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فـــهـــرســـت                                                                                    

به نام خداوند جان و خرد

قطره دریاست اگر با دریاست                     ور نه او قطره و دریا دریاست

   صنعت هوشمند در انتخاب، ویرایش و کوتاه کردن
مطالب مجاز و از باز پس فرستادن آن ها معذور است.

   خوانندگان محترم در صورت نیاز به متن اصلی مقاالت،
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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حمایت از تولیدات و توان فنی و مهندسی ایرانی

فـرآیند

مصاحبه

یاد استاد؛ علیرضا فرهمند
تأکید کارشناسان بر شناسایی ظرفیت های کشور در حوزه ی میترینگ

توجه دولت مردان به جامعه ی علمی، کلید توسعه و پیشرفت کشور
شش مسأله ی اساسی صنعت ایران به نقل از مشاور اقتصادی رییس جمهور

تحریم ها بسیاري از شرکت ها و سرمایه گذاران را از سرمایه گذاري در ایران منصرف کرده

 بررسی موانع توسعه ی صادرات غیرنفتی و شناسایی عوامل تقویت کننده ی صادرات 

اتوماسیون توزیع براي بهبود پایایي سامانه هاي توزیع الکتریکي

نقش اتوماسیون و رباتیک در عملیات راه سازي
محاسبه و تعیین مشخصه ی عملیاتی شیر کنترل با استفاده از مشخصه ی ذاتی آن

معیارهای انتخاب حسگرهای دما؛ ترموکوپل ها

کمک فنرهاي مکاترونیک با تعلیق فعال در موتورسیکلت 

همکاران این شماره )به ترتیب حروف الفبا(:
ــدس نعمت اله  ــام، مهن ــعید بهن ــس س مهن
چنگیزی، مهندس علی رحیمی، ندا سهیلی، 
ــدس  مهن ــواری،  شهس ــا  علیرض ــدس  مهن
محمدعلی عبدوس، دکتر علیرضا فریدونیان، 
ــانی،مهندس اشکان معصومی  دکتر حمید لس

سیدموسی میرقربانی گنجی
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سردبیر

قانون »حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی 
ــت آن ها در امر  ــور و تقوی ــن نیازهای کش در تأمی
ــون مالیات های  ــاده 104 قان ــادرات و اصالح م ص
ــوی  ــال 1391 از س ــرداد ماه س ــتقیم«، در م مس
ــالمی تصویب و چند روز بعد،  ــورای اس مجلس ش
ــد. ارایه  ــت اجرا به رییس جمهور وقت ابالغ ش جه
ــون که بیش  ــرح پیش نویس این قان ــدگان ط دهن
ــتم بودند در  ــر از نمایندگان مجلس هش از 73 نف

مقدمه ی طرح خود آوردند:
ــتفاده از توان  ــود "حداکثر اس ــون موج » ... در قان
ــی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور  فنی، مهندس
ــهیالت به منظور  ــا، و ایجاد تس ــرای پروژه ه در اج
ــات" مصوب 1375/12/12، گریزگاه ها  صدور خدم
ــفانه اجرای  ــراری وجود دارد که متأس و راه های ف
ــال های گذشته با  دقیق و کامل این قانون را در س
ــکالتی مواجه ساخته و همچنان کشور را محل  مش
ــت. به نحوی  مصرف کاالهای وارداتی قرار داده اس
که بیشترین آسیب ها به تولیدکنندگان کاال و ارایه 
کنندگان خدمات فنی و مهندسی وارد شده است. 
ــی، توسعه  لذا این طرح، قانون مذکور را با بازنویس

داده و اصالح نموده است.«
ــوان انگیزه های اصلی  ــه عن ــر این نکات مهم ب ذک
ــراف  ــان از اهتمام و اش ــه ی این طرح، که نش ارای
ــکالت بخش تولید و  ــبت به مش ارایه دهندگان نس
ــی کشور داشت، روزنه های  خدمات فنی و مهندس
امید را در دل صنعتگران کشور گشود و ایشان را به 
ــان در ساختار  رقم خوردن آینده ای بهتر برای ایش
ــود، امروز  ــا این وج ــور نوید داد. ب ــادی کش اقتص
ــب این قانون،  ــش از 17 ماه از تصوی ــت بی با گذش
ــانی دارد، تأثیرات  که عنوان پرطمطراقی را بر پیش
ــد انتظارات بخش خصوصی نبوده  اجرای آن در ح
ــور  و این نگرانی در دل اصحاب صنعت و تولید کش
ایجاد شده که قانون مذکور نیز همچون اسالف خود 
ــال 1343  )قانون حمایت از تولید داخل مصوب س
ــتفاده ی حداکثر از  ــورای ملی، قانون اس مجلس ش
توان فنی و مهندسی و تولیدی کشور مصوب سال 
ــالمی، قانون رفع برخی  ــورای اس 1375 مجلس ش
موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 1387 
ــت جدی و اثرگذار  ــن هیچ گونه حمای و ... ( متضم

ــان نبوده، و همچنان شرکت های خارجی به  از ایش
پشتوانه ی حمایت های نانوشته ای که در بازار ایران 
ــان به عمل می آید بدون کمترین دغدغه ای  از ایش

به تاخت و تاز خود در کشور ادامه دهند. 
ــد می توان موجبات عدم توفیق تمام  به نظر می رس
ــای انگیزه های اولیه  ــن قانون را در ارض و کمال ای
ــد »محتوایی« و  ــب آن، در دو بع ــرح و تصوی از ط
»اجرایی« جستجو نمود که در ادامه به برخی موارد 

مرتبط به هر دو بعد مذکور خواهیم پرداخت. 
در ماده 4 قانون مذکور آمده است:

ــتگاه های موضوع ماده )2( این قانون موظفند  »دس
ــای خدماتی،  ــه ی طرح ها و پروژه ه در اجرای کلی
ــا، تجهیزات، لوازم و  ــاخت، نصب و تأمین کااله س
ــا به گونه ای برنامه ریزی کنند که حداقل  فرآورده ه
ــه ی هر طرح و  ــد )%51( هزین ــاه و یک درص پنج
پروژه ی آن ها به صورت کار در داخل کشور باشد. با 
توجه به فهرست تولیدات داخلی موضوع ماده )3( 
ــتفاده از تولیدات و خدمات داخل  این قانون اگر اس
کشور ممکن نباشد، با توافق باالترین مقام اجرایی 
ــب  ــتگاه های موضوع ماده )2( این قانون حس دس
ــتگاه های  مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت دس
ــروژه ی خود را از  ــاز طرح یا پ ــور می توانند نی مزب

خدمات یا محصوالت خارجی تأمین کنند.«
ــؤال اول این که مبنای انتخاب نسبت 51 % در  س
ــاب این عدد مبنای  ــت؟ آیا انتخ ماده ی فوق چیس
ــخه ی  ــر باقیمانده از نس ــته یا اث ــی داش کارشناس
ــه قانون 51  ــت که آن را ب ــین این قانون اس پیش

درصد مشهور کرده بود؟
همچنین در این ماده تشخیص امکان یا عدم امکان 
ــات داخلی بر عهده ی  ــتفاده از تولیدات و خدم اس
ــتگاه های واگذارنده ی  ــی دس ــن مقام اجرای باالتری
ــان داده  ــاً تجربه نش ــده که اتفاق ــته ش کار گذاش
ــتفاده از توان فنی و  ــع جهت اس ــترین مان که بیش
ــتگاه ها ایجاد  ــوی همین دس کاالهای داخلی از س

شده است.  
ــخیص دستگاه  و ظاهراً ماده 5 قانون نیز بر حق تش
واگذارنده کار تأکید مجدد دارد آن جا که می گوید:  
ــتگاه های موضوع ماده )2( این قانون موظفند  »دس
ــاخت، نصب و  ــای خدماتی، س ــه ی فعالیت ه کلی

ــوازم و فرآورده های مورد  ــن کاال، تجهیزات، ل تأمی
نیاز طرح ها و پروژه های خود را فقط به شرکت های 
ایرانی ذی صالح ارجاع دهند. در صورت عدم ارایه ی 
ــرکت های ایرانی،   فعالیت های  ــط ش خدمات توس
ــا رعایت ماده )4( این قانون می توان  مورد نظر را ب
ــتگاه به مشارکت  با تأیید باالترین مقام اجرایی دس

ایرانی ـ خارجی یا خارجی واگذار کرد.«
از سوی دیگر در ماده 3 قانون آمده است:

ــف  ــارت موظ ــدن و تج ــت، مع » ... وزارت صنع
ــا، اتحادیه  ــازمان ها، انجمن ه ــت با همکاری س  اس
ــط، هر  ــی مرتب ــدی و خدمات ــندیکا(های تولی )س
ــت کاالها، تجهیزات، لوازم  شش ماه یک بار فهرس
ــل و ظرفیت تولیدی  ــاخت داخ ــای س و فرآورده ه
ــتخراج کند و به طور رسمی در دسترس  آن ها را اس
ــتگاه های ذی نفع موضوع ماده )2( این قانون و  دس

عموم مردم قرار دهد.«
ــتای اجرای این  ــت در راس بنابراین قاعدتاً می بایس
ــار از انجمن  ــل دو ب ــی، تاکنون حداق ــاده قانون م
صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی در خصوص 
ــن انجمن  ــای ای ــی اعض ــدی و خدمات ــوان تولی ت
ــتعالم صورت گرفته باشد که چنین امری واقع  اس
ــت این نقیصه از یک سو  ــت. بدیهی اس ــده اس نش
ــیونی و دیگر بخش های فنی و  شرکت های اتوماس
ــاط با این قانون مورد  ــور را که در ارتب تولیدی کش
ــدی از ظرفیت  ــرار گرفته اند از بهره من بی مهری ق
قانون های حمایتی موجود محروم ساخته و از سوی 
ــور را  دیگر موجبات خروج حجم عظیمی ارز از کش

فراهم خواهد نمود.
و شاید از همه مهم تر این که با توجه به نقش تعیین 
ــن قانون بر دوش  ــنگینی که ای کننده و وظایف س
ــته،  ــرم صنعت، معدن و تجارت گذاش وزارت محت
ــد این وزارتخانه، به  ــؤوالن ارش شایسته است مس
ــبت به تأمین  ــرای موفق این قانون، نس منظور اج
زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری الزم و نیز 
ــی وزارتخانه در حوزه های  تقویت بنیه ی کارشناس

مختلف تخصصی اهتمام ویژه مبذول دارند.

