توانند سوییچ 
ــتند که  کنند. رله های EMR دارای اتصاالتی هس
ــته می شوند و در نتیجه جریان بار را قطع  باز و بس
ــوالً از رله های EMR برای  ــل می کنند. معم و وص
ــود که مدار باید کاماًل  ــتفاده می ش کاربردهایی اس
ــتی وجود نداشته  ــده و جریان نش قطع یا وصل ش
ــط نیمه  ــاالت توس ــای SSR، اتص ــد. در رله ه باش
ــوند و در نتیجه امکان  ــاناها قطع و وصل می ش رس

ایجاد جریان نشتی وجود دارد.
فراتون: اتصاالت مکانیکی از سازگاری بیشتری 
با بارهای مختلف برخوردارند. شما می توانید با یک 
ــیگنالی با ولتاژ و جریان کم  رله برای یک PLC س
ــال کرده و با همان رله باری  به عنوان ورودی ارس
ــد 250 ولت AC و 10 آمپر را منتقل کنید.  در ح
ــای SSR نمی توان این تنوع را  ــی در مورد رله ه ول
ــت. رله های الکترومکانیکی به اتصاالت خشک  داش
ــتی جریانی در آن ها وجود  معروفند چون هیچ نش

4. Heat-sink

ــتند یا کاماًل بسته. در  ندارد. آن ها یا کاماًل باز هس
ــت و نشتی جریان  مورد رله های SSR اینطور نیس
ــته  در هر دو طرف وجود دارد. آن ها کاماًل باز یا بس
نیستند و برای همین همیشه مقداری اتالف انرژی 

هست.
ــان در کاربردهایی که با کمبود  نیگرو: همچن
ــد گرما در پنل موضوع  ــتیم و تولی فضا مواجه هس
مهمی است، رله های الکترومکانیکی بهتر هستند. 
مقاومت اتصال فلز به فلز در رله های EMR بسیار 
پایین بوده و در نتیجه حرارت کم تری در اتصاالت 
ــود. به همین دلیل رله های EMR از  تولید می ش
پروفایل کوچک تری نسبت به رله های SSR با دفع 
 EMR ــب برخوردارند. رله های کننده ی دما مناس
می توانند هم AC و هم DC باشند. ولی در مورد 
ــاس کاربرد مورد نظر مدل  رله های SSR باید براس
مناسب انتخاب شود. هزینه ی EMRها کم تر بوده 
ــته  و می توان آن ها را با چند قطب و با اتصاالت بس
ــکل نشتی جریان  ــفارش داد. در این رله ها مش س

وجود ندارد.
الکهارت: EMRها در مواردی که به اتصاالت 
بسته بدون توان نیاز باشد برتری دارند. در رله های 
ــته هستند که  حالت جامد فقط وقتی اتصاالت بس
ورودی دارای انرژی است. رله های الکترومکانیکی 
ــای اتصالی متفاوت مثل  ــد برای کارکرده می توانن
DPDT استفاده شوند. از آن ها می توان هم برای 
ــتفاده کرد. در رله های  بارهای AC و هم DC اس
ــت جامد با مدارهای  EMR برخالف رله های حال
ــان در حالت قطع وجود  ــتی جری کمکی RC، نش
ــه دفع کننده ی  ــازی ب ــای EMR نی ــدارد. رله ه ن
ــا در حالت وصل  ــد و افت ولتاژ آن ه ــرارت دارن ح

کم تر است.
هارمون: با پیشرفت های مستمری که در 

طراحی رله های حالت جامد و 
ــب برای  الکترومکانیکی رخ داده، انتخاب رله مناس
کاربرد مورد نظر هر روز سخت تر می شود. رله های 
ــتری در زمینه ی  حالت جامد از نوآوری های بیش

ــته بندی، اتصاالت داخلی و مدیریت  بس
ــور ارتقای  ــه منظ ــرارت ب ح
ــدازه  ان ــش  کاه و  ــرد  عملک
ــوی دیگر  ــد. از س برخوردارن
ــای الکترومکانیکی از  در رله ه

ــواد و گزینه های نصب  م
ــرای افزایش  جدیدتر ب
ــازی  بار و ساده س نرخ 
نصب استفاده می شود. 
ــن که فناوری های  با ای

در  ــه  رفت کار  ــه  ب
و  ــی  طراح
ــاخت این دو  س
ــه تفاوت  نوع رل
با  ــمگیری  چش

ــتری براساس مزایای  هم دارند ولی در نهایت مش
ویژه ی هر کدام تصمیم گیری خواهد کرد.

ــای ویژه از  ــی با قاب ه ــای الکترومکانیک رله ه
ــب و بهره برداری  ــتری در زمینه ی نص مزایای بیش
ــه ی آن ها می توان  ــد. برای مثال در بدن برخوردارن
LEDای قرار داد که وصل بودن رله را نشان دهد 
و یا می توان از عالیم مکانیکی برای مشخص کردن 

وضعیت عملیات استفاده کرد.
ــان  ــی همچن ــای الکترومکانیک ادواردز: رله ه
ــا و مبدل ها که به  ــل موتوره ــی مث در کاربردهای
ــاال نیازمندیم بر رله های حالت جامد  جریان های ب

برتری دارند.
ــه جریان پایین بوده  پابیچ: در کاربردهایی ک
ــوییچ می کند رله های  و مدار به صورت موردی س
ــد. همچنین هزینه ی  ــی برتری دارن الکترومکانیک
ــت. ولی باید هزینه ی  اولیه ی آن ها نیز پایین تر اس
ــود چون  ــول دوره ی عمر آن ارزیابی ش ــه در ط رل
ــتر از رله های حالت  رله های الکترومکانیکی را بیش

جامد باید تعویض کرد.
ــی همچنان به  مس�ی: رله های الکترومکانیک
ــتند. به  ــترده برتر هس ــازه ی خروجی گس دلیل ب
ــه ی الکترومکانیکی می تواند از  عنوان مثال یک رل
ــوییچ  ــر به 25 آمپر AC یا DC  س 50 میلی آمپ
ــا چهار رله ی حالت  ــه ی کند. همین کار نیاز به س
ــاوت دارد. برای مثال به  جامد با خروجی های متف
ــتور یا رله ی حالت جامد پشت  یک تریاك، تریس
ــت برای بار AC و یک ترانزیستور، SCR یا  به پش

