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ف اتوماسیون حمل کننده ها و 
باالبرهاي سالن مونتاژ خودرو

ــالن هاي تولیدي  ــرداري از س ــه بهره ب دراین مقال
ــل دو تیپ  ــد حداق ــراي تولی ــرکت Bonro ب ش
ــا محوریت کاهش  ــا تجهیزات موجود و ب خودرو ب
ــتفاده از دانش فني و مهندسي داخلي  هزینه و اس
ارایه شده است. مهم ترین تغییرات انجام گرفته در 
ــودرو به علت وجود تعداد  ــالن  مونتاژ بدنه ی  خ س
ــخصات خاص که براي تولید  99 حمل کننده با مش
ــام پذیرفت.  ــده بود انج ــا یک بدنه طراحي ش تنه
ــراي بهره برداري جدید باید با کمترین تغییرات و  ب
ــتفاده ی بهینه از این تجهیزات، سالن مونتاژ به  اس
مرحله ی بهره برداري می رسید. این امر با استفاده از 
ــور، باالبر و چندین میز انتقال در بخش  یک آسانس
سخت افزار و طراحي و برنامه نویسي تابلوي کنترل 

مبتنی بر PLCهاي زیمنس سري S7 انجام شد.

کلمات کلیدی: آسانسور، حمل کننده، PLC، نگهدارنده
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۱.مقدمه
کارخانه ی Bonro شهرستان ساوه در سال 1390 
توسط شرکت سایپا خریداري شد. این کارخانه که 
داراي سالن هاي تولید بدنه، مونتاژ و رنگ با فناوری 
ــي( ساخت شرکت هاي  سال 2000 )1385 شمس
ــت در ابتدا براي تولید خودروي فیات و  آلماني اس
چیرمن مورد بهره برداري قرار گرفت. بعد از متوقف 
ــت تحریم ها  ــوالت به عل ــن محص ــدن تولید ای ش
ــایپا،  ــرکت س ــط ش و خریداري این کارخانه توس
ــن کارخانه براي تولید محصوالت  بهره برداري از ای
ــالن مونتاژ  ــتور کار قرار گرفت. س ــي در دس داخل
ــه داراي نقاله ی هوایي با تعداد 99  این کارخانه ک
ــودرو در چند  ــادر به تولید خ ــت ق حمل کننده اس
ــپ مختلف نبود. بنابراین با لحاظ کردن ضرورت  تی
کاهش هزینه و اعمال کمترین تغییرات در ساختار 
ــیون و  ــتفاده از تکنیک هاي اتوماس ــي، اس مکانیک
ــتور  ــي PLC، اجراي این پروژه در دس برنامه نویس

کار قرار گرفت.  

2.مشکالتموجوددراجرايپروژه
ــا توجه به  ــه ی خودرو ب ــاژ بدن ــه ی مونت در مرحل
ــط  ــف بدنه بارگیري آن ها توس ــواع مختل تولید ان
ــت همانند قبل  ــاي هوایي نمي توانس حمل کننده ه
ــد، که این امر  ــرایط تولید یک نوع خودرو( باش )ش
ــای طراحي و  ــکالت بخش ه یکي از مهم ترین مش
ــکل تغییر  اجرا در این پروژه بود. براي رفع این مش
در حمل کننده هاي موجود به صورتي انجام گرفت 
ــده و  ــته نش تا حمل کننده ها همانند قبل باز و بس
ــته، بدنه ی خودرو را گرفته و به  در همان حالت بس

خط مونتاژ هدایت کنند. 

ــي انتقال بدنه ی بر روي حمل کننده ها  چگونگ
ــؤال اصلی  ــز از دیگر معضالت این پروژه بود؛ س نی
ــه 99 حمل کننده ی  ــود که چگونه بدنه را ب این ب
موجود برسانیم. براي این منظور تجهیزات موجود 
ــورهاي موجود در  ــه رولرها، باالبر و آسانس از جمل
ــالن هاي تولیدي و انبار تجهیزات مستعمل  دیگر س
ــر در این پروژه مورد  ــه عنوان المان هاي مورد نظ ب
ــد در بخش  ــن فرآین ــرار گرفت که ای ــتفاده ق اس

الگوریتم پروژه تشریح خواهد شد.
ــور و همچنین خارج  حرکت باال و پایین آسانس
ــتگاه هاي کاري نیز از مشکالت مهم  ــدن از ایس ش
ــژه براي جلوگیري از حوادث احتمالي بود، که  به وی
با استفاده از حسگرها و میکروسوییچ هاي مناسب و 
جاگذاري صحیح توانستیم ایمني حرکتي آسانسور 

و حمل کننده ها را باال ببریم.