حمایت از تولیدات و توان 
فنی و مهندسی ایرانی
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به گزارش دبیرخانه ی انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی شرکت های زیر به تازگی به جمع اعضای این انجمن پیوسته اند.

مهندسی فراسیس تهران 
به مدیریت: آقای اسمعیل الهیاری

زمینه ی فعالیت: ارایه خدمات مهندسی، مشاوره،آموزش 
و بازرگانی در زمینه احداث و بهره برداری و نگهداری و 

بهسازی کارخانجات صنعتی
www.farasys.ir :آدرس اینترنتی

تلفن: 66593517-9

پیشرو صنعت ویژن آسیا
به مدیریت: آقای احسان سمیعی

اتوماسیون صنعتی و پروژه های کنترل و ابزاردقیق 
www.pishrosanatco.ir :آدرس اینترنتی

تلفن: 88353794

شرکت پیمان خطوط گستر 
به مدیریت: خانم الهه مشتاق

انجام خدمات طراحی تولید نرم افزار و تأمین تجهیزات 
سخت افزاری، امور بازرگانی و خدمات واردات و صادرات

www.peimann.com :آدرس اینترنتی
تلفن: 48076000

شرکت آریا روش ماهشهر 
به مدیریت: آقای روح اله حیاتی

زمینه ی فعالیت: طراحی، فروش، نصب و راه اندازی و 
آموزش سیستم های اتوماسیون 

تلفن: 0611-2930595

خیر مقـــدم به اعضـــای جـــدیــد انجمن

اخذ گواهی IP65 برای روتامترهای 
عقربه ای شرکت ابزار کنترل ارشیا

ــه اخذ گواهی  ــیا موفق ب ــرکت ابزار کنترل ارش ش
ــگاه های صنایع برق برای  IP65 از شرکت آزمایش
ــد. این روتامترها که  روتامترهای عقربه ای خود ش
ــوند در سایزهای  ــناخته می ش با کد ACA01 ش
ــورت افقی یا  ــا امکان نصب به ص ــا 4 اینچ و ب 1 ت
عمودی تولید می شوند. روتامترهای فوق می توانند 
ــز به خروجی ــت خریدار مجه  در صورت درخواس

mA 20-4 باشند. اطالعات بیشتر در این خصوص 
ــل  ــایت www.abzar-control.com قاب از س

دسترسی است.

همایش خدمات متقابل سیستم های 
هوشمند و اتوماسیون شبکه ی برق برگزار 

شد
ــال  ــن همایش که در تاریخ دوم بهمن ماه س در ای
جاری با حضور 150 نفر از کارشناسان شرکت های 
ــرق منطقه ای و  ــرق و ب ــروی ب ــع نی ــر، توزی توانی
دانشجویان و اساتید دانشگاه ها در سالن اجتماعات 
ــدا دکتر  ــزار گردید، ابت ــابا برگ ــهید مطهری س ش
ــاتید دانشگاه خواجه نصیر طوسی  فریدونیان از اس
ــت  ــه ی صنع ــردبیری ماهنام ــورای س ــو ش و عض
ــخنرانی درباره ی اتوماسیون  ــمند به ایراد س هوش
ــت و به این  ــمند پرداخ ــبکه ی هوش ــع در ش توزی
ــاره نمود که شبکه های الکتریکی هوشمند  نکته اش
بازار  ــازوکار  ــتون فناوری اطالعات، س دارای 3 س
برق، و منابع انرژی پراکنده می باشند. بدین ترتیب 
ــمند را، بصورت یک  ــبکه ی هوش ــوان ش که می ت
ــده با فناوری اطالعات  ــامانه ی قدرت توانمند ش س
ــه در محیط بازار برق با بهره گیری از منابع  )IT( ک
ــرژی پراکنده )DER( برای بهبود بهره وری فنی  ان
ــامانه ی قدرت  ــادی وپایایی و ماندگاری س و اقتص
برمبنای اطالعات تمام ذی نفعان توسعه داده شده 
ــت، تعریف نمود که عامل تحول در سه حوزه ی  اس

رایانه، مخابرات و تولید برق شده است.
ــر فریدونیان در ادامه ی  ــاس این گزارش دکت براس
ــه  ــیون توزیع س ــزود که ما در اتوماس ــش اف بیانات
ــی و حفاظتی داریم  ــامانه ی کنترلی، مخابرات زیرس
ــش هزینه های  ــتر، کاه ــان بیش ــت اطمین و قابلی
ــرق مصرفی را از جمله  ــی و کیفیت بهتر ب خاموش

مزایای سامانه های اتوماسیون توزیع ذکر نمود.
ــفی  ــقایق یوس ــن گزارش می افزاید دکتر ش ای
ــری و  ــتم های اندازه گی ــت سیس ــناس معاون کارش
ــابا و مهندس محمد اسدیان  ــبکه ی هوشمند س ش

ــخنرانان این همایش  ــرکت موننکو از دیگر س از ش
ــب به ارایه ی مطالبی در زمینه ی  بودند که به ترتی
ــبکه ی توزیع هوشمند  ــتم های کاربردی ش »سیس
ــال  منطبق بر طرح بزرگ فهام« و »مالحظات ارس
ــتم اندازه گیری هوشمند« پرداختند. داده در سیس

منبع: وبسایت مناظره و گفتگو 

تجهیز 39 روستای آذربایجان شرقی به 
فلومترهای الکترومغناطیسی مگاب3000 

ساخت داخل کشور توسط شرکت ایران 
مدار

ــای  فلومتره ــب  نص کار   1392 ــاه  مهرم از 
ــاخت یکی از  ــگاب3000 س ــی م الکترومغناطیس
ــتا در 22  ــور در 39 روس ــرکت های داخل کش ش
ــرقی شروع و این عملیات  شهرستان آذربایجان ش

نصب در اردیبهشت سال 1392 به پایان رسید. 
ــراً باتری دار  ــن فلومترها که اکث ــیله ی ای    به وس
ــه ای آب  ــزان مصرف لحظ ــند وضعیت می می باش
ــبانه روز، ماهیانه،  ــاعتی، ش و همچنین مصرف س
ــت بهتر از  ــتاها با دق ــالیانه ی این روس فصلی و س
ــت و در نتیجه  وضعیت  ــری اس ــل رهگی 0/5 % قاب
ــته قابل  ــتاها نیز پیوس آب دهی چاه های این روس
ــوان در زمان های  ــد. در نتیجه می ت کنترل می باش
مناسب هشدارهای الزم در مورد صرفه جویی را به 

روستاییان اعالم نمود.
ــرف آب 4229 خانوار  ــن ترتیب وضعیت مص به ای
روستایی استان آذربایجان شرقی با تجهیز خروجی 
ــرفته ترین  چاه و یا مخازن آب آن ها به یکی از پیش
کنتورهای الکترومغناطیسی با فناوری داخل کشور 
قابل رهگیری و کنترل گردید. بدیهی است که این 
ــهرها و روستاها تعمیم  ــایر ش امر را می توان به س
ــتاها را از  داد و همچنین کلیه ی اطالعات این روس

طریق انتقال اطالعات رایانه ای به یک مرکز کنترل، 
پایش نمود.
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 سیستم های نظارتی 1م
 IP مبتنی بر

شرکت ایزی ارتباط پارس 
 نماینده رسمی MOXA و

WESTERMOوORing در ایران
تلفن: 88935400  

www.easyertebat.com

شرکت ایده پرداز اکسیر 
تلفن: 88454134

نمابر:88420647  
www.ipelectronix.com

ASM حسگر مغناطیسي زاویه محصول 3 2

ــری لزوم  ــترش روز افزون جوامع بش امروزه با گس
ایجاد شبکه های مخابراتی و کامپیوتری و ارتقاء آن 
ــب با جوامع امروزی بیش از پیش احساس  متناس
ــود، نیازهایی همچون فراهم نمودن بستری  می ش
ــک و به تبع آن ایجاد امنیت در  برای کنترل ترافی
بحث نظارت شهری و امکانی برای انتقال اطالعات 
ــت و معدن،  ــای مختلف همچون صنع در بخش ه
ــل ریلی،  ــع حمل و نق ــت و گاز، صنای ــوزه ی نف ح
کشتیرانی و بسیاری از بخش های صنعتی دیگر در 
ــتا شرکت ORing با تولید محصوالتی در  این راس
زمینه ی شبکه های صنعتی راهکارهای مختلفی را 
برای طراحی و ایجاد شبکه در بخش های ذکر شده 
ــه از آن جمله می توان به  ــش رو قرار می دهد. ک پی