MOSFET برای بار DC نیاز دارید.
ــت و  ــن هزینه، عامل مهم دیگری اس همچنی
ــد دو برابر  ــای حالت جام ــوالً هزینه ی رله ه معم
ــت. رله های EMR در  ــابه اس رله های EMR مش
ــتند. چون  ــای محیط کمی بهتر هس زمینه ی دم

رله های حالت جامد  یا الکترومکانیکی؟



94
اد 

رد
/ م

17
0  

پی
یـا

5/ پ
ره 

ـما
 ش

/18
ال

سـ

49

لد
ــ

ــ
ــ

فی

ــانا باید در محدوده ی  در SSRها عملکرد نیمه رس
ــد. مشکل EMRها در  حرارتی مشخص شده باش
ــون مقاومت  ــت چ ــیم پیچ اس دمای اتصاالت و س
ــیم پیچ به ازای هر درجه سانتیگراد 0/39 درصد  س
 SSR و EMR افزایش می یابد. معموالً هر دو رله ی

باید برای دماهای باالی محیط de-rate شوند.
در EMRها جنس اتصاالت از آلیاژ نقره است 
ــته کم تر  ــه مقاومت اتصال در حالت بس و در نتیج
ــه نزدیک به 10  ــی اهم و در حالت اولی از 50 میل
ــه تولید حرارت  ــت. در نتیج ــا 25 میلی اهم اس ت
ــیار کم تر بوده و برخالف SSRها نیازی به دفع  بس

کننده ی حرارت نیست.
ــادی در زمینه ی  ــا تنوع زی ــت، SSRه در نهای
ــوالً SSRها به  ــد. معم ــا ندارن ــدی قطب ه پیکربن
ــر معموالً باز(.  ــتند )از یک آمپ صورت SPST هس
ــت و  ــیار باالس در حالی که در EMRها تنوع بس
ــت.  ــش قطب در یک رله داش می توان از یک تا ش
ــف را به صورت  ــوان اتصاالت مختل همچنین می ت
ــه عنوان مثال  ــک رله قرار داد. ب ــته یا باز در ی بس
می توان یک forced guided EMR داشت که 
ــته وجود  ــه ای از اتصاالت باز یا بس در آن مجموع

دارد.
وادوویک: برتری EMRها به ولتاژهای باال و 
یا ولتاژهای غیرعادی و به ویژه در مواقعی است که 
به جریان های باال نیاز داریم. همچنین در زمینه ی 
ــیگنال، این رله ها همچنان  ــازی س حداکثر عایق س
ــطح  ــیدن به باالترین س ــرای رس ــن روش ب بهتری

عایق سازی الکتریکی هستند.
در  ــا  EMRه ــای  برتری ه از  ــی  یک وی�س: 
ــن  همچنی و  ــکونی  مس  HVAC ــای  واحده
ترموستات های منازل این است که مشتری دوست 
ــه در EMRها وجود  ــدای تق تق رله را ک دارد ص
ــتری را مطمئن می کند  ــنود. این صدا مش دارد بش

که رله به طور صحیح کار می کند.

چه زمانی بهتر است از SSR استفاده کنیم 
و برای چه در برخی کاربردهای خاص 

آن ها بهتر از EMRها هستند؟
 Pom ــال قبل من پروژ ه هایی با شرکت کرک: س
ــتم و از یک SSR در گرمایش  Wonderful داش
ــتفاده کردیم. از گرم کننده برای  پوسته ی برقی اس
سامانه ی اسپری پیوسته استفاده می شد و در ابتدا 
دارای ترموستات مستقل بود. ولی ترموستات برای 
ــود و برای همین ما از  ــب نب بازه ی مورد نظر مناس
یک SSR و حلقه ی PID برای کنترل آن استفاده 

کردیم. نتیجه رضایت بخش بود.
اس�تویچ: SSRها برای سوییچ های با سرعت 
ــتند. ــب هس ــای گرمایش مناس ــل مداره  باال مث

EMRها دارای طول عمری برحسب تعداد سوییچ 

ــتند. در SSRها چون قطعات مکانیکی  کردن هس
متحرك وجود ندارد طول عمر خیلی بیشتر است. 
ــن در کارهایی که لرزش زیادی وجود دارد  همچنی

SSRها عملکرد بهتری دارند.
مس�ی: SSRها برای بارهایی با تکرارشوندگی 
ــولنویید برای  ــتگاه قالب گیری یا س ــاال مثل دس ب
ــتند. در ماشین های  ــین آالت عالی هس تولید ماش
 ،PID ــتفاده از کنترل کننده ی ــری5، با اس قالب گی
ــن و خاموش می شود.  گرم کننده به طور مداوم روش
در نتیجه به رله ای با طول عمر حداقل یک میلیون 
ــوییچ نیاز است. طول عمر EMRها معموالً یک  س

تا 50 میلیون عملیات مکانیکی بدون بار است.
ــر 5 ثانیه  ــولنویید بادی باید ه ــک کنترل س ی
عمل کند که 5800 عملیات در یک شیفت هشت 
ــود. اگر بخواهیم از EMR استفاده  ــاعته می ش س
ــوالً این نوع  ــد که معم ــم باید خیلی قوی باش کنی
ــتند و برای  رله ها هم بزرگ و هم خیلی گران هس
همین SSR گزینه ی بهتری است. منظور از خیلی 
ــه ی 15 آمپر برای  ــه از یک رل ــت ک قوی این اس

سولنویید 500 میلی آمپری استفاده کنیم.
ــت  ــز الکتریکی SSR خیلی کم اس ــون نوی چ
ــاس  ــر می توان در مجاورت قطعات حس از آن بهت
ــیون مثل HMI ،PLC، رله های هوشمند،  اتوماس
کنترل کنندهای دما و سایر کنترل کننده ها استفاده 

کرد.
همچنین در محیط هایی با ارتعاش و شوك زیاد 
ــامانه های  SSRها از عملکرد بهتری برخوردارند. س
ــار، اتوبوس، هواپیما، کامیون  حمل و نقل مثل قط
ــتند. در  و خودرو نمونه هایی از چنین کاربردی هس
ــتر SSRها بر روی پنل ها نصب شده و  صنعت بیش