3.معرفيتجهیزاتوالگوريتمپروژه
ــرکت  ــالن مونتاژ ش ــروژه ی بارگذاری بدنه ی س پ
ــکل 1  ــورت ش ــه ص ــي ب Bonro داراي تجهیزات
مي باشد. در کنار باالبر LT1 تابلوي کنترلي اصلي 
ــو عالوه بر ایجاد  ــده که این تابل این پروژه واقع ش
شرایط دستی/خودکار مي تواند فعالیت هاي دستي 
مربوط به LT1 و نگهدارنده ی 2 را نیز کنترل کند.

ــور )درکف سالن( قرار  CD1 در پایین آسانس
گرفته و وظیفه ی فعالیت هاي دستي آسانسور و باز 

و بسته کردن Stpper های2و3 را بر عهده دارد.
ــه و بعد از قرار  ــار LT1 قرار گرفت W1 در کن
ــر روي LT1   و  ــل ب ــط جرثقی ــه توس دادن بدن
 Work ــد ــتقرار آن، کلی ــور از اس ــان اپرات اطمین
ــوي میز انتقال  ــا بدنه به س Complete را زده ت

باالیي حرکت کند.
ــت  ــتگاه کاري اس میز انتقال باالیي اولین ایس
ــا توجه به این  ــد از انجام عملیات تولیدي ب که بع
ــتگاه وجود دارد،  ــه دو تابلوي WC در این ایس ک
ــا توجه به  ــه ب ــای W2 و W3بدن ــا زدن کلیده ب
ــور باید روبروي  ــور )آسانس آمادگي دریافت آسانس
ــد( بر روي رولر  ــز انتقال باالیي و فاقد بدنه باش می
ــرار مي گیرد  و بعد  ــور یعني TRBEL1 ق آسانس
ــدن نگهدارنده ی اسکید و عدم تحریک  از بسته ش
ــخیص بدنه و همچنین در صورتي  حسگرهاي تش
 Safety up ــگر ــل کننده ی قبلي به حس که حم
ــتگاه 2 بدنه اي  برخورد نموده و در محدوده ی ایس
ــراه بدنه به  ــور به هم ــد آسانس ــته باش وجود نداش
ــور به باال  ــت مي نماید. آسانس ــه ی UP حرک نقط
 ،UP ــتگاه ــیدن به ایس ــت کرده و بعد از رس حرک
ــل کننده ی خالي  ــده و حم ــده ی 1 باز ش نگهدارن
وارد منطقه ی آسانسور مي شود و بدنه را در اختیار 
ــد از برخورد به  ــپس حمل کننده  بع مي گیرد. س
ــور  ــوییچ ent 2 باعث پایین آمدن آسانس میکروس
ــتگاه  ــور به ایس ــیدن آسانس ــس از رس ــده و پ ش
ــمت  ــاز و حمل کننده به س ــده ی 2 ب 2، نگهدارن
ــور تا ایستگاه  ــتگاه 3 حرکت مي نماید. آسانس ایس
ــا توجه به خالي بودن ــکید را ب  1 پایین آمده و اس

TRBDOWN به آن تحویل مي دهد.
ــوییچ  ــس از برخورد حمل کننده به میکروس پ

ex2، نگهدارنده ی 2 بسته مي شود.
ــد از قرارگیري حمل کننده  نگهدارنده ی 1 بع
ــود.  در صورتي  ــور بسته مي ش ــتگاه آسانس در ایس
ــکید  ــد اس ــت  Down و فاق ــه LT1، در حال ک
ــکید از روي TRBDOWN به سمت  ــد اس باش

Body Complete شکل1. شماتیک پروژه ی

اتوماسیون حمل کننده ها و باالبرهاي سالن...
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ــرار  ــر روي آن ق ــرده و ب ــت ک TRBLT1 حرک
مي گیرد.