موارد زیر اشاره کرد:
ــوییچ ها  ــی: این س ــت صنعت ــوییچ های اترن س
ــامل مدل های مختلف برای کاربردهای گوناگون   ش
ــت پذیر و غیر  ــه در مدل های مدیری ــند، ک می باش
ــوییچ های الیه ی 2  ــت و به صورت س ــل مدیری قاب
ــوند. همچنین قابلیت نصب   و الیه ی 3 ارایه می ش
آن ها به صورت نصب در رک یا بر روی دیوار و یا به 
صورت نصب روی ریل می باشد. برخی از مدل های 

 PoE دارای ORing ــوییچ های صنعتی س
ــوان الکتریکی(  ــرای انتقال ت ــتمی ب  )سیس
ــود را دارا  ــرد خاص خ ــند که کارب  می باش

می باشد.
ــای  مبدل ه  Media Converter
ــانه ی انتقال: این تجهیزات برای تبدیل  رس
ــف به کار  ــال مختل ــانه ی انتق ــن دو رس بی
ــای اترنت  ــوان به مبدل ه ــی رود که می ت م
ــه خود دارای  ــاره کرد، ک به فیبر نوری اش
ــاژوالر و غیر  ــای مختلفی از جمله م مدل ه

ــب مختلف و با  ــا قابلیت های نص ــاژوالر و ب م
ــای  Mbps 10/100/1000 و دارای  ــرعت ه س
 SFP پورت فیبر نوری و یا قابلیت استفاده از ماژول
ــتر اترنت آن  ــد، که در برخی از مدل ها بس می باش
ــد. از مبدل های دیگر می توان  دارای PoE می باش
ــریال اشاره کرد که اطالعات  به مبدل USB به س
ــتر USB به صورت سریال با پروتکل های  را از بس
ــل می نماید. همچنین  RS-232/422/485 تبدی
ــرای تبدیل پروتکل های  ORing مبدل دیگری ب

سریال به یکدیگر نیز دارد.
ــته از محصوالت  ــن دس Device Server: ای
ــریال  ــتر س ــرای انتقال اطالعات از بس ORing ب
مانند RS-232/422/485 به بستر اترنت یا بستر 
Wireless استفاده می شود که برای برآوردن نیاز 

مصرف کننده دارای مدل های گوناگونی می باشد.
از  ــری  ــن س ای  :Cellular VPN Router
ــی بر روی  ــوالت ORing جهت ارتباط ده محص
GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/ ــتر  بس

ــط این کمپانی ارایه  HSDPA/HSPUPA توس
ــاط از اترنت و یا  ــه قابلیت برقراری ارتب گردیده ک
ــتر اپراتورهای مخابرات  ــریال بر روی بس پورت س

سیار)شبکه سلولی موبایل( را دارا می باشد.

شرکت آمریکایی ASM با معرفي حسگر PRAS26 گستره ی محصوالت 
ــگرهاي زاویه براي کاربردهای اتوماسیون گسترش  خود را در زمینه ی حس
ــري در محدوده ی صفر تا 360  ــت. این محصول، در طي اندازه گی داده اس
درجه، سیگنال خروجي مطلقي را بر اساس موقعیت آهنرباي بیروني تولید 

مي کند. مشخصات اصلی این حسگر به قرار زیر است:
ــور عملکرد پایدار و  ــک آهنرباي خارجي موقعیت به منظ ــوردار از ی • برخ

بدون استهالک و فرسودگي؛
• ارتفاع mm 9/5؛

 10 V 0/5 تا V ،4/5 V ــا ــامل V 0/5 ت • دارای خروجي هاي آنالوگ ش
 4-20 mA یا

 www.asmsensors.com

ــریال ساخت شرکت ، راه حلی ساده، کارا و  مالتی پورت های س
ــکل عدم وجود پورت های صنعتی بر روی لپ  ــب جهت حل مش با قیمت مناس

تاپ و کامپیوتر می باشند. 
ــتند  ــریال هس این مالتی پورت ها، در واقع مبدل و هاب USB به چند پورت س
ــای RS485 ، RS232 و RS422 را از یک پورت USB کامپیوتر  که پورت ه
ایجاد می کنند. نرخ ارسال داده این پورت ها از 300bps تا  230400bps قابل 
ــند. طراحی این  ــوده و کلیه ی پورت ها به صورت همزمان فعال میباش تنظیم ب
ــرایط محیط های صنعتی انجام شده و محافظت در برابر  ــب با ش مبدل ها متناس
ــی در  ــتاتیک و نویزهای الکترومغناطیس اضافه ولتاژ، صاعقه، ولتاژهای الکترواس
ــده است و همچنین 3kV ایزوالسیون الکتریکی  طراحی آن ها در نظر گرفته ش
ــی پورت های ــا وجود دارد. مالت ــریال و USB آن ه ــمت س ــوری بین دو س و ن

   نیازی به منبع تغذیه ی خارجی نداشته و تغذیه ی
 الکتریکی خود را از پورت USB کامپیوتر

 تأمین می نمایند. این مالتی پورت ها دارای درایور
 جهت استفاده در انواع سیستم عامل های
 ویندوز، لینوکس، مک و آندروید هستند.

دستگاه MULTiCOM-4  ساخت 
شرکت 
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م حسگرهای ترکیبی دما و 4
رطوبت

ــگرهاي Honeywell از  ــرل و حس ــرکت کنت ش
حسگرهاي ترکیبي HumidIcon خود رونمایي 
ــگر یکپارچه ی دما و رطوبت راه حلي  کرد. این حس
براي کاهش هزینه، زمان تحویل محصول به بازار و 
عملکرد پیشرو در صنعت مي باشد. امروزه سري هاي 
ــگرهاي  جدید 6000، 7000، 8000 و 9000 حس

HumidIcon که ترکیبي از حسگرهاي رطوبت 
ــگرهاي دما  ــال و حس ــي دیجیت ــبي با خروج  نس
مي باشند، در دسترس قرار گرفته اند. این حسگرها 
ــه مطبوع  ــات صنعتي، تهوی ــراي عملی ــه ابتدا ب ک
ــده بودند، دقت زیاد،  ــکي در نظر گرفته ش و پزش
ــي دیجیتال  ــداري باالیي را با خروج ــی و پای پایای
ــم  ــت فراه ــا SPI در صنع ــوع I2C و ی ــا از ن  دم
ــراي  ب  HumidIcon ــگرهاي  حس ــد.  مي کنن
ــی که در  ــامانه ها و تجهیزات ــعه دهندگان س توس
ــان طراحي، کاهش زمان بازاریابي  آن ها کاهش زم
ــیار  ــد بس و همچنین کاهش فضا مورد نظر مي باش
ــب بوده و کاهش هزینه ها را به همراه دارند.  مناس
 Honeywell ــگرهاي دقت باال و مورد تأیید حس
ــه آزمایش ها و  ــان ب ــاز مهندس HumidIcon نی
ــیون را از بین مي برد و از آن جا که تفاوت  کالیبراس
ــگرهای تولیدی وجود  ــادی در میزان دقت حس زی
ــه در آن ها از این  ــدارد، زمان تولید محصوالتی ک ن
ــده نیز کاهش می یابد.  ــتفاده ش ــگرها اس نوع حس
ــگرها در دراز مدت، در  ــن حس ــداري و دوام ای پای
ــه حذف خدمات  ــدی مختلف منجر ب ــع تولی صنای
تعمیرات و نگهداری یا تعویض حسگر شده و باعث 
ــتیباني محصوالت در طول  ــامانه ی پش کمک به س
ــن نیاز به  ــود و همچنی ــر عملیاتي آن ها مي ش عم
کالیبراسیون مجدد حسگرها را در حین بکارگیری 
ــد،  ــد فرآیندي پرهزینه و زمان گیر باش که مي توان

حذف خواهد کرد. 
حسگرهاي رطوبت مشابه و رقیب آن، براي تنظیم 
ــت دمایی به 12 ساعت فرآیند آبدهي در  دقیق افس
ــراي این امر،  ــبي 75% نیاز دارند که ب رطوبت نس
ــد؛  محفظه و تجهیزات مخصوصي مورد نیاز مي باش

ــگر Honeywell به پنج ساعت آبدهي  ولي حس
ــتر از %50  ــبي بیش در دماي محیط و رطوبت نس
ــه آثار دما در  ــي I2C یا SPI ک ــاز دارد. خروج نی
آن جبران شده به مشتري این امکان را مي دهد تا 
ــیگنال را از  المان های مربوط به بخش فرم دهی س
ــورد PCB حذف نماید و بدین ترتیب حجم  روی ب
ــتگاه خود را کاهش داده و از هزینه هاي مربوط  دس
ــودآوری محصوالت خود  به قطعات نیز بکاهد و س
ــا SPI با تنظیم  ــد. خروجي I2C ی ــا بخش را ارتق
ــکالتي  ــا، همچنین باعث حذف مش ــال دم دیجیت
ــت تجمع چندین  ــت به عل مي گردد که ممکن اس
ــیگنال در PCB اتفاق بیفتند و با ساده نمودن  س
ــتري به فرم دهی  ــي ریزپردازنده، نیاز مش یکپارچگ
سیگنال هاي پیچیده را حذف مي نماید. سري هاي 
ــکان انتخاب نوع  ــتریان ام HumidIcon به مش
 SOIC-8 ــا ی  SIP 4-Pin( ــه ــي محفظ طراح
ــا فیلتر آبگریز(،  ــدون فیلتر یا ب ــر )ب SMD(، فیلت