ثابت هستند.
الکهارت: در کاربردهایی که فرکانس روشن و 
خاموش شدن باالست SSRها بهتر عمل می کنند. 
ــی و مکانیکی  ــای الکتریک ــالف محدودیت ه برخ
ــت.  ــر SSRها خیلی زیاد اس ــا، طول عم EMRه
ــته ی  ــکل قطع و وصل ناخواس همچنین آن ها مش

اتصال6 ندارند.
ــامانه، س ــاد  اعتم ــت  قابلی ــر  نظ از   برت�ز: 

ــات متحرك  ــون قطع ــتند. چ ــا بهتر هس SSRه
ــول زمان  ــود ندارد. در ط ــا وج ــی در آن ه مکانیک
ــوند.  ــاالت EMR خورده می ش ــش آلیاژ اتص پوش
ــتی  ــود اتصاالت به درس این خوردگی باعث می ش
ــا را تعویض کرد. ــد آن ه ــوند و بای ــته نش  باز و بس

SSRها دارای اتصال مکانیکی نیستند و در نتیجه 
ــاس  ــکل وجود ندارد. اگر از SSRها براس این مش
ــتفاده شوند عمر آن ها  ــخصات و به درستی اس مش
ــا دارای قطعات  ــت. چون آن ه تقریباً نامحدود اس
ــوك  ــت تأثیر ارتعاش و ش ــتند تح ــرك نیس متح
5. Molding machinery
6. Contact bounce

رله های حالت جامد  یا الکترومکانیکی؟

فیزیکی قرار نمی گیرند و به خوبی از آن ها می توان 
در محیط های با ارتعاش و شوك باال استفاده کرد. 
ــوده و نویز الکتریکی خیلی  ــن رله ها بدون صدا ب ای
ــرای کاربردهایی  ــد. از آن ها ب ــی ایجاد می کنن کم
ــون در این رله ها  ــود چ ــتفاده می ش بدون صدا اس

تغییر حالت سبب تولید صدا نمی شود. 
ــل قوس  ــه دلی ــی ب ــای الکترومکانیک در رله ه
الکتریک اتصاالت نویزهای الکترومغناطیسی ایجاد 
ــت سبب اختالل در خطوط  می شود که ممکن اس

توان شوند.
ــت SSRها طول عمر  پابی�چ: بزرگ ترین مزی
ــک EMR حدود 100  ــت. عمر معمول ی آن هاس
ــت. ولی اگر از یک SSR به  هزار سوییچ کردن اس
درستی استفاده شود این رقم به میلیون ها می رسد. 
از SSRها باید در کاربردهایی که رله به طور مداوم 
ــرای مدتی طوالنی کند  ــوییچ می کند و یا باید ب س

استفاده شود.
وادوویک: مشکالتی ذاتی در طراحی رله های 
ــنتی وجود دارد: سرعت سوییچ  الکترومکانیکی س
ــداد دفعاتی  ــت که حداکثر تع ــردن و این حقیق ک
SSR ــبت به ــوییچ کند نس ــد س ــه می توان که رل

ــبت به  ــت. آن ها همچنین نس ــیار کم تر اس ها بس
ــتند. ابداع فناوری ــا بزرگ تر و گران تر هس "SSRه

ــت  MOSFET اثر بزرگی در ارتقای SSRها داش
ــیار پایینی در  ــتورها مقاومت بس چون این ترانزیس
ــیار  ــی اهم( و مقاومت بس ــت وصل )چند میل حال
ــی )صدها میلیون اهم( دارند.  باالیی در زمان قطع
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رله های حالت جامد  یا الکترومکانیکی؟

ــی                 ، یکی از قدرتمندترین  ــه ی 2 مدیریتی کمپان ــوییچ های الی ــری س س
ــیعی از  ــا امکان ارایه ی رنج وس ــر در دنیا بوده که ب ــی حال حاض ــوییچ های صنعت س
ــتریان را به خوبی مرتفع می سازد. همچنین با  ــوییچ ها با پورت های متنوع نیاز مش س
ــتیبانی از پروتکل های Ring Recovery استاندارد، و پروتکل  دارا بودن قابلیت پش
انحصاری خود به نام               ، زمان بازیابی لینک از دست رفته را در کمتر از 30 

میلی ثانیه برای حداکثر تعداد 250 سوییچ در یک حلقه، فراهم می کند.
O-Chania /MSTP

MSTP/ O-Chain ــای ــا دارا بودن پروتکل ه ــوییچ ها همچنین ب ــری از س این س
ــبکه به  ــکل در ش RSTP/STP می توانند از برنامه های کاربردی در زمان وجود مش
دلیل نقص در لینک ارتباطی، با برخورداری از فناوری بازیابی سریع، محافظت نماید. 
سوییچ های               قابلیت مدیریت پهنای باند براساس IP را به صورت پیشرفته 
ــا حداکثر کیفیت الزم  ــترین پهنای باند ب ــد، که این امر می تواند بیش ــم می کنن فراه
ــرویس  ــتیبانی از س ــبکه و تجهیز صنعتی فراهم نماید. از طرفی پش برای هر کاربر ش
ــری محصوالت  ــی از قابلیت های این س ــای کاربردی، یک ــی بر برنامه ه QOS مبتن
ــان داده ها را با  ــن برنامه ها، می تواند جری ــرویس مبتنی بر ای ــد که کیفیت س می باش
ــد. در بحث امنیت  ــاس پروتکل TCP/UDP تنظیم نمای ــدی اولویت براس ترتیب بن
ــاس MAC Address ،IP مجوز دسترسی به شبکه  ــوییچ ها می توانند بر اس این س
ــبکه را غیرممکن می سازد. از  را به کاربران بدهند که این امر هرگونه خرابکاری در ش
 DOS/DDOS ــوییچ ها قابلیت جلوگیری از حمالت ــری س دیگر قابلیت های این س
ــد که هر کاربری در صورت سرازیر کردن تقاضاهای زیاد  ــرفته می باش به صورت پیش
ــتفاده ی بیش از حد از منابع به طوری که سرویس دهی عادی  به  ــرور و اس به یک س
کاربران شبکه دچار اختالل شده یا از دسترس خارج شود، بالفاصله مسدود می گردد.
ــاس WEB base ،CLI بوده و ویژگی هایی  ــوییچ ها بر اس ــه ی تنظیمات این س کلی
همچون پشتیبانی از پروتکل SNMP V1,2,3، استفاده از ACL در مباحث امنیتی 
ــانتیگراد عالوه بر قابلیت های  ــتیبانی از گستره ی دمایی 40 - تا70+ درجه ی س و پش
ــده می تواند انتخابی مطمئن برای مدیران شبکه جهت استفاده در محیط های  ذکر ش

صنعتی باشد.

