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بنابراین با استفاده از روش ذکرشده و به کارگیری سه حسگر متفاوت که 
یک کمیت را اندازه گیری می کنند می توان خطاهای موجود در سیستم 

تعیین موقعیت ماهواره که وابسته به این حسگرها است را استخراج 
نمود و به نمایش گذاشت. با خارج شدن این خطاها از سیگنال اصلی، 

می توان از مقادیر حسگرها جهت تعیین درست موقعیت ماهواره و 
کنترل آن تا رسیدن به مقصد نهایی استفاده نمود ]9[.

  4. نتیجه گیری
با توجه به اینکه  قابلیت اطمینان باال در عملکرد سامانه ها 

در صنعت بسیار حائز اهمیت است. روش های مختلفی برای 
که هر یک مزایا و  نگهداری و پایش وضعیت سامانه ها وجود دارد 

معایب خاص خود را دارند. روش های ترکیب داده با توجه به اینکه 
با ترکیب اطالعات جمع آوری شده از حسگرهای مختلف در مورد 
عملکرد سامانه تصمیم گیری می کنند از قابلیت اطمینان باالیی 
کاهش افزونگی و حجم اطالعات  برخوردار هستند، همچنین با 

مبادله شده روند تشخیص عیب را تسهیل می بخشند.
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اثر دریفت در حسگر ژیروسکوپ از تمام حسگرها کمتر و 
بدترین وضعیت را حسگر افق سنج دارد.
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نقطه تمایز بین تجهیزات شبکه هاى صنعتى و غیر صنعتى عالوه بر 
نوع و جنس، در طراحى المان هاى سازنده آن ها نیز مى باشدکه 
به  را  سخت  هاى  محیط  در  کارکرد  نظیر  خاصى  هاى  قابلیت 
تجهیزات مى افزاید. عالوه بر قابلیت کار در شرایط سخت محیطى، 
حیاتى  صنایع  مقبول  هاى  استاندارد  داراى  بایست  مى  تجهیزات 
نظیر صنایع نفت و گاز، ریلى و برق باشند. به عنوان مثال این دست 
از استاندارد ها شامل قابلیت کارکرد در محیط هاى داراى اختالالت 
مستعد  هاى  محیط  و  مداوم  هاى  لرزش  الکترومغناطیس،  شدید 

021-88919265

تولید کنندگان  از  باشند. کمپانى سوئدى وسترمو یکى  انفجار مى 
تجهیزات ارتباطات صنعتى است که محصوالت شبکه هاى صنعتى 
با استاندارد هاى مورد نیاز به منظور ایجاد ارتباطى با باالترین سطح 
قابلیت اطمینان را دارا است. سوئیچ مدیریتى                           جزو 
سرى محصوالت صنعتى این مجموعه با طراحى کامال اختصاصى به 
لرزش هاى مداوم و شدید  منظور عملکرد در محیط هاى مستعد 
همانند صنعت حمل و نقل و ریلى داراى درگاه هاى اترنت POE با 
کانکتور نظامى(M12) و به صورت پیچى بوده که استاندارد هاى این 
حوزه نظیر EN50155 ،EN50121 ،EN45545 را دارا است. سیستم 
عامل این تجهیز همانند تمامى تجهیزات تولیدى کمپانى وسترمو 
با  نیاز، داراى فایروال صنعتى  عالوه بر قابلیت هاى مدیریتى مورد 
قابلیت تشخیص پروتکل هاى صنعتى مى باشد. در آخر به بدنه اى 
غبار  و  گرد  و  آب  قطرات  نفوذ  برابر  در  مقاوم   67 حفاظتى   IP با 
همچنین میانگین طول عمر مفید بیش از 400 هزار ساعت محاسبه 

شده طبق استاندارد نظامى باید اشاره نمود.
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تولیدکنندگانجهانی
موتورهایالکتریکی
دریکنگاه

   در جدول صفحه ی بعد، نزدیک به ۱۲0 شرکت 
که بخش بزرگی از آن ها از  سازنده ی انواع موتورهای الکتریکی 

تولیدکنندگان اروپایی هستند، فهرست شده اند. در این جدول 
کره  کمتر سازنده ای از قاره ی آمریکا و یا خاور دور )ژاپن، چین و 

گروه اصلی  جنوبی( دیده می شوند. محصوالت این شرکت ها در ۱0 
که در  و ۳۸ زیرگروه تقسیم شده اند. با دقت نظر می توان دریافت 

تولید انواع موتورها اختالف چشم گیری در تعداد عرضه کنندگان 
وجود دارد. برای مثال در موتورهایDC، نوع تحریک خارجی آن 

 DCبا ۳0 سازنده در جدول دیده می شوند در صورتی که موتورهای
کوچک با روتور باریک  ترکیبی )Compound( یا موتورهایDC بسیار 

)Narrow rotor motor( فقط با ۳ سازنده در جدول حضور دارند. 
گروه موتورهای سروو و  بیشترین تعداد عرضه کننده ی موتورها در 

زیرگروه سه فاز سینوسی با تعداد ۶۳  دیده می شوند.
با توجه به انواع موتورهای عرضه شده می توان برای موتورهایی 

کرد. زیرا در  که دیگر تولید نمی شوند، جایگزین مناسبی پیدا 
حال حاضر تنوع موتورها این امکان را میسر می سازد. برای مثال 

که در  می توان از موتور نوع دیسکی )Pancake motor( نام برد 
کنون با موتورهای  گذشته از آن فراوان استفاده می شد و هم ا

سروو بدون جاروبک جایگزین شده اند. در موتورهای دیسکی در 
مقابل مزیت های آن مانند نسبت مستقیم سرعت با ولتاژ و جریان 

ک جاروبک های روتور  گشتاور می توان معایبی مانند استهال با 
کارکرد آن را نام برد. در مدل های  و همچنین اثر منفی حرارت بر 

جدید سروو موتور بدون جاروبک با توجه به طراحی خاص آن ها 
عالوه برداشتن مزایای موتورهای دیسکی از نظر ابعاد نیز امکان 

جایگزینی فراهم شده است.
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