خروجي)I2C یا SPI( و بسته بندي را مي دهند.
news.directindustry.com

2
کمپاني Titan Enterprises محدوده ی وسیعي 
ــامانه های توربیني اندازه گیري جریان سیال از  از س
ــونده بر روی لوله را براي نصب دایمي  نوع نصب ش
ــا موقت برای کاربردهای قابل حمل با قطر از 40  ی
تا 900 میلي متر ارایه نموده است. جریان سنج هاي 
ــونده بر روی لوله، سرعت نقطه اي مایع را  نصب ش
در لوله اندازه گیري مي کنند. به علت ایجاد اختالل 
ــري جریان درون  ــبي اندک در هنگام اندازه گی نس
ــار ایجاد  ــوع توربین، افت فش ــط این ن لوله ها توس
ــنج ها کم مي باشد  ــط این نوع جریان س ــده توس ش
ــرژي تولیدي  ــره ی ان ــی باعث ذخی ــه این ویژگ ک
ــود. از موارد  ــیال مي ش و کاهش هزینه ی پمپاژ س
 کاربرد این نوع جریان سنج های توربیني می توان به 
شبکه هاي توزیع آب، کنترل شیرهاي آتش نشاني، 
ــاي بخار(،  ــوراک بویلرها )دیگ ه ــري خ اندازه گی
ــامانه های گرمایش محلي  ــامانه های آبیاري، س س
ــاره کرد. توربین بکار  ــامانه های HVAC اش و س
گرفته شده در این نوع جریان سنج بسیار مستحکم 
ــرکت ــکاري که مختص ش ــی ابت ــوده و از طرح  ب

ــه ترکیبي از  ــد ک ــت برخوردار می باش Titan اس
فناوری پیشرفته، طراحي نوآورانه و مواد و قطعات 
ــت. توربین این جریان سنج  پیشرفته و امروزي اس
ــده به صورت  ــاخته ش ــه  از جنس PVDF س ک
ــوالد ضد زنگ  ــه روي یک محور از جنس ف آزادان

ابزاری ارزان براي اندازه 
گیري جریان سیال 

ــوص با  ــاي مخص ــد و داراي تیغه ه 316 مي چرخ
مقطع آیرودینامیکي مناسب مي باشد تا محدوده ی 
ــد. لوله هاي این  ــترش ده دینامیک فلومتر را گس
ــژه، خاصیت خطي بودن  ــر با منحني هاي وی فلومت
ــش  ــیال افزای ــر س ــرعت هاي پایین ت  آن را در س
مي دهد. نصب این فلومتر از کناره هاي خط جریان 
ــیال توسط اتصاالت BSP یا NPT به قطر 1.5  س
ــد و نسخه هاي دیگري نیز براي  اینچ مقدور مي باش
خطوط لوله ی تحت فشار دارد. هر فلومتر توربیني 
ــامل دو حسگر است که یکي از آن ها  داخل لوله ش
ــراي تجهیزاتي که با باتري کار  خود تغذیه بوده )ب
ــتور کلکتور باز  ــد( و دیگري از نوع ترانزیس مي کنن
ــنج در  ــتفاده از این جریان س ــرای اس ــد. ب مي باش
ــاده در  ــتفاده از تجهیزات س مناطق پرخطر که اس
 reed switch ــت می توان از یک آن ها الزامی اس
ــرد. بدنه ی  ــتفاده ک ــگر در آن اس ــای حس ــه ج  ب
جریان سنج هاي توربیني Titan از فوالد ضد زنگ 
AISI316 ساخته شده است و به صورت استاندارد 
با 5 متر کابل ابزاردقیق ارایه مي شود. تجهیزاتي که 
مي توانند به صورت مستقیم به این فلومتر توربینی 
ــان یا کنترل  ــش میزان جری ــوند تا نمای متصل ش
 Titan ــامل ــته اي و یا کلي را فراهم کنند، ش دس
Metra- و Metra-Smart ،Metra-Count

Batch می باشند. 
ــرکت Titan دارای بیش از 40 سال تجربه  ش
ــنج ها، و بیش از  ــان س ــه ی جری ــاخت و ارای در س
250000 محصول و گستره ی فروش در 40 کشور 

جهان می باشد. 
www.flowmeters.co.uk

کلیدهای سرامیکی جدید 
 Schurter  محصول

کلیدهای جدید سری  MSM CS که دارای سطح 
ــی را در فناوری  ــتند عرصه ی نوین ــرامیکی هس س
ــوده و ویژگی های متفاوتی را نسبت به  کلیدها گش

انواع قبلی در اختیار کاربران قرار می دهند. 
شرکت Schurter کلیدهای فشاری فلزی با دوام 
ــت که دارای  ــیار باال را به بازار معرفی کرده اس بس
ــند. فناوری  ــرامیکی می باش ــش س بدنه ای با پوش
سطح سرامیکی جدید استفاده شده در این کلیدها  
ــان آورده که از آن  ــای جدیدی را به ارمغ ویژگی ه
ــطح سوییچ و  ــنایی کامل س جمله می توان به روش
مقاومت در برابر خوردگی، خش و ساییدگی، ضربه 
ــاره کرد. همچنین این کلیدها  و مواد شیمیایی اش
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ــیتی برای انسان ایجاد نمی کنند. م هیچ گونه حساس
سایر خصوصیات این کلیدها شامل موارد زیر است:

• دارای انواع با نور و بدون نور؛
• اندازه ای کوچک در حدود mm 1/7؛ 

• دارای کد استاندارد IK07؛
• برخوردار از درجه ی استاندار IP 69K؛

 ،CSA  ،ULــازمان های س ــای  تأییدیه ه دارای   •
ENEC؛

• تولید شده در قطرهای 19 و 22 میلی متر؛
ــا 250 ولت جریان  ــاژی بین 30 ت محدوده ی ولت

مستقیم یا متناوب؛
ــان الکتریکی  0/1 تا  10   • دارای محدوده ی جری

آمپر. 
www.schurterinc.com

7

8

حسگرهاي موقعیت چرخشي 
مغناطیسي

حسگر تقرب مافوق صوت

ــن  جدیدتری از  ــی  یک  Microsonic ــرکت   ش
ــگرهای تقرب  ــود در زمینه ی حس ــوالت خ محص
مافوق صوت با نام bks+ را به بازار عرضه کرد. این 
ــرکت بزرگ ترین تولید کننده حسگرهای مافوق  ش
صوت  در آلمان می باشد که بصورت اختصاصی در 

این زمینه فعالیت دارد.
حسگر bks+ جایزه ی بهترین طراحی سال  2013 
ــت. این حسگر از خانواده ی  را از آن خود نموده اس
ــت و می تواند با دقت  ــگرهای تشخیص لبه اس حس
mm 0/1 در بازه ی اندازه گیری  mm 35 سوژه ی 
مورد نظر را بدون تماس تشخیص دهد. مشخصات 

دیگر حسگر مذکور به شرح زیر است:
و  30  mm ــری  اندازه گی ــتره ی  گس دو   دارای 

mm 60؛
دارای خروجی آنالوگ  mA 20-4 وV 10-0؛

قابلیت اتصال به شبکه ی  IO-Link؛
قابلیت تنظیم پارامتر با استفاده از رایانه.

www.microsonic.de

ــرکت ASM Sensors مجموعه ی جدیدی از  ش
ــي را به خانواده ی  ــگرهاي چرخشي مغناطیس حس
ــود.  ــه نم ــود اضاف ــگرهای POSIROT خ حس
ــري های  ــه در قالب س ــگرهای جدید ک ــن حس ای
ــده اند  PRAS20 و PRAS21 به بازار معرفی ش
ــي طراحی و تولید  ــتفاده در صنایع داروی براي اس
گردیده اند. این حسگرهای موقعیت غیر تماسی، با 
ــتفاده از یک آهن رباي خارجي سیگنال مطلق  اس
خروجي در محدوده ی اندازه گیري 0 تا 360 درجه 
ــخصات این حسگر موقعیت  را فراهم مي کنند. مش

به شرح زیر است:
ــري حداکثر صفر تا 360 درجه،  • توانایي اندازه گی
البته امکان سفارش برای محدوده هاي اندازه گیري 

کوچک تر نیز وجود دارد؛
ــیگنال خروجي ولتاژ آنالوگ از 0/5  • محدوده ی س
ــا V 4/5 ولت )PRAS21( و 0/5 تا V 10 ولت  ت

و  PRAS20(4-20 mA(؛ 
• داراي درجه ی حفاظت IP60؛

نرخ تفکیک پذیری 0/03 درصد بازه ی اندازه گیری 
ــه( و 0/1 درصد  ــا360 درج ــدوده ی 60 ت )در مح
بازه ی اندازه گیری )در محدوده ی 15 تا 45 درجه(؛

• تکرارپذیري 0/03± درصد )در محدوده ی 60 تا 
ــه( و 1/1± درصد )در محدوده ی 15 تا  360 درج
ــت خطي بودن در 0/5± درصد  45 درجه( و قابلی

بازه ی اندازه گیری.
 www.asmsensors.com

 A315 ــنجش رطوبت غالت مدل ــگر س حس
ــبت به  ــرکت Aquar System نس ــول ش محص
ــگرهاي شناخته شده ی مشابه در جهان،  تمام حس
ــا و مزایاي منحصر به فردی دارد که از آن  تفاوت ه

جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
ــتقل از  ــش رطوبت دانه ها مس ــی نمای • توانای

رطوبت سنج مایکروویو جدید 9
براي سنجش رطوبت جریان 

دانه های غالت 

ــی اندازه گیري رطوبت  ــه این ویژگ ــیته آن ک دانس
جریان دانه ها را با اطمینان باال تضمین مي کند.