معرفی سوییچ های مدیریتی کمپانی 

شرکت ایزی ارتباط پارس
نماینده رسمی Moxa ،Westermo و                در ایران

تلفن: 88935400
www.easyertebat.com

ــیار نزدیک به  ــن ابزار از نظر الکتریکی در واقع تخمینی بس ای
ــاوت که MOSFETها  ــتند با این تف ــای مکانیکی هس رله ه
ــبت به رله های مکانیکی  ــرعت و تکرارشوندگی بیشتری نس س
ــوییچ کنند خیلی بیشتر  دارند و تعداد دفعاتی که می توانند س

است.
الفلین: معموالً می توان از یک EMR یا SSR برای کاربردی 
مشابه استفاده کرد. از SSRها وقتی استفاده می شود که بسامد 
 سوییچ کردن باالست مثل گرم کننده ها یا سامانه های کنترلی. از

SSRها به دلیل اختالل اندك می توان در محیط های حساس 
ــیع تری  ــتفاده کرد. آن ها معموالً بازه ی حرارتی وس به نویز اس
دارند و می توان از آن ها بدون نیاز به de-rate کردن استفاده 
کرد. آن ها در مقابل شوك، لرزش و اختالل الکترومغناطیسی 
ــی در محیط های به  ــتند. از آن ها می توان به راحت مقاوم هس
شدت مرطوب یا کثیف استفاده کرد چون نیمه رساناها به طور 
کامل محافظت شده اند. همچنین بدون قوس سوییچ می کنند 

و برای همین اختالل بسیار کمی در محیط ایجاد می شود.
ــتند  ــا دارای قطعه ی متحرك نیس نیگ�رو: چون SSRه
ــتند.  ــت بهتر هس ــرعت باال نیاز اس برای کاربردهایی که به س
ــده اند از عمر  ــکیل ش از آن جایی که از اجزای الکترونیکی تش
بیشتری نسبت به رله های متداول برخوردارند. همچنین آن ها 
می توانند جریان های اولیه ی شدید را تحمل کرده و در نتیجه 
SSR ــوییچ بارهای القایی استفاده شوند. کاربرد عالی برای س

ها در کنترل کننده های دما به منظور کنترل اجزای گرم کننده 
است.

ــت  ــی EMRها جریان حداقلی اس ــکل اصل فراتون: مش
ــازی رله ی  ــدارد. فعال س ــل نگه ــت وص ــدار را در حال ــه م ک
ــن شدن سیم پیچی می شود که  الکترومغناطیسی سبب روش
ــی برای وصل کردن اتصاالت  به نوبه ی خود میدانی مغناطیس
ــتری برای  به هم ایجاد می کند. این کار به جریان حداقل بیش
ــن کار با جریان کم تری  ــازی نیاز دارد. در SSR همی فعال س
انجام می شود. در SSR به جای سیم پیچ از یک عایق ساز نوری 
ــتفاده می شود که با ارسال سیگنالی با توان  و میکروکنترلر اس

بسیار کم فرمان وصل یا قطع شدن رله را می دهد.
ــوییچ  ــرك وجود ندارد و تمام س ــه ی متح در SSR قطع
ــود. برای همین آن ها  ــط ترانزیستورها انجام می ش کردن توس
ــوییچ در  ــرعت باال مثاًل چند بار س برای کاربردهایی که به س
ــت بهتر هستند. در چنین کاربردهایی SSR به  دقیقه نیاز اس
ــوده شده و  خوبی عمل می کند ولی EMR بعد از مدتی فرس

خراب می شود.
ــود گزینه ی  ــبب می ش نبودن قطعات متحرك در SSR س
ــوك و لرزش باشد و برای همین  بهتری برای محیط های با ش
ــتفاده  ــورها اس می توان از آن به راحتی در توربین ها یا کمپرس
ــتری در برابر بار القایی  ــی SSRها حفاظت بیش ــرد. از طرف ک
ــود، جریان در  دارند. در مدارهای AC وقتی توان قطع می ش
جهت منبع تغذیه به صورت جهشی برقرار می شود. در رله های 
ــبب قوس و در نهایت خرابی می شود.  ــأله س مکانیکی این مس

ولی در SSRها محافظی به این منظور وجود دارد.

ادامه دارد
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محرک های توسعه ی 
معماری های نوین اتوماسیون واژه هاي کلیدي: آینده ی اتوماسیون، 

IoT، داده های بزرگ، تجزیه و تحلیل ابری

ان
رد

��
رگ

ب

محمد دهقانی زاده

ای�ن مقال�ه توس�ط بی�ل لی�دون، یک�ی از 
 automation.com مج�رب  نویس�ندگان 
تدوین شده است. وی در این مقاله چشم انداز 
خود از آین�ده ی اتوماس�یون را مطرح نموده 
اس�ت. لیدون ب�ر این باور اس�ت که رش�د و 
بکارگی�ری فناوری های جدی�د، محرکی برای 
نوی�ن  معماری ه�ای  و  راه حل ه�ا  گس�ترش 
سامانه های اتوماس�یون صنعتی خواهد بود و 
در این میان فناوری های جدید اینترنت اشیاء 
)IoT( و تجزیه و تحلیل ابری بیشترین تأثیر 
را بر تغییر معماری س�امانه های اتوماس�یون 

خواهند داشت. 