حرکت حمل کننده ها بعـد از دریافت بدنه از 
آسانسور: حمل کننده ی حامل بدنه ی خودرو بعد 
ــدن آسانسور از ایستگاه 3 باز شده و به  از خارج ش
ــتگاه کاري  ــت مي کند تا به ایس ــمت جلو حرک س

دوم برسد.
ــد از انجام عملیات  ــتگاه اپراتور بع در این ایس
تولیدي کلیدهاي W6 و W5 را تحریک می کند، 
ــدن نگهدارنده ی 3 شده  که این کار منجر به باز ش
ــمت جلو به حرکت در خواهد  و حمل کننده به س
آمد که با تحریک میکروسوییچ ex3، نگهدارنده ی 

3 بسته خواهد شد.
حرکت حمـل کننده ها از ایسـتگاه 1: اگر 
آسانسور داراي بدنه و UP باشد نگهدارنده ی 1 باز 
شده و یک حمل کننده به سمت ایستگاه آسانسور 
ــوییچ  حرکت مي کند که بعد از برخورد به میکروس

ex1بسته مي شود.
براي  انتقال  بدنه هاي رنگ شده و قرار گرفتن 
ــودرو  ابتدا بر روي  ــه ی مونتاژ، بدنه ی خ در چرخ
ــط یک آسانسور  رولرهاي انتقالي قرار گرفته و توس
ــمت فوقاني منتقل شده و پس از سوار شدن  به قس
ــود در نقاله ی هوایي  ــر روي حمل کننده ي موج ب

قرار می گیرد. 

4.تغییراتدرتجهیزاتپروژه
ــده در بخش الگوریتم  با توجه به توضیحات داده ش
پروژه و آشنایي با تجهیزات موجود، تغییرات اعمال 
ــخت افزار در بخش هاي آسانسور ، 99  ــده در س ش
ــرح زیر صورت  حمل کننده ی موجود و LT1 به ش

پذیرفت:
ــل کننده هاي موجود به این علت  فک هاي حم
که نمي توانستند باز و بسته شوند و به صورت ثابت 
ــد. تحویل گرفتن  ــد طراحي و تنظیم گردیدن بودن
ــد بعد از قرار گرفتن  ــور بای بدنه ی خودرو از آسانس
ــد، یعني ابتدا  ــب باش ــور در موقعیت مناس آسانس
ــه اي که ورود بدنه به  ــور باال آمده و در نقط آسانس
ــور بدون هیچ گونه معارضي باشد قرار  داخل آسانس
ــپس نقاله ی هوایي، حمل کننده را به  مي گیرد. س
حرکت در آورده و با توجه به الگوریتم پروژه، حمل 
ــور را تحویل  کننده ی بدنه ی موجود بر روي آسانس
مي گیرد. اما این موقعیت بسیار مهم است به طوري 
ــن حمل کننده و  ــد هیچ گونه برخوردي بی که نبای
ــود. این  ــور ایجاد ش بدنه ی موجود بر روي آسانس
نقطه با طراحي قفل هاي مکانیکي بر روي آسانسور  
ــتفاده از حسگرهاي مناسب به صورت دقیق و  و اس

قابل تنظیم، تعیین مي گردد.
تغییرات دیگري که در تجهیزات موجود انجام 
ــگرهاي ورودي، خروجي و  پذیرفت قراردادن حس

نگهدارنده ها بر روي نقاله ی هوایي بود. 
ــروژه، محل  ــرد قبلي این پ ــه به عملک ــا توج ب

بارگیري بدنه ی خودرو تنها در یک نقطه آن هم در 
ابتداي خط نقاله انجام مي گرفت. با توجه به فرآیند 
جدید بارگیري بدنه ی خودرو که از طریق آسانسور 
و تقریباً در اواسط نقاله ی هوایي مي باشد تغییرات 
زیادي در این بخش اعمال شد. باال آمدن آسانسور 
همراه با بدنه ی خودرو، خروج حمل کننده ی خالي 
از منطقه ی قبل از آسانسور و تحویل گرفتن بدنه ی 
ــدن حمل  ــور و در نهایت خارج ش خودرو از آسانس
کننده همراه با بدنه منجر به ایجاد ایستگاه هایی در 

مسیر ذکر شده گردید. 
ــگرهایي  ــر و حس نصب دو نگهدارنده، یک پوش
ــخص شدن ورود و خروج حمل کننده ي  جهت مش
ــي و  خالي و همراه با بدنه ی خودرو تغییرات اساس