ــو در تمامی طول عمر  ــگر مایکرووی • این حس
کاري خود، به کالیبراسیون اضافي براي محصوالت 

متنوع غالت نیازي ندارد.
ــر از ــگر فرات ــن حس ــری ای ــت اندازه گی  • دق

0/5 %+_ می باشد.
ــته ی مقدار جاري  اندازه گیري خودکار و پیوس
ــالت، حبوبات و  ــای غ ــان دانه ه ــت در جری  رطوب
ــک کنی  ــاي روغني در مجتمع هاي غله خش دانه ه
ــگر، امکان خودکار نمودن فرآیند  ــط این حس توس

خشک کردن را فراهم مي کند.
 www.aquar-system.com

شیب سنج با اتصال یکپارچه ی 
کابل

 به روزرساني عملگرهای دمپر                  
  آتش و دود شرکت

 Honeywell 

 TILTIX شیب سنج هاي مستحکم و تطبیق پذیر
ــرکت FRABA POSITALS در  ــول ش محص
ــیم هاي رابط 1، 2، 5 و 10 متري  حال حاضر با س
ــوع اتصال  ــند. این ن ــترس کاربران مي باش در دس
ــود بر روي  ــال نوع M12 موج ــه جایگزین اتص ک
ــگرها را  ــده، نصب این حس مدل هاي قدیمی تر ش
در کاربردهای مختلف، تسهیل کرده است. کلیه ی 
ــنج TILTIX واسط های  ــیب س ــگرهای ش حس
ــنج  ولتاژسنج/آمپرس ــامل  ش متنوعي  الکترونیکي 
ــریال)DeviceNet ،)SSI و  ــاط س ــوگ، ارتب آنال
ــتیباني مي کند، این وسیله در  CANopen را پش
دو مدل تک محور )360 درجه( و دو محور )80-/+ 

درجه( ارایه شده است.  
ــنج ها شامل موارد زیر  ویژگی های این شیب س

مي باشد:
• محفظه ی PBT با تقویت فایبرگالس؛

• قطعات الکترونیکي با حفاظ PU؛ 
ــا g 100 و  ــاري ت ــوک فش • توانایي تحمل ش

.20 g ارتعاشات تا
 www.posital.com/en

ــال  ــای یونیورس ــرکت Honeywell عملگره ش
ــط خود  ــتاور پایین/ متوس دمپر آتش و دود با گش
و   UL555ــای عملگره ــود.  نم ــاني  به روزرس را 
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م حسگرهای LVDT قابل 
استفاده در زیر دریا 

در   LVDT ــگرهای  حس ــن  مطمئ ــری  بکارگی
کاربردهای زیر دریا چالش هاي خاص خود را دارد. 
به علت حضور مواد شیمیایي خوردنده در آب دریا 
که به شدت به ساختار فلزات صدمه وارد مي کنند، 
ــده از فوالد ضد  ــاخته ش ــگرهای LVDT س حس
ــرعت خورده شده و از بین  زنگ نیز در زیر دریا بس
ــم های  می روند. دما، میزان نمک و میکرو اورگانیس
ــز مي توانند نرخ خوردگي را  موجود در آب دریا نی
ــي زودهنگام  ــند که این امر به خراب ــرعت بخش س
 LVDT ــگرهای ــود. حس ــگرها منجر مي ش حس
ــا باید در  ــر دری ــط زی ــراي دوام آوردن در محی ب
ــده از آلیاژهاي مخصوصي  ــاخته ش محفظه های س
ــوند تا بتوانند عملیات طوالني مدت را  قرار داده ش
پشتیباني نمایند. از آن جا که محفظه هاي از جنس 
ــا دوام خوبي  ــگ در عملیات زیر دری فوالد ضد زن
ــکیل  ندارند، محفظه ی LVDT باید از آلیاژي تش
ــیمیایي خوبي در مقابل  ــده باشد که مقاومت ش ش
ــد  ــته باش ــیدهاي خورنده داش آب دریا و دیگر اس
ــال های طوالني  ــکان کارکرد مطمئن براي س تا ام
ــت هزینه ی باالي جایگزیني  را فراهم کنند. به عل
ــتفاده در  ــاي مورد اس ــخت افزاره ــزات و س تجهی
ــن تجهیزات از  ــان در ای ــا، قابلیت اطمین زیر دری
ــت. به طور معمول در  اهمیتی بحراني برخوردار اس
کاربردهای زیر دریا، آلیاژهاي اینکونل و مونل بسته 
ــتفاده قرار مي گیرند. در  به دما و عمق آب مورد اس
ــق، مونل و ترکیبات فلزي آن  آب هاي گرم کم عم

مقاومت آلیاژهاي مختلف در مقابل انواع آب ها

فوالد ضد زنگ 4-17 نوع آب
PH316L آلیاژ نیکل 718فوالد ضد زنگ

بلهبلهبلهآب شیرین

بلهبلهنهآب دیونیزه

بلهبلهنهآب هاي زیرزمیني

بلهبلهنهآب شور

بلهنهنهآب دریا

ــت. در عملیات  براي مقاومت در زیر آب ایده آل اس
زیر دریا در عمق هاي تا 2500 متر و فشار خارجي 
ــر از 3500 پوند بر اینچ مربع، اینکونل به علت  باالت
ــروم و مولیبدن از  ــودن میزان باالتر نیکل، ک دارا ب
ــیار خوبی در مقابل خوردگي برخوردار  مقاومت بس
ــان باالي  ــوپرآلیاژها قابلیت اطمین ــن س ــت. ای اس
مجموعه ی LVDT هاي قبلي را افزایش مي دهند 
و عمر مفید باالیي را فراهم مي کنند؛ حتي اگر این 

حسگرها کاماًل در معرض آب دریا قرار گیرند.
ــف در مقابل انواع آب ها از  مقاومت آلیاژهاي مختل
ــر دریایي LVDT همان  ــگرهاي زی آن جا که حس
ــتگاه هاي استاندارد را،  عملکرد مورد اطمینان دس
ــیمیایي بیشتر فراهم مي کنند، از  ولي با مقاومت ش

ــب، زمان نصب  ــادگی نص UL555S  به دلیل س
ــه قطعات یدکی  ــش داده و همچنین نیاز ب را کاه
ــخصات فني  ــل می دهند. در حالي که مش را تقلی
ــتاور، زمان بندي، عامل شکل( نسبت به  اولیه )گش
 Honeywell ــاي ــاي قبلي فعال کننده ه مدل ه
ــي مانده اند، ویژگي هاي جدیدي به  بدون تغییر باق
این عملگرها اضافه شده که از آن از جمله می توان 
ــت و امکان انتخاب  ــکان نصب در هر دو جه به ام
ــدون کلیدهای کمکي  ــي با یا ب نمونه هاي سفارش
داخلي، اشاره نمود. برخي از مشخصات و امتیازات 

این عملگرهای جدید به شرح زیر مي باشند:
• امکان نصب دوطرفه )در دو جهت عکس هم( 
که نصب فنر را در جهت عقربه هاي ساعت یا خالف 
ــازد، این قابلیت خطای سفارش دهی  ممکن مي س
ــداد SKU هایي که یک  ــد و تع ــش مي ده را کاه
توزیع کننده براي ذخیره سازي نیاز دارد، را تقلیل 

مي دهد.
ــي داخلي که زمان نصب را  • کلیدهاي سفارش
ــته کلیدهای  ــش مي دهند و نیاز به ابزار و بس کاه

کمکي را برطرف مي نماید.
• برخورداری از اتصال گیره اي خرطومی، برای 
تسهیل سیم کشي و خرطومی انعطاف پذیر که براي 
ــزار یا اتصاالت خاص  ــن نمودن آن نیازي به اب ایم

نمي باشد.
ــده، که اتصال سریع،  ــفت ساده ش • مبدل ش
ــفت دمپر تضمین مي کند.  ــم و  ایمن را به ش محک
مبدل شفت با طراحي جدید، قوي تر و مستحکم تر 
ــت پیچ  ــوده و براي همه ی مدل ها تنها به دو دس ب

نیاز دارد.
ــب رییس هیأت  ــرو مدیر عامل و نای ــدرس کابال آن
ــرکت ــي ش ــزات جهان ــوزه ی تجهی ــره ی ح  مدی

ــن عملگر مي گوید:  ــوص ای Honeywell در خص
ــا همانند مدل هاي  ــال و کاربرد این عملگره »اتص
ــب  ــفارش گذاري و نص ــد و س ــا مي باش ــي آنه قبل
ــور مطابقت کد به  ــي به منظ ــان تري دارند، ول آس
ــت. پیمانکاران مي توانند  ــت مجدد نیازي نیس تس
ــاد کامل  ــد و با اعتم ــي از اختالف ک ــدون نگران ب
ــفارش و نصب قطعات جایگزین اقدام  نسبت به س
ــای دمپر آتش و دود جدید، فرآیند  کنند. عملگره
ــتریان ما در  ــان تر نموده اند و به مش تعویض را آس
تکمیل سریع تر کارها و ذخیره نمودن زمان کمک 

مي کنند«.

ــگرهای موقعیت خطي با قابلیت  آن ها به جای حس
ــگرهاي  ــل ها و حس ــر، مانند لودس ــان کمت اطمین
ــري  اندازه گی ــراي  ب  magnetorestrictive
ــتفاده می شود.  موقعیت در عملیات زیر آب نیز اس
ــتحکم و  ــیار مس ــش بس ــگر LVDT با پوش حس
ساختار غیرتماسی آن، بسته به دما، میزان شوري، 
میزان اکسیژن و عمق کاربرد، معموالً تنها فناوریای 
است که مي تواند عملکرد مورد اطمینان و دقیقي 

را در محیط زیر دریا ارایه دهد.