ــد و بکارگیری فناوری های  بر این باورم که رش
ــا و  ــترش راه حل ه ــرای گس ــی ب ــد، محرک جدی
ــامانه های اتوماسیون صنعتی  معماری های نوین س
است. این فناوری های جدید شامل اینترنت اشیاء1 
ــزرگ2 و تجزیه و تحلیل ابری3  )IoT(، داده های ب

هستند، اما محدود به این سه مورد نمی شوند. 
ــبی  ــی به طور نس ــیون صنعت ــت اتوماس صنع
ــت. من  ــاهد بوده اس ــی را در گذر زمان ش تغییرات
ــش رو، مراحل  ــرفت های پی ــده دارم که پیش عقی

مهمی در تکامل اتوماسیون هستند. 
1. Internet of Things
2. Big data
3. Cloud analytics

 کنترل کننده های منطقی 
 )PLC( 4برنامه پذیر

ــیله ی  ــه ی PLC ،1960 به عنوان یک وس در ده
ــری بجای منطق  ــرای بکارگی ــل برنامه ریزی ب قاب
ــین آالت و فرآیندهای مونتاژ  کنترل رله ای در ماش
ــت خودرو،  ــژه، در صنع ــرد. به وی ــدا ک ــعه پی توس
تابلوهای رله، تایمرهای بادامکی، و ترتیب سازهای 
ــیله های موجود در  ــی5 به منظور کنترل وس طبلک
ــیم پیچ ها و شیرها  خط تولید همچون موتورها، س
ــدند. این دستگاه ها مصرف انرژی زیادی  طراحی ش
ــغال می کردند.  ــته و فضای فیزیکی زیادی اش داش
ــی و  ــرات منطقی نیاز به برنامه ریزی، مهندس تغیی
ــترده در سیم کشی داشت و تمام این  تغییرات گس
تغییرات پرهزینه و مستعد خطا بودند. با پیچیده تر 
شدن مدارات کنترل، تشخیص و رفع عیب های رخ 
نموده در سیم پیچ های کنتاکتورها و اتصاالت آن ها 

سخت تر و سخت تر شد.
ــیم بندی های فیزیکی به  ــه جای س در PLC ب
ــامانه و اعمال تغییرات در منطق  منظور کنترل س
ــد  ــتفاده می ش کنترل، از برنامه ریزی نرم افزاری اس
ــمگیری ساده تر از روش  که این روش به طرز چش
ــتفاده از منطق نردبانی  ــود. PLC ها با اس رله ای ب
ــامل نمادهایی شبیه اتصاالت رله، سیم پیچ ها و  ش
4. Programmable Logic Controller
5. Drum sequencers

ــنج ها، برنامه ریزی می شدند. مهندس طراح  زمان س
نرم افزار، با سازماندهی این نمادها در پلکان نردبان، 
ــاد می کرد. این  ــق کنترلی را ایج ــته منط یک رش
ــی بصورت وسیعی فرآیند را برای  روش برنامه نویس
ــاده نمود، زیرا دریافتند  مهندسان و تکنسین ها س
که چگونه سامانه های کنترل را با این اجزا طراحی 

کنند. 

)DCS( 6سامانه ی کنترل توزیع شده
ــای  ــرای کاربرده ــا ب ــه ی DCS1970،  ه در ده
ــد. در این دوره عناصر  ــعه یافتن کنترل فرآیند توس
ــده  ــه فناوری ریزپردازنده ش ــی که مجهز ب کنترل
ــامانه گسترش یافتند و کنترل  بودند در سراسر س
ــتفاده از رایانه  ــتقیمDDC(7(، با اس دیجیتال مس
ــای کنترل کننده های آنالوگ  ــا ریزپردازنده به ج ی
ــرده، جهت فرآیند کنترل  الکترونیکی یا هوای فش

پا به عرصه ی صنعت گذاشت.

شبکه های باز8 
ــبکه ی باز، از  ــتاندارد ارتباطات ش پروتکل های اس
ــتفاده  زمان ظهور در اواخر دهه ی1970، برای اس
ــدند. اولین پروتکل  ــات صنعتی ایجاد ش در ارتباط
ــه منظور  ــبکه های صنعتی ب ــود. ش Modbus ب

6. Distributed Control System
7. Direct Digital Control
8. Open Networks
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ــط، مدیر  ــده توس ــکل 1. دکمه ی نمایش داده ش ش
ــگاه  ــخنرانی در نمایش ــن س ــل، در حی ــل اینت عام

بین المللی الکترونیک سال 2015

ــده و محیط  ــح ش ــتر تصحی ــافت19 بیش مایکروس
 Studio  ML ــداز20« و ــش و بیان ــعه ی »بک توس

یکپارچه را ارایه می دهد. 

اکوسیستم ها
ــیون صنعتی هنوز در مقایسه  ــامانه های اتوماس س
ــتعدادها  ــن که از اس ــای رایانش نوی ــا فناوری ه ب
ــره می گیرند، از  ــتم به ــک اکوسیس ــت ی و خالقی
ــته ای برخوردار می باشند. برای مثال،  معماری بس
ــزرگ  ــتم های ب ــد اکوسیس ــی، فاق ــای صنعت دنی
ــون اپل و اندروید  ــرای برنامه های کاربردی همچ ب
ــتاندارد صنعتی باز  ــد. OPC UA تنها اس می باش
ــش خدمات وب  ــاخت های رایان ــت که با زیرس اس
ــتانداردهای برنامه نویسی صنعتی سازگار است. اس
ــی    ــط  بعض IEC 61131-3 و PLCopen توس
ــطوح  س در  ــیون  اتوماس ــدگان  کنن ــن  تأمی از 
ــتاندارد جایگزینی ــده اند. اس ــف پذیرفته ش  مختل

ــی را برای انتقال برنامه   PLCopen XML راه
ــای  ــدگان و برنامه ه ــوالت تأمین کنن ــن محص بی

شبیه سازی و مدل سازی فراهم می کند. 