مهمي بود که بر روي نقاله ی هوایي انجام شد.
ــتگاهي قبل از  ــل کننده هاي خالي در ایس حم
ــور پشت سر یکدیگر قرار مي گیرند  ایستگاه آسانس
ــود.  ــط نگهدارنده ی 1 انجام مي ش که این امر توس
ــده ی 1 از حرکت حمل کننده ها جلوگیري  نگهدارن
ــه را از میز انتقال  ــور، بدن مي کند تا این که آسانس
ــپس اجازه ی  باالیي تحویل گرفته، به باال  آمده و س
ــود تا بدین  ــدن به نگهدارنده ی 1 داده مي ش باز ش
ترتیب فقط یک حمل کننده خارج شده و دریافت 
ــود. اما براي  ــور انجام ش ــودرو از آسانس بدنه ی خ
ــر از نگهدارنده ی 1  ــل کننده هاي دیگ آن که حم
ــن حمل کننده از  ــوند بعد از خروج اولی خارج نش

ایستگاه، نگهدارنده ی 1 با تحریک میکروسوییچی 
به نام Exit1، که به وسیله ی محرک انتهاي حمل 
کننده ی در حال خارج شدن فعال می شود، تحریک 

شده و نگهدارنده ی 1 بسته مي شود. )شکل 2(
ــور همراه با بدنه باال آمده و حمل کننده  آسانس
ــود. اما باید در این  ــور مي ش نیز وارد حریم آسانس
ــمت پایین  ــور به س ــود تا آسانس ــه متوقف ش نقط
ــاي حمل  ــودرو بر روي فک ه ــه ی خ ــرود  و بدن ب
ــط نگهدارنده ی 2  کننده قرار گیرد. این توقف توس
انجام مي شود، یعني هنگامي که حمل کننده وارد 
ــود نگهدارنده ی 2 بسته  ــور مي ش منطقه ی آسانس
ــري مي کند تا زماني  ــت و از حرکت آن جلوگی اس
ــن آمده و از وضعیت  ــور مقداري به پایی که آسانس
ــه را بر روي  ــوري که عدم وجود بدن ــگرهاي ن حس
ــور تأیید مي کنند آگاه شود. حال که حمل  آسانس
ــودرو در باالي منطقه ی  ــده همراه با بدنه ی خ کنن
آسانسور قرار گرفته است، نگهدارنده ی 2 باز شده و 
باید به سمت جلو حرکت کند. اما یک نیروي اولیه 
ــر کردن حمل  ــت در آوردن و درگی ــراي به حرک ب
کننده با زنجیر نقاله ی هوایي الزم است که این کار 
ــر )یک جک پنوماتیکي براي حل  توسط یک پوش
ــل کننده( که  در این منطقه قرار گرفته  دادن حم

است انجام مي شود. )شکل 3(
ــده و حمل کننده را به سمت جلو  پوشر باز ش
ــپس به عقب باز مي گردد. بعد  حرکت مي دهد و س

Exit1 شکل2.خروج حمل کننده ها و تحریک میکروسوییچ

شکل3. حمل کننده در ایستگاه آسانسور

رل
ــت

ــ
کن



92
اد 

رد
و م

یر 
/  ت

14
و 6

14
5 

ی 
ـاپ

 پی
/ 5

 و 
4 

اره
ـم

 ش
/16

ال
سـ

42

ت
العا

اط
ی

ور
فنا

از حرکت حمل کننده و خارج شدن آن از منطقه ی 
آسانسور، نگهدارنده ی 2 بسته شده و منتظر حمل 
ــوییچ به  ــد. یک میکروس ــدي مي مان ــده ی بع کنن
ــل کننده ها تحریک  ــط حم ــام Exite2 که توس  ن
مي شود این وضعیت را اعالم مي کند و نگهدارنده ی 
ــده ی بعدي  ــل کنن ــده و منتظر حم ــته ش 2 بس

مي ماند. )شکل 4(
ــام Safety نیز در  ــه ن ــوییچ ب ــک میکروس ی
ــود دارد که خارج  ــور وج خروجي منطقه ی آسانس
ــدن کامل حمل کننده را اعالم مي کند تا آن جا  ش
ــده  ــه حمل کننده کاماًل از این منطقه خارج نش ک
ــور بدنه ی دیگري را به باال نمي آورد  ــت آسانس اس
چرا که در غیر این صورت بدنه ی خودروي موجود 
ــور با حمل کننده ی همراه با بدنه ی  بر روي آسانس
خودرو برخورد مي کند. نصب یک عدد باالبر به نام 
ــه نام هاي میز انتقال  ــدد میز انتقال ب LT1 و دو ع
ــز تجهیزاتي بود که  ــي و TRBDOWN نی باالی
ــه عملکرد آن ها در  ــن فِرآیند اضافه گردید ک به ای