گروه Comtest سه نوع از دوربین های دیجیتالی 
ــت عناوین  ــاال Fluke را تح ــی با کیفیت ب صنعت
ــه بازاز معرفی کرده  Ti200 ،Ti300 ،Ti400 ب

دوربین های حرارتی 
با کارایی باال
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ــودکار با م ــا دارای فوکوس خ ــت. این دوربین ه اس
ــه به آن ها  ــوده ک ــاوری LaserSharp TM ب فن
قابلیت فوکوس روی تصاویر را در هر زمان می دهد. 
ــی که از دوربین هایی با فناوری مادون قرمز  کاربران
استفاده می کنند فوکوس کردن روی نقطه ی مورد 
ــوان اصلی ترین عامل در هنگام کار با  نظر را به عن
ــتن فوکوس مناسب  دوربین ها می دانند. بدون داش
ــا به طور  ــکان اندازه گیری دم ــک تصویر ام روی ی
ــته و مشکالتی در این زمینه رخ  دقیق وجود نداش
ــودکار لیزری،  ــا در فناوری فوکوس خ می دهد. ام
ــبه ی دقیق فاصله ی نقطه ی فوکوس  امکان محاس
ــرداری فراهم  ــرای عکس ب ــزر ب ــتفاده از لی  با اس
ــانی با گذاشتن عالمت قرمز  ــود. کاربر به آس می ش
ــت اندازه گیری و با زدن  ــزر روی مورد تح رنگ لی
ــردن آن دمای مورد  ــه ی اندازه گیری و رها ک دکم
ــیله بهترین  نظر را اندازه گیری می کند. به این وس
ــی گرفته  ــس مطلوب ــده و عک ــوس فراهم ش  فوک

می شود.
ــامانه ی بی سیم  Ti400 توانایی اتصال از طریق س
را دارد و قادر است تا به سایر دستگاه های بی سیم 
ــا 5 اندازه گیری  ــتگاه می تواند ت ــود. دس متصل ش
ــیم  ــامانه ی بی س دمایی را ثبت کرده و از طریق س
ــه رایانه ی  ــتقیم ب ــا را به طور مس CNXT داده ه
ــتگاه iPhone  و iPad ارسال نماید.  خانگی، دس
ــکان را فراهم  ــاده این ام ــن قابلیت های فوق الع ای
ــریع تر حل شده و  ــکالت سامانه س می کنند تا مش
ــزارش جامع آماده  ــتری برای یک گ داده های بیش
شوند. برای باال بردن تطبیق پذیری، دوربین دارای 
ــوده و می تواند به  ــترده ب ــا زوایای گس ــی ب لنزهای
ــه مکان دور بر  ــتگاهی برای مخابره ی عکس ب دس

اساس نوع استفاده ی آن متصل شود. 
ــتفاده از Ti400 این امکان را به کاربر می دهد  اس
تا گزارش خود را در محل اندازه گیری داده ها تولید 
ــود را از طریق iPhone و یا  ــرده و یافته های خ ک
ــال نماید. عکس گرفته  ــه محلی دیگر ارس iPad ب
ــکل دارد.  ــری در توصیف مش ــی مؤث ــده توانای ش
ــخص  ــتفاده از مارکرهای مخصوص امکان مش اس
ــه وجود آمده را  ــکل ب کردن کیفیت و اهمیت مش
ــت آمده را  فراهم می کند. در گام بعدی نتایج بدس
ــت الکترونیک با افراد مختلف  می توان از طریق پس
ــتی فعالیت مورد نظر  ــته و از درس در میان گذاش
ــا در تحلیل داده ها برای  ــان حاصل کرد و ی اطمین

رفع مشکل از آن ها کمک خواست.
www.comtest.co.za

Emerson Process Manag - ــرک  تـ
ــزار کنترل برج خنک کننده )تبرید(  ment، نرم اف
 Essential ــی از توانمندی های  را به عنوان بخش

معرفي نرم افزار کنترل 
برج خنك کننده از سوی 

Emerson

کلید فشاری فلزی با نور سفید

ــزار  ــود. نرم اف ــي نم Asset Monitoring معرف
ــا کمک به اپراتورها گردش آب  برج خنک کننده، ب
ــزات فرآیندي را کنترل  ــرج خنک کننده ی تجهی  ب
ــان مي دهد که هزینه ی  ــد و به آن ها اطمین مي کن
آب و مواد شیمیایي با حداقل نمودن جرم گرفتکي 
ــده بهینه  ــرج خنک کنن ــاي ب ــوبات مبدل ه  و رس
ــه ی کاملي از عملیات  مي گردد. این روش مجموع
ــده اي را براي کنترل و تحلیل  ــي ش پیش مهندس
ــزات مربوط به  ــک کننده و تجهی ــن برج خن آنالی
ــاعته فراهم  ــه و به صورت 24 س آن در 7 روز هفت
ــبکه ی  ــتفاده از ش ــد. نرم افزار مذکور با اس مي کن
ابزاردقیق بي سیم یا کابلي موجود، کنترل خودکار 

و قدرتمندی را با نصب آسان فراهم مي کند.

ــترس پذیری آب خنک کننده جهت   کیفیت و دس
ــای تولیدی،  ــتر مجموعه ه ــد در بیش ــظ تولی حف

موضوعی بسیار مهم و حیاتی مي باشد.
ــگاه ها هزاران  ــاي فرآیندي و پاالیش کارخانه ه
ــده به  ــامانه های آب خنک کنن ــن آب را در س گال
ــد. کارخانه هایي که در مناطق  جریان در مي آوردن
ــتان اغلب با  گرم زمین قرار دارند، در ماه هاي تابس
محدودیت آب خنک کننده مواجه هستند. برعکس، 
ــرد قرار گرفته اند، با  کارخانه هایي که در مناطق س
مشکل منجمد شدن تجهیزات و خرابي سامانه های 
ــوند. کیفیت  ــي برج خنک کننده مواجه می ش درون
ــوب گرفتگي  ــب آب مي تواند به جرم و رس نامناس
ــبکه ی مبدل حرارتي، کاهش  ــریع در سراسر ش س
کارایي خنک کاري، ایجاد محدودیت در تولید، نیاز 
بیشتر به خدمات نگهداري و تعمیرات و توقف خط 

تولید جهت تمیزکاري منجر شود. 
ایجاد اشکال در پمپ یا فن آب خنک کننده به علت 
ایجاد افت ناگهاني ظرفیت خنک کاري، اپراتورها را 
ــی دارد. حتي اگر نیازي  ــریع وا م به عکس العمل س
ــد، قطع موقتي تأمین آب خنک  به توقف خط نباش
ــدن شیر اطمینان فشار  کاري مي تواند باعث باز ش
شود و کاهش موقتي در ظرفیت عملکرد برج ایجاد 
ــه بهره گیري ناقص از دارایي هاي  نماید که منجر ب

پلنت خواهد شد.
از آن جا که هزینه ی مواد شیمیایي، مواد افزودني و 
تصفیه ی آب شیرین از بزرگ ترین هزینه هاي متغیر 
ــازي  ــند، بهینه س ــاز مي باش عملیات برج خنک س
ــب  ــت. کنترل مناس ــیار مهم اس ــرخ پاالیش بس ن
ــیمیایي جهت کیفیت آب به   گردش آب و مواد ش
ــت.  ــت آب نیازمند اس ــن کیفی ــري آنالی اندازه گی

ــز روزانه و  ــاس آنالی ــا بر اس ــیاري از کارخانه ه بس
ــل مي کنند.  ــک کاري عم ــي هفتگي برج خن حت
ــک کننده مي تواند  ــرل آنالین کیفیت آب خن کنت
ــه آب ورودي کمتر و کاهش هزینه ی مواد  منجر ب
ــوبات در مدار  ــذف رس ــه ح ــیمیایي و در نتیج ش
ــعه ی عملیات  ــود. پیت شارپ مدیر توس مبدل ش
ــرکت Emerson مي گوید: »براي رویارویي با  ش
چالش هاي عملیاتي برج هاي خنک ساز، شرکت ما 
ــي را طراحي  یک مجموعه کنترل تجهیزات اساس
ــت که اطالعات تجهیزات  ــعه داده اس کرده و توس
ــالمت کلي برج  ــز مي کند تا س ــا را آنالی و فرآینده
خنک کننده را مشخص نماید و در زمان تشخیص 
ــزات برج هاي  ــادي، آالرم دهد. تجهی ــوارد غیرع م
ــوب، لغزنده و  ــده در محیط هاي مرط ــک کنن خن
ــبي براي  ــرار گرفته اند که مکان مناس ــي ق بي ثبات
ــین هاي تعمیرات و نگهداري با  ــتادن تکنیس فرس
ــتي نیست. با نصب  ــیله ی اندازه گیري دس یک وس
ــاي برج خنک  ــیم کنترل روي فن ه ــایل بي س وس
ــد بازدیدهاي دوره اي و  ــتریان مي توانن کننده، مش
ــتي را از برنامه ی خود حذف نمایند و  تعمیرات دس
ایمني کارگر را افزایش دهند، در زمان صرفه جویي 
ــین ها را براي انجام وظایف مهم تر و  کنند و تکنس
ــته،  بزرگ تر آزاد بگذارند. در هر حال، کنترل پیوس
ــد که عملیات تعمیرات  آالرم هایی را فراهم مي کن
ــازد  ــده را ممکن مي س ــداري برنامه ریزي ش و نگه
ــز از واکنش  ــره وري آن نی ــریع تر بوده و به ــه س ک
ــتر است. طبق تخمین ما،  در هنگام خرابي ها بیش
ــتر از 350000  نظارت و تحلیل آنالین حجم بیش
ــرج خنک کننده،  ــامانه های ب  گالن بر دقیقه در س
ــاالنه 450000 دالر  ــي س ــد به صرفه جوی مي توان
ــد، هزینه هاي پایین تر  ــل از کاهش افت تولی حاص
ــیمیایي  ــتفاده ی کمتر از آب و مواد ش انرژي و اس