پیشتازان بکارگیری فناوری نوین و 
بازماندگان از غافله ی فناوری

ــب  اغل ــیون  اتوماس ــندگان  فروش و  ــران  تحلیلگ
ــتاز  ــاره ی کاربرانی که مبتکر و پذیرنده ی پیش درب
ــر و بازماندگان  ــتند و در مقابل، اکثریت متأخ هس
ــیون صحبت می کنند.  ــاوری اتوماس از غافله ی فن
ــران می خواهند  ــه کارب ــؤالی ک ــور می کنم س تص
ــت که »کدام یک از فروشندگان  ــند این اس بپرس
ــتاز و کدام یک  ــیون، نوآور، پذیرنده ی پیش اتوماس
ــه عقیده ی من،  ــتند؟« ب متأخر و عقب مانده هس
ــن دلیل که  ــت به ای ــن موضوع درخور توجه اس ای
ــامانه های اتوماسیون شما  تعیین می کند که آیا س
ــی بودن خود را حفظ می کنند یا  کارآمدی و رقابت
ــه دفعات اثبات کرده که هیچ  خیر. صنعت رایانه ب
ــد راه حلی را ارایه  ــنده ای به تنهایی نمی توان فروش
ــده  کند که از قدرت و جامعیت راه حل های ارایه ش
ــتم های فروشندگان که بر اساس  از سوی اکوسیس

معماری های باز عرضه می شوند، برخوردار باشد.

19. Microsoft Azure Machine Learning 
20. Drag-and-drop

محرک های توسعه ی معماری های نوین اتوماسیون

ــتر الزم برای کنترل هماهنگ که  فراهم کردن بس
ــگرهای کنترل داشت،  نیاز به شبکه سازی پردازش
ــندگان اولیه، پروتکل های بسته  ارایه شدند. فروش
ــان را توسعه داده و بکار بردند.  و اختصاصی خودش
امروزه، اترنت، ستون فقرات شبکه ی صنعتی برای 
پروتکل های باز صنعتی را تشکیل می دهد. به طور 
ــخت افزار و سازوکارهای انتقال  کلی، DCS ها از س
ــوز پروتکل های  ــد، اما هن ــتفاده می کنن اترنت اس

اختصاصی خود را نیز حفظ کرده اند. 

برنامه نویسی باز9
 IEC ــتاندارد ــان ایجاد اس ــنده ای تا زم هر فروش
ــال 1993  ــامبر س 3-61131 که اولین بار در دس
منتشر شد، روش های اختصاصی برنامه نویسی خود 
 PLCopen ــایت ــت. همان طور که در س را داش
ــندگان از توابع عملیاتی مختص  ــده، فروش ذکر ش

خودشان تبعیت می کردند. 

IoT
ــیاء )IoT( بسیار گسترده  ــم انداز اینترنت اش چش
ــیع از کاربردهایی  ــامل محدوده ای وس ــت و ش اس
ــان، اندازه گیری  ــالمت انس ــت و س همچون بهداش
ــرگرمی، ایمنی، و انتقال می باشد. مفهوم  انرژی، س
ــیاء فیزیکی  ــبکه کردن تمام اش IoT به معنای ش
است، که هر کدام به منظور بهبود بازده و بهره وری، 
ــند.  ــگری و ارتباطی می باش ــز به قابلیت حس مجه
ــعه ی فناوری کاربردهای عظیم IoT، موجب  توس
ــاختاری ای کم هزینه و پیچیده  ایجاد بلوك های س
جهت بکارگیری در اتوماسیون صنعتی شده است.

ــر عامل  ــان کرژانیچ10، مدی ــال، برای ــرای مث ب
ــخنرانی در نمایشگاه بین المللی  اینتل، در حین س
ــوادا،  ــال 2015 در الس وگاس، ن ــک س الکترونی
ــرون آورد و توضیح داد که  ــه ای از ژاکتش بی دکم
آن دکمه دارای رایانه ی تک تراشه ایSoC( 11( به 

9. Open Programming
10. Brian Krzanich
11. System on a Chip

نام کیوری12 می باشد. دستگاه کیوری اینتل دارای 
ــی، 80 کیلوبایت  ــش 384 کیلوبایت ــه ی فل حافظ
ــوره ی  ــگر 6 مح ــٍوث، حس ــو بلوت SRAM، رادی
ــنج، و اجزای ــتاب س ــکوپ و ش کامبو13 با ژیروس

 
طراحی شده برای تفکیک سریع و دقیق گونه های 
ــته،  ــد. در گذش ــف فعالیت فیزیکی می باش مختل
ــای تجاری به  ــرفت های الکترونیک و رایانه ه پیش
ــیون  ــامانه های اتوماس ــازنده ی س عنوان اجزای س
ــد. امروزه  ــرار می گرفتن ــتفاده ق صنعتی مورد اس
ــاختاری را می توان برای  ــوع از بلوك های س این ن
ــتگاه های قابل برنامه ریزی اتوماسیون  توسعه ی دس

صنعتی پیشرفته مورد استفاده قرار داد. 
ــیون  من افراد با تجربه ای را در حوزه ی اتوماس
 Raspberry می شناسم که از رایانه های تک بورد
ــتفاده می کنند. این رایانه های اترنت با سیم  PI اس
ــیم برای پایش و ثبت اطالعات تاریخچه ای  و بی س
ــده در فیلد مور استفاده قرار  ــگرهای نصب ش حس
ــیون، ثبت وقایع  ــامانه های اتوماس می گیرند و با س
ــب و کار شرکت ها ارتباط برقرار  و سامانه های کس
ــته ی آغازگر14  ــد یک بس ــما می توانی می کنند. ش
ــدود 70 دالر از  ــا قیمتی ح Raspberry PI را ب

سایت آمازون خریداری کنید. 

تجزیه و تحلیل ابری15
  IoT ــرای کاربردهای ــرعت ب ــات ابری به س خدم
ــعه یافته اند و می توان آن ها را به طور مستقیم  توس
ــتفاده  ــیون صنعتی مورد اس در برنامه های اتوماس
ــافت  ــرکت گوگل و مایکروس ــر دو ش ــرار داد. ه ق
ــردی ابری جهت  ــران، برنامه های کارب ــرای کارب ب
ــرای  اج و  ــه ای  تاریخچ ــای  داده ه ــازی  ذخیره س
ــدل »پرداخت هزینه ی  ــه و تحلیل در یک م تجزی
ــکل اندازه گیری تحلیلی  ــتفاده«16را دارند. پروت اس
گوگل17 برای توسعه دهندگان، این امکان را فراهم 
می سازد که درخواست های HTTP را ایجاد کرده 
ــتقیماً به سرورهای تحلیلگر  و داده های خام را مس
ــپس آن را ذخیره نموده  ــال نماید، س گوگل18 ارس
ــوگل برای  ــد تحلیلگر گ ــه ی قدرتمن و از مجموع
تحلیل آن استفاده کنند. آموزش ماشین الجوردی 