قسمت الگوریتم پروژه توضیح داده خواهد شد.
الزم به ذکر است براي کاهش هزینه در بخش 
ــال باالیي و  ــز  انتق ــزات LT1، می ــاخت تجهی س
ــاژ دیگر تجهیزات موجود  TRBDOWN از مونت
ــتفاده شرکت  Bonro که از لحاظ کاري  و بی اس
ــتفاده  ــته اند اس ــباهتي با تجهیزات موجود داش ش

گردید. )شکل 5(

ــتعمل  ــروژه از تجهیزات مس ــن پ ــور ای آسانس
ــي و الکتریکي  ــرات مکانیک ــا انجام تغیی موجود ب
ــاخته شده است. از مهم ترین تغییرات  طراحي و س
ــور، استفاده  ــده بر روي آسانس الکتریکال انجام ش
ــور مي باشد  ــب با آسانس از موتورهاي دو دور مناس
ــري موتورهاي موجود  ــه این امر عالوه بر بکارگی ک
ــراي تغییر  ــتفاده از اینورتر ب ــش هزینه( اس )کاه
ــت. با توجه  ــور را نیز منتفي کرده اس ــرعت موت س
ــور)در  به ارتفاع زیاد محل قرارگیري موتور آسانس
ــطح زمین( از دو موتور در کنار  حدود 20متر از س
هم استفاده شده است که یکي از آن ها یدک براي 
ــگام خرابي  ــد و در هن ــور در حال کار مي باش موت

احتمالي، جایگزین موتور دیگر مي شود.

5.تابلوهايکنترلاصليوفرعي
 Body Loading با توجه به ماهیت پروژه ی
که در بخش الگوریتم پروژه به طور کامل آورده شده 
است، سخت افزار این پروژه در ابتداي سالن مونتاژ 
ــت تا بدنه ی خودرو آماده مونتاژ بر  ــده اس نصب ش
ــرار گرفته تا فرآیند تولید انجام گیرد.  روي LT1 ق
در کنار LT1 )یعني ابتداي تجهیزات نصب شده( 
تابلوي کنترلي با نام CP001 نصب گردید. در این 
ــري 2DP-315 با 4  ــو یک PLC زیمنس س تابل
ــي که کنترل پروژه  کارت ورودي و 3 کارت خروج

را در ختیار دارد استفاده شده است.

تابلوي CP001 داراي کنتاکتورها و کلیدهاي 
ــاي تجهیزات این  ــب با رنج موتوره حرارتي متناس
 TRBDOWNــال باالیي ــروژه )LT1 میز انتق پ
ــور( مي باشد. از دیگر المان هاي  نگهدارنده و آسانس
بکارگرفته شده در تابلوي کنترل اصلي مي توان به 
 PLC ــس ایزوله، نویز فیلتر مربوط به تغذیه ی تران
ــه هاي  ــاي ورودي و خروجي نام برد. نقش و پایانه ه
الکتریکال تابلوهاي اصلي و فرعي و تمامي پایانه ی 
ــتفاده از نرم افزار EplanP8 تهیه و  باکس ها با اس

رفع خطا شده است.
یکي از مشکالتي که در تمام این پروژه طراحان 
و مهندسان را تحت فشار قرار مي داد عدم تغییرات 
ــب به  ــت نبود فضاي مناس ــب تجهیزات به عل نص
ــواه بود، نصب تابلوهاي کنترلي اصلي و  میزان دلخ

فرعي یکي از این مشکالت بود.
ــاي تقریباً  ــده محل ه ــي های انجام ش با بررس
ــبي براي نصب تابلوهاي کنترل اصلي تعیین  مناس
ــکل آن وجود دو تانکر آب براي  گردیدکه تنها مش
ــالن هاي مونتاژ و بدنه در 10 متري این  مصرف س
تابلو بود که IP تابلوها IP56 انتخاب گردید تا این 