منجر شود.
www.automationworld.co.za

 شرکت SCHURTER نوع جدیدی از کلیدهای 
ــری MSM معروف خود را به بازار معرفی کرده  س
ــی در اطراف خود  ــت، که دارای حلقه ای نوران  اس
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سامانه ی داده برداری بی سیم 
انعطاف پذیر

محرک های خطی  L3 و 
 AxialPower  Plus

عملگرهای خطی هیبریدی

 IFM حسگر هوشمند ارتعاش

ــب برای  ــد MSM  مناس ــری جدی ــد. س می باش
ــت که محیط آن ها آلوده  ــتفاده در صنایعی اس اس
ــیمیایی است. این کلید دارای استاندارد  به مواد ش
ــاظ نرخ مقاومت  ــه ی حفاظت IP67 و از لح درج
دارای استاندارد IK07 می باشد. سایر خصوصیات 

آن عبارتند از:
ــبز،  • دارای رنگ های مختلف از جمله قرمز، س

زرد و آبی می باشد؛
• دارای انواع 5،12 و V 34 است؛

ــرک آن از جنس  ــه ی کلید و بخش متح • بدن
فوالد ضد زنگ ساخته شده است؛

• دارای قطرهایی در اندازه های 19 ، 22 و 30 
میلی متری می باشد؛

ــتقیم تا  ــاژ این کلید از مقدار 5 ولت مس • ولت
ــت متناوب متغیر بوده و جریان آن از 0/1  250 ول

تا 10 آمپر متغییر است.
www.SCHURTERinc.com

ــامانه ی داده برداری شرکت Saveris رطوبت و  س
ــکلی پایا و دقیق  ــداوم و به ش ــا را به صورت م دم
ــامانه ی  ــتفاده از فناوری س ــا اس ــش می کند ب پای
ــرکت Saveris این دستگاه حتی قادر  متحرک ش
ــیله ی  ــا را درون یک وس ــت این اندازه گیری ه  اس
نقلیه ی متحرک نیز انجام دهد. این نوع از سامانه ی 
ــری می تواند به طور خودکار اندازه گیری ها  اندازه گی
ــورت خارج  ــد، و در ص ــت کن ــام داده و ثب را انج
ــدود تعیین  ــده از ح ــدن مقادیر اندازه گیری ش ش
ــال نماید. این سامانه  ــده، آالرم های الزم را ارس ش
ــتگاه های  ــیم به دس می تواند از طریق اتصال بی س
ــعه  ــری، قابلیت های خود را توس مختلف اندازه گی
ــرداری در حال  ــامانه ی داده ب ــر س ــد حتی اگ ده
ــامانه ی داده برداری  ــد. س ــی و حرکت باش جابجای
Saveris در نقاط مختلف که داده ها باید برداشته 
ــیار کمی )در حد صفر( استفاده   شوند از انرژی بس
می کند و توانایی ذخیره ی داده ها را به طور متمرکز 
ــرداری آنالوگ  ــامانه ی داده ب ــود دارد. س درون خ
ــار  ــکان داده برداری دیگر پارامترها همچون فش ام
ــید کربن و سایر  و مقدار گازهایی همچون دی اکس
ــتفاده از Saveris برای  ــابه را دارد. اس ــوارد مش م

کاربردهای زیر پیشنهاد می شود:
• مراکز و آزمایشگاه های تحقیق و توسعه؛ 

ــای خطی AxialPower Plus محصول  عملگره
ــاس موتورهای  ــرکت ElectroCraft که براس ش
ــاخته شده اند قادرند  پله ای هایبرید ارتقا یافته، س
ــا دقت  ــزان 800 پوند و ب ــه می ــی ب ــروی خط نی
ــزان °1/8 را  ــا چرخش به می ــچ ب 0/000125 این

تولید کنند.
قابلیت های ویژه ی این عملگرها عبارتند از: 

• این موتورها با ابعاد بدنه ی 11، 17، 23 و 34 
در استاندارد NEMA تولید می شوند؛

 Ncm مقدار گشتاور ایجاد شده توسط آن ها •
280 یا oz-in 395 می باشد؛

• برای باال بردن دوام، پیچ خطی مورد استفاده 
ــاخته  ــتیل ضد زنگ س در این موتورها از آلیاژ اس
شده است. مهره ی چرخنده ی داخلی این موتورها 
ــا حد امکان از  ــده که ت ــاخته ش از مواد پلیمری س
ــی را برای موتور  ــته و عملکرد نرم ــکاک کاس اصط

موجب می شود.
www.electrocraft.com
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ــای خطی،  ــدازه ی 8( عملگره ــری 21000 )ان س
ــواده ی  ــای خان ــن اعض ــن و کوچک تری جدیدتری
ــوند. این  ــوب می ش ــدی محس ــای هیبری موتوره
ــدازه ای به کوچکی 0/8  عملگرهای خطی دارای ان
اینچ مربع هستند و نوآوری های ارایه شده در آن ها 
ــران ارایه می کند.  ــت کارآیی و دوام را به کارب نهای
ــری 21000 در 3 نوع مختلف موجود می باشد  س
ــواع non captive ،captive و خطی  ــه ان که ب

ــد VNB001 محصولی از  ــاش جدی ــگر ارتع حس
ــرکت IFM Electronic Monitors  است  ش
ــر ارتعاش و ثبت آن ها را  ــه توانایی نمایش مقادی ک
ــگر آن توصیف  ــگاه اول صفحه ی نمایش دارد. در ن
 VNB001 .کاملی از این دستگاه بدست می دهد
ــی جدید شرکت  ــگرهای ارتعاش اولین نوع از حس
IFM Electronic محسوب می شود. این حسگر 
ــن اطالعات و  ــورت آنالی ــد به ص ــک می توان  کوچ
داده های ارتعاش ماشین ها و دستگاه ها را بر اساس 
ــن  ــان رخ دادن ای ــتاندارد ISO 10816 و زم اس
ــا می توانند  ــد. تمام این داده ه ــات ثبت کن  ارتعاش

به طور مستقیم روی این دستگاه ثبت شوند.
 EO ــگر ارتعاش براساس فناوری این نوع حس
ــده و می تواند  ــاخته ش ) Efector Octavis( س
ــامانه های متحرک مورد  استفاده قرار گیرد.  در س
ــگر مذکور توانایی اندازه  گیری ارتعاشات مؤثر  حس
ــاس سرعت بر حسب mm/s دارد. مقادیر  را بر اس
ــه نمایش LED آن به  ــده در صفح اندازه گیری ش
ــگر دارای 2 خروجی و  نمایش در می آید. این حس
ــب نیاز می باشد. حسگر یاد شده  1 ورودی بر حس
ــن کرد و  ــق درگاه USB روش ــوان از طری  را می ت
ــتن آن را در  ــک آن امکان نگه داش ــدازه ی کوچ ان
دست ممکن می سازد. راه اندازی این محصول آسان 
ــایر پارامترهای آن را می توان مستقیم و  بوده و س
ــگر برای کار نیازی  به راحتی تنظیم نمود. این حس

به نرم افزارهای اضافی ندارد.
www.ifm.com/za

خارجی تقسیم بندی می شوند. تفکیک پذیری آن ها 
ــا 0/04 میلی متر در هر  در محدوده ی 0/0015 ت
ــرم تولید  ــی معادل 4/5 کیلوگ ــت و نیروی گام اس
ــن عملگرها می تواند تا  می کنند. تفکیک پذیری ای
ــاخت مهره و پیچ جلو  حد کمتر افزایش یابد. در س
ــن موتورها که دارای جنس فوالد  برنده ی روتور ای
ــاخت و تولید  ــتند از فرآیندهای س ــگ هس ضدزن
ویژه ای مبتنی بر ترموپالستیک مهندسی استفاده 
شده که این موضوع موجب افزایش کارآیی و طول 

عمر آن ها شده است. 
www.Pddnet.com

ــرایط محیطی در تولید و نگهداری  • پایش ش
کاالهای حساس؛ 

• تضمین کیفیت در صنایع تولید مواد غذایی، 
نوشیدنی ها و مواد دارویی؛ 

ــارت بر دما در یخچال ها و محیط هایی که  • نظ
باید تهویه مطبوع در آن ها اعمال شود.

www.unitemp.com
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ــورای  ــد ش ــو فقی ــد، عض ــا فرهمن ــتاد علیرض اس
ــردبیری ماهنامه ی  ــورای س ــت گذاری و ش سیاس
ــاه تحمل درد و  ــمند، پس از چند م ــت هوش صنع
ــرطان ریه،  ــای س ــی از بیماری توان فرس رنج ناش
ــنبه بیست و یکم دی  ــرانجام در سحرگاه روز ش س
ــتافت.  ماه، قفس تن را ترک گفت و به دیار باقی ش
مراسم تدفین این عزیز، در انتظار بازگشت یکی از 
ــان از خارج کشور، با چند روز تأخیر و  برادران ایش
ــد  ــت و هفتم دی ماه انجام ش در روز جمعه، بیس
ــتاد علیرضا فرهمند با  ــن روز پیکر پاک اس و در ای
ــتگان، دوستان و  همراهی گرم اعضای خانواده، بس
ــان در قطعه ی نام آوران بهشت زهرا  همکاران ایش
ــم ترحیم ایشان نیز در  در خاک آرام گرفت. مراس
ــت و نهم دی ماه در مسجد نور  ــنبه بیس روز یکش
ــع در میدان دکتر فاطمی تهران با حضور جمع  واق
کثیری از اصحاب رسانه و مسؤوالن فرهنگی کشور 