12. Curie
13. combo
14. Starter kit
15. Cloud Analytics
16. Pay-for-use
17. Google Analytics Measurement Protocol 
18. Google Analytics

   منبع:

www.automation.com
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• اتوماسیون صنعتی، ابزار دقیق، مهندس کنترل
• برگزاری دوره های آموزش صنعتی )مقدماتی تا پیشرفته(

• مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های صنعتی، دانشگاهی
ــالب،  ــف )آب و فاض ــع مختل ــات صنای ــن احتیاج • تأمی
ــازی، معدن،  ــته بندی، داروس ــی و بس ــازی، غذای خودروس

پتروشیمی، آلومینیم، صنایع سنگین و غیره(
 021-44522409       

  021-44522408       
    www.festo.ir      

mailroom@festo.ir      

و  ــی  صنعت ــیون  اتوماس ــزات  تجهی ــع  توزی و  .واردات 
ــاوره و اجرای  ــه زیمنس .طراحی ،مش ــتم های محرک سیس
پروژه های اتوماسیون صنعتی )EPC( .تولید ست وآموزش 
ــک،  ــق، رباتی ــی، ابزاردقی ــیون صنعت ــتم های اتوماس سیس
ــرات و خدمات فنی  ــو .تعمی ــای ن ــک و انرژی ه مکاترونی

سیستم های اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق 
021- 66760558-66733040      

021-66760281      
www.Qeshmvoltage.com      
info@Qeshmvoltage.com      

مهندسي برق و الكترونيك قشم ولتاژ فستو پنوماتيك 

کامپيوتری برگ

.اتوماسیون صنعتی
.ابزار دقیق

.تأمین تجهیزات 
.اجرای پروژه

.دوره های آموزشی
021-26200300       
021-22057629       

    www.bargco.com       
info@bargco.com       

.نمایندگی انحصاری کمپانی های               و 
ــرای پروژه های خاص  ــاوره و اج ــیون صنعتی.مش .اتوماس
کامپیوتری.کامپیوترهای صنعتی.نظارت تصویری هوشمند

سوئیچ های صنعتی.اطالع رسانی دیجیتال.تأمین تجهیزات 
کامپیوتری

       )10خط( 36 36 72 88 -021 
021- 88 71 46 15       

www.siiteam.com      
info@siiteam.com      

مهندسی اندیشه های برتر
اطالع رسانی

شاخص کنترل اسپادان

• اتوماسیون صنعتي، ابزار دقیق و برق صنعتي 
• اجراي پروژه ها

• ارائه خدمات مشاوره، نظارت کارگاهي و عالیه
• تأمین و فروش تجهیزات

  031-36630690-5       
031-36630688       

     www.sce-co.com       
info@sce-co.com       

.اتوماسیون صنعتی و برق
.ساخت تجهیزات الکترونیک قدرت

...،UPS ،Battery Charger.
 031-36627832      

  031-36622512      
    www.smeir.com      

info@smeir.com      

متد الكترونيك سپاهان

شرکت بين المللي مهندسي سيستم ها                                                    
و اتوماسيون – ایریسا )سهامي خاص(

طراحي، پیاده سازی، نصب و راه اندازی :
DCS و  PLCسیستم هاي اتوماسیون صنعتي مبتني بر

 Emergency Shut Down ــرل ــتم هاي کنت سیس
))ESD

)Fire & Gas F&G( سیستم هاي کنترل
 سیستم هاي کنترل:

)Burner Management System BMS(
سیستم هاي SCADA توزیع برق و سیاالت

ــگ و مانیتورین ــتم هاي  ــازي سیس پیاده س و  ــي   طراح
Archiving

سیستم هاي ابزاردقیق صنعتی
موتورها، درایوها و سیستم های توزیع و کنترل قدرت

ــهید  ــان، چهارباغ باال، کوچه ش ــزي:   اصفه ــر مرک دفت
هدایتي، شماره 5، کدپستي 14591-81638

031-3 6660730      
   031-3 6660745      

www.irisaco.com      
 info@ irisaco.com      

پتسا صنعت

زیگما
)BMS( سیستم های مدیریت ساختمان •

• کنترل تأسیسات تهویه مطبوع
• تامین تجهیزات کنترلی و ابزاردقیق

• کنترل تاسیسات گازی
• تصفیه آب های صنعتی و خانگی

021-88846451-2      
021-88826323      

www.sigmaco-ir.com      
sigmaco@orarto.net      

فراموج پویا

  • پیمانکار EPC در پروژه های
نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

 • سیستم های کنترل و مونیتورینگ و ابزار دقیق
صنعتی

)PLC ,DCS, RTU & Instruments( 
 • سیستم های میترینگ و پروینگ دقیق نفت و گاز و 

فرآورده های نفتی
  • سیستم های تله متری، اسکادا و دیسپاچینگ

  )Telemetry , SCADA(
 • سیستم های جمع آوری، انتقال، نگهداری و نمایش 

اطالعات در محیط های صنعتی
  • سیستم های رابط انسان و ماشین

)MMI, HMI( 
  • سیستم های تشخیص و آالرم آتش و گاز

)Fire & Gas(

021-66043700-3         
021-66031075         

www.faramowj.com         
info@faramowj.com         

ــوزه ي مخابرات،  ــده راه�کار جامع در ح ارایه دهن
اتوماسیون صنعتي، نظارت تصویري و تجهیزات شبکه

ــت صنعتي نماینده  ــبکه هاي اترن • طراح و مجري ش

رسمي                        و 
• طراح و مجري شبکه هاي مخابراتي، نماینده رسمي   

               و 
ــراح و مجري پروژه هاي نظارت تصویري، نماینده  • ط

محصوالت            و              و
• طراح و مجري پروژه هاي زیرساخت شبکه 

محصوالت         و 

فناوران اطالعات سيوان

ــان عربعلی  ــهر، خیاب آدرس: خیابان خرمش
)نوبخت(، کوچه ششم، پالك 43

021-88534401-5       
021-88534401-5       

      www.cone.co.ir       
info@cone.co.ir       

اندیشه سازان صنعت برق
 • اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق

• توزیع کننده محصوالت اتوماسیون زیمنس 
• توزیع کننده اینورترهای دانفوس 

• نماینده انحصاری محصوالت ابزار دقیق وایدپالس

051- 35414106- 8       
051-35414109       

   www.assbco.com       
         info@assbco.com       

مشاور، پیمانکار، تأمین نگهداری
اتوماسیون صنعتی و روزمره، تله متری و اسکادا، تولید 