معزل نیز رفع گردد.
ــگرها،  ــتردگي این پروژه حس ــا توجه به گس ب
ــق پایانه ی  ــا و... از طری ــوییچ ها، موتوره میکروس
ــده توسط کابل هاي مناسب  باکس های طراحي ش
به تابلوي اصلي متصل مي شوند. مهم ترین پایانه ی 
ــا از لحاظ حجم و موقعیت مکاني )ارتفاعي  باکس ه
ــاي مربوط  ــه ی باکس ه ــر( پایان ــدود 17مت در ح
ــر روي نقاله ی  ــور و المان هاي پراکنده ب به آسانس
هوایي)میکروسوییچ هاي enter و exit، موتورهاي 
ــیرهای برقي(  ــر و ش ــده ی 1، 2 و 3، پوش نگهدارن

مي باشد.]1[
همان طور که گفته شد آسانسور بدنه ی خودرو 
ــتگاه 2( و آن را  را از میز انتقال باالیي گرفته )ایس
به نقاله ی هوایي )ایستگاه 3( و سپس اسکید خالي 
را به TRBDOWN )ایستگاه1( تحویل مي دهد، 
ــتگاه ها و موتور مربوط  ــخیص ایس حسگرهاي تش
ــاي پراکنده نقاله  ــور و همچنین المان ه به آسانس
هوایي، به یک ترمینال باکس متحرک که در ارتفاع 
ــطح زمین نصب گردیده وارد شده و  20متري از س
توسط کابل هاي قابل انعطاف به یک ترمینال باکس 
ثابت وارد مي شود. ارتباط بین ترمینال باکس ثابت 
ذکر شده و تابلوي کنترلي اصلي  بوسیله کابل هاي 

مناسب دیگري انجام مي پذیرد . 

6.برنامهنويسيPLCونوآوريها]2[
ــامل میزهای  تجهیزات موجود در این پروژه که ش
انتقال، آسانسور، باالبر و نگهدارنده هاست، هر کدام 
داراي تعداد مشخصی ورودي و خروجي مي باشند 
ــتفاده  ــه به تکرار آن ها در این پروژه اس که با توج
ــي کرده و  ــزایي در برنامه نویس از FCها کمک بس
ــهیل  نگهداري و تعمیرات  متعاقب آن منجر به تس

شکل4.حمل کننده ها بعداز ایستگاه آسانسور

شکل5. انبار تجهیزات

اتوماسیون حمل کننده ها و باالبرهاي سالن...
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اتوماسیون حمل کننده ها و باالبرهاي سالن...

ــه ی PLC گردید.  ــن کاهش حجم برنام و همچنی
ــای انتقال و یا   ــراي تمامي میزه ــه عنوان مثال ب ب
ــته شد و در قسمت هاي  نگهدارنده ها یک FC نوش
ــرق بین این ــي گردید، تنها ف ــر فراخوان  مورد نظ

ــاوت آن ها  ــا و خروجي هاي متف ــا، ورودي ه FCه
مي باشد.

ــود در صنعت  ــاي موج ــه ویروس ه ــا توجه ب ب
ــه فایل های  ــت، دیو کیو و... ک ــتاکس ن همانند اس
ــزار PLC از بین می برند و کامپایل  dll را در نرم اف
کردن و انتقال نرم افزار کنترلي از PC به  PLC را 
غیرممکن می کنند؛ تیم پروژه راهکارهایي را براي 
مقابله با آلوده شدن بیشتر رایانه ها اتخاذ نمود. اول 
ــدند و به  ــه رایانه هاي پروژه کاماًل ایزوله ش این ک
ــروري متصل نشدند. براي تهیه ی نسخه ي  هیچ س
پشتیبان از نرم افزارها از CD براي انتقال به سرور 
ــد تا حد امکان  ــد و تالش ش ــتفاده ش ــرکت اس ش
ــوند. بنابراین  ــتی انجام ش اقدامات امنیتی به درس

راه هاي ورود آلودگي کاماًل مسدود شدند.
ــت بهره بردار  ــا توجه به این که ممکن اس اما ب
ــرکت  ــاژ ش ــالن مونت ــرات س ــداري و تعمی )نگه
ــن الزامات امنیتی را رعایت نکند و در  Bonro( ای
نتیجه سامانه دچار آلودگی شود مقابله با تهدیدات 
  HSE ــتور کار قرار گرفت تا یک ــایبري در دس س
ــایبري استاندارد قابل ممیزي همچون آن چه در  س
مورد استانداردهاي ایزو وجود دارد به دست آوریم. 
چراکه مسأله ی تهدید و دفاع سایبري مسأله ی روز 

دنیاست.