در کمال احترام و شکوه برپا شد.
ــترده ی ضایعه ی درگذشت استاد  انعکاس گس
ــایت های خبری داخلی  فرهمند در روزنامه ها و س
و خارجی به نوعی بیانگر جایگاه واالی این عزیز از 
دست رفته در جامعه ی روزنامه نگاری پارسی زبانان 
ــانی که در  ــه هر یک از کس ــت و جالب این ک اس
ــتاد قلم زدند تنها به برخی ویژگی های  ــوگ اس س
ــان پرداختند و به  ــارز و گاهاً منحصر به فرد ایش ب
ــوابق حرفه ای ایشان اشاره کردند؛ تا  گوشه ای از س
ــر شده پیرامون وی،  جایی که برخی مطالب منتش
حتی برای بسیاری افرادی که سال های متمادی با 
او همکاری داشته و در تعامل نزدیک بودند، تازگی 
ــت. از این روست که می توان شهرت گریزی را  داش
یکی از ویژگی های اصلی مرحوم فرهمند برشمرد. 
تسلط بر تاریخ ایران و جهان به ویژه تاریخ سده های 
ــل بر اصول  ــراف کام ــتم اروپا، اش پانزدهم تا بیس
ــفی  ــلط بر مکاتب فلس حرفه ای روزنامه نگاری، تس
ــلط کم نظیر بر زبان و ادبیات  ــرق و غرب و تس ش
ــی از ویژگی های  ــول ترجمه، بخش ــی و اص انگلیس
حرفه ای ایشان است که در کنار تواضع، خوشرویی، 
ــگفت انگیز  ــه ی ش ــر و حوصل ــورداری از صب برخ
ــنجی و  ــی و حرفه ای و نکته س ــات علم در مباحث
ــخصیتی جذاب، دوست  ــان ش ظریف گویی، از ایش

داشتنی و درخور احترام ساخته بود.
ــذار علیرضا  ــه واقع اثرگ ــور گرم و ب ــاز حض آغ
فرهمند در جمع دست اندرکاران ماهنامه ی صنعت 

ــمند به حدود دوازده سال پیش باز می گردد  هوش
ــان گام های  ــی این مدت با راهنمایی های ایش و ط
ــدن ماهنامه ی صنعت  ــیر تبدیل ش مؤثری در مس

هوشمند به یک نشریه ی حرفه ای برداشته شد.
اما دریغ که باز هم خیلی زود دیر شد.   

ماهنامه ی صنعت هوشمند درگذشت استاد علیرضا 
فرهمند را به جامعه ی مطبوعاتی، علمی و فرهنگی 

کشور تسلیت عرض می نماید.
ــت، دل نوشته های برخی  آن چه در ادامه آمده اس
ــت اندرکاران ماهنامه ی صنعت هوشمند است  دس

که در وصف این عزیز از دست رفته نگاشته اند.
گاهی اوقات که به گفتگوی جناب فرهمند با برخی 
ــفی  ــون موضوعات تاریخی و فلس ــکاران پیرام هم
ــه منظور و  ــر پیش می آمد ک ــوش می دادم کمت گ
ــان را بفهمم و حتی در بسیاری  ــه های ایش اندیش
اوقات تکرار طوطی و ار نام افراد و مکاتبی که ایشان 
ــرد برایم ممکن نبود.  ــورد آن ها صحبت می ک در م
ــخن  ــا زمانی که مخاطبش من بودم از هرچه س ام
ــق جان، و تمام  ــاس می کردم با عم می گفت احس
ــب و توجه به  ــال می فهمم. احترام به مخاط و کم
ــی وی، در گفتار و  ــا و ابعاد فکری و علم ویژگی ه
ــتار، از ویژگی های بارز جناب فرهمند بود که  نوش
از وی معلمی توانمند و دوست داشتنی ساخته بود. 
ــا و مصادیق نغز و زیبایی  ــه با مثال ه بیانش همیش
ــهیل می کرد و  ــه فهم کالمش را تس ــراه بود ک هم
ــاند. آن  ــش را در ذهن به حداکثر می رس ماندگاری
ــدر با احترام ایراد  ــدر زیبا آموزش می داد و آن ق ق
ــرای من کاری  ــه تلمذ در محضرش ب می گرفت ک
ــه بی صبرانه  ــتنی و مهیج بود؛ همیش ــت داش دوس
منتظر اظهارنظرش پیرامون نوشته هایم بودم. با آن 
ــت هر بار  ــگاه واالی علمی و حرفه ای که داش جای

ــزد می کرد با تواضع و احترامی  که ایراداتم را گوش
ــت و شما  خاص می گفت: »این ها تنها نظر من اس
ــن یعنی نهایت  ــتید.« و ای ــار به پذیرش هس مخت

بزرگواری و ادب! 
چقدر زود دیر می شود!

روحش شاد، یادش گرامی
وحید تیموری

جامی است که عقل آفرین می زندش
صد بوسه ز مهر بر جبین می زندش

این کوزه گر دهر چنین جام لطیف
می سازد و باز بر زمین می زندش

ــرادی بودند که نگاه  ــتاد فرهمند از جمله ی اف اس
ــتند، و  ــردی به زندگی و جامعه داش ــر به ف منحص
ــر به این  ــن افرادی دیگ ــت حضور چنی ممکن اس
ــه این همه معرفت  ــود. متحیرم ک زودی تکرار نش
ــز اینچنین  ــلول های مغ ــته در س ــِی انباش و آگاه
ــی رود؟ و  ــه کجا م ــان ب ــی، پس از مرگش حکمای
ــا فرهمندی  ــر علیرض ــورم که دیگ ــرت می خ حس
ــه اش را پس از  ــت که نظرات پخت ــن ما نیس در بی
ــرای گرفتن  ــاه، و آن مکث مؤدبانه ب ــری کوت تفک
ــایل ابراز کند.  اجازه برای صحبت، در رابطه با مس

ــمندان و حکما، گاه غیرقابل  آری، درگذشت دانش
ــتند. ــان، تکرارپذیر نیس ــون این ــت؛ چ  جبران اس

علیرضا فرهمند رفت.
 علیرضا فرهمند تکرار نخواهد شد.

 او مردی دوست داشتنی و حکیم بود.
خدایش بیامرزاد.

علیرضا فریدونیان

من در حین حال که خیلي متأسفم که این چنین 

یاد استاد                                                                                                                    
فرهمند  علیرضا  
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انساني واالیي را از دست دادیم ولي از این که مدتی 
را در محضر یکی از ایرانیان فرهیخته و خودساخته 
ــار می کنم. در  ــیار به خود می بالم و افتخ بودم بس
ــفانه  ــزرگ مرد، که متأس ــکاری با این ب زمان هم
چندان طوالنی هم نبود، بسیاری از مسایل مرتبط 
ــان آموختم؛ و باید اذعان  با روزنامه نگاري را از ایش
ــر آموزش بود و  ــان سراس کنم که مصاحبت با ایش
ــتن ذهنی  تجربه. از ویژگي هاي این مرد بزرگ داش
 Beginner’s( ــری ــگر و آماده برای فراگی پرسش
ــراد فرهیخته ی جامعه  ــود که ویژه ی اف Mind( ب
ــی غني پیرامون تاریخ، فلسفه،   ــت، و نیز دانش اس
ــایل اجتماعي و ارایه ی تحلیل هاي  ــت، مس سیاس
ــیار متفاوت و خاص داشتن تفکرات چندبعدي،  بس
از ایشان شخصیتی ویژه، متفاوت و منحصر به فرد 
ــان تواضع،  ــرد. از دیگر ویژگي هاي ایش ارایه مي ک
ــتن شناخت  ــایل و داش بردباري، صبر در حل مس

بسیار باال از جامعه و فرآیندهای حاکم بر آن بود.
مسعود مهرداد

نه پنجه به سر پنجه ی تقدیر توان کرد
نه چاره ی تقدیر به تدبیر توان کرد

ــا فرهمند  ــتاد علیرض ــر برانگیز فقدان اس خبر تأث
ــانه ی  ــه ای جبران ناپذیر را برای جامعه ی رس ضایع
ــت. اما آن چه مهم است  نوشتاری ما به دنبال داش
ــب فیض کردیم فراتر از  و در محضر حضرتش کس
ــت که ممکن است در غم فراغش  چند جمله ای اس
ــن مورد به  ــر آن چه در ای ــود و به جّد ه ــی ش قلم
ــته ی تحریر درآید بیان گر سجایای اخالقی وی  رش
ــود. او که  ــش مطبوعاتی اش نخواهد ب ــق دان و عم
ــاری از تجربه را در مقاطع مختلف تاریخی و  کوله ب
ــور در حوزه ی روزنامه نگاری روی تن  فرهنگی کش
ــخاوت مندانه  نحیف و رنجورش حمل می کرد و س
ــی داد، حداقل در  ــار همکاران خود قرار م در اختی
چند مورد شاخص، نسبت به تمام مدعیان نگارش 

و کتابت سرآمد بود.
ــعور مخاطبین خود  ــتاد فرهمند برای فهم و ش اس