کامپیوترهای صنعتی

  021-88047626       
021-88040886       

www.patsaind.com       
      info@patsaind.com       
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راهبردهای هوشمند

سيماتك هوشمند سپاهان

ــیمی  .پیمانکار EPC در پروژه های نفت و گاز و پتروش
و سایر صنایع

021-22921849 - 53       
 021-22254076       

    www.isi.ir       
 info@isi.ir       

ــار  ــیون صنعتی و فش ــع کننده تجهیزات اتوماس .توزی
ضعیف زیمنس

031 -32227711-32200666       
 031-32230374       

 www.siemensco.com      
 info@siemensco.com      

پایكار بنيان

ــرکت هاي امرن اتوماسیون- فونیکس  نماینده انحصاري ش
کنتاکت و ریتال در ایران 

ارائه دهنده راه حل هاي جامع در زمینه سیستم هاي کنترل 
و اتوماسیون صنعتي و نصب و راه اندازي دیتا سنتر

 
021-82440       

021-88779707        
  www.paykarbonyan.com       
info@paykarbonyan.com       

پارت کنترل خراسان

ــرکت Schneider Electric در  ــمی ش • نماینده رس
ــیون صنعتی و  ــه فروش و اجرای پروژه های اتوماس زمین

راه اندازها 
ــرق و  ــزات ب ــده تجهی ــع کنن ــاز و توزی ــده مج • نماین

اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق SIEMENS در ایران
ــیون صنعتی،DCS و  ــری پروژه های برق، اتوماس • مج

SCADA  )مشاوره، طراحی، برنامه نویسی، اجرا(
 PLC، Drive،ــاخت پکیج های آموزشی • طراحی و س

 Instrumentation،Mechatronic
ــی تخصصی کنترل و  ــای آموزش ــده دوره ه • برگزارکنن

اتوماسیون در تمام سطوح 
ــرت صاحب الزمان  ــدس، میدان حض ــهد مق آدرس: مش

)عج(، مجتمع سبحان، طبقه سوم، واحد 303 و 304

      7-37238305-051 و 051-37279258
051-37243508      

        www.partcontrol.ir      
    info@partcontrol.ir      

ایزی ارتباط پارس

021-88935400       
021-88935257       

www.easyertebat.com       
    info@easyertebat.com       

مانا اندیش

نسل جدید و نوآوري هاي:
Rear Mount Embedded HMI •

wi� و ارتباط HDMI با خروجي HMI •
• HMI با مدار کنترل و نمایشگر مجزا

Cloud HMI •
  021-88100300       
021-88701883       

www.imenista.com       
info@imenista.com       

نماینده رسمي در خاورمیانه
HMI پیشرو در تکنولوژي

• نماینده رسمی کمپانی های                         ،                    
                      و تنها نماینده رسمی                 

در ایران
ــتفاده از  ــبکه های صنعتی با اس ــراح و مجری ش • ط

تجهیزات                 ،                 و 
• نماینده انحصاری تجهیزات رادیویی            در ایران

• ارتباطات رادیویی بی سیم )Wireless( با استفاده 
از تجهیزات 

• اتوماسیون سیستم های صنعتی
• طراحی و اجرای سیستم های کنترل

مهندسی ارسا فرآیند

مجری پروژه های اتوماسیون صنعتی
ــوص  خص در  ــیمی  پتروش گاز،  ــت،  نف ــای  زمینه ه در 
سیستم های: کنترل، برق، ابزاردقیق و اعالم و اطفاء حریق

 021-22062987       
021-22063175       

 www.afec.ir       
rad@afec.ir       

پویا افزار پيشرو

تضامنی گروه بازرگانی موسوی

نماینده انحصاری آتونیکس، منیکس، سنسیس کره 
در ایران

Autonics, Menics, Sensys,
Sensors, Controllers, Pressure Transmit-
ters, Tower Lights, SSR , …

 021- 33961010      
    021- 33961011      

www.mousaviGroup.ir      
sales@mousavigroup.ir      

نمایندگی رسمی UPS، سوئیچگیر
 Socomec ــمند کمپانی و تجهیزات مانیتورینگ هوش

فرانسه و UPSهای کمپانی
)General Electric)GE سوئیس

 021-88173923-26       
021-88524124       

www.pooyapishro.com       
info@pooyapishro.com       

ایورد آریا

021-88919265
021-88937470

www.eworldco.cc
info@eworldco.ir

و                      ــای            کمپانی ه ــمی  رس ــده ی  نماین  • 
                   در خاورمیانه 

• ارایه دهنده راه حل  های جامع ارتباطات و مخابرات صنعتی 
• مشاوره و طراحی سامانه های اتوماسیون صنعتی و اسکادا 
• برگزاری دوره های آموزشی شبکه ها و سامانه های صنعتی 

دقيق فرآیند کنترل

تأمین تجهیزات سیستم های کنترل و ابزار دقیق شامل:
.فشار، دما، فلو، سطح، تیوب فیتینگ، و ولو منیفولد

و ساخت
.دیافراگم سیل، لول گیج، لول سوئیچ و ترموول

021-88718840      
021-88715290      

    www.dfc-co.com      
info@dfc-co.com      

توسعه ارتباط دانش افزار 
) تادافزار(

• توزیع کننده انحصاری محصوالت Telegärtner آلمان 
ــاخت  ــران • ارایه دهنده تجهیزات و اتصاالت زیرس در ای
  )Data Center( شبکه های صنعتی، اداری و مراکز داده
ــی برای  ــده راهکارهای فیبر نوری و کابل مس • ارایه دهن

)Up to IP68( شرایط سخت و صنعتی
021-88931353       

     021-88931350       
 www.tadafzar.com       

  info@tadafzar.com       
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In The Name of God
a drop is a sea if it is with the sea

if not, it is a drop, and the sea is the sea
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