7.سامانهیپايش]3[
 HMI ــروژه یک ــوي کنترلي اصلي پ بر روي تابل
ــامانه ی پایش  ــوان س ــه عن ــس MP 371 ب زیمن
 Wincc flexible ــزار ــا نرم اف ــه ب ــکار رفته ک ب

ــا توجه به  ــت. ب ــده اس ــي و طراحي ش برنامه نویس
ــزات نصب  ــژه تجهی ــروژه به وی ــتردگي این پ گس
ــات HMI باید به  ــده در ارتفاع، طراحي صفح ش
ــد که امکان مشاهده ی تمام ورودي ها،  گونه ای باش
ــا و خظاها را فراهم نماید. این امر کمک  خروجي ه
ــاهده ی وضعیت پروژه  ــزایي در عیب یابي و مش بس

نمود.
ــامل صفحات مربوط به  صفحات این HMI ش
ــه و نمایش ورودي و  ــر تجهیز به صورت جداگان ه
ــات خطاها1  ــن صفح ــاي آن و همچنی خروجي ه
ــاهده ی کارت هاي  ــد. براي سهولت در مش مي باش
ــن منظور  ــي به ای ــز صفحات ــي نی ورودي و خروج

اختصاص داده شده است.
ــگرها و  ــه ی  اصلي HMI تمامي حس در صفح
میکروسوییچ هاي موجود در ارتفاع و نگهدارنده که 
مربوط به نقاله ی هوایي مي باشد آورده شده که این 
ــاهده و اطمینان از تحریک حسگرها  امر باعث مش
و میکروسوییچ ها و باز و بسته بودن نگهدارنده هاي 

در ارتفاع مي شود.
 PLC ــا ــبکه ی Profibus ب ــق ش HMI از طری
ــط این  ــورد نیاز توس ــاي م ــاط دارد و داده ه ارتب
ــوند. ــادل مي ش ــن PLC و HMI تب ــبکه بی ش

براي آن که ورودي ها، خروجي ها و حافظه هاي 
بکار رفته در PLC را بتوانیم به یکباره در نرم افزار 
ــر  زی روش  از  ــم  کنی وارد   ,WinCC flexible

استفاده کردیم:
روي  ــر  ب  Simatic Manager ــه ی  صفح در 
روي ــر  ب ــپس  س و  ــک  کلی   S7 Program"

ــم. با این کار  ــا دو بار کلیک مي نمایی Symbolه
ــه ابتدا همه ی  ــده ک ــه ی Symbolها باز ش صفح
 Edit ــمت ــپس از قس ردیف ها را انتخاب کرده، س

1. Fault

گزینه هاي Special object properties و  سپس 
را   Operator control and monitoring
ــن عملکرد تمام ورودي ها،  انتخاب مي نماییم. با ای
ــگر  ــا و حافظه ها وارد Tag List نمایش خروجي ه
ــردن تک تک آن ها در  ــاز به واردک ــده و دیگر نی ش

نرم افزار WinCC flexible نیست.

8.نتیجهگیري
با توجه به تحریم هاي موجود  و از طرفي رشد توان 
فني و مهندسي متخصصان کشور که در سال هاي 
ــیون و رباتیک ایجاد شده  اخیر در حوزه ی اتوماس
ــدات خارجي و  ــامانه ی تولی ــت تغییرات در س اس
ــي داخلي به انجام موفق  ــتفاده از علوم مهندس اس
 Bonro شرکت Body Loading پروژه اي به نام

منجر شد. 
ــه کاهش هزینه و  ــراي این پروژه ک ــد از اج بع
ــي را در  ــرژي الکتریک ــرف ان ــي در مص صرفه جوی
ــوع وکیفیت  ــد داخلي با تن ــت، خودرو تولی برداش
ــتغال زایي در  ــد که اش ــتري به بازار عرضه ش بیش
شهرستان ساوه و بازار کار خوب از دیگر پیامدهاي 

اجراي این پروژه است.

منــابع:

1. Serial interface standard )national  
instrument(
2. Control gear for industry Siemens 
3. Human machine inter face system 
Siemens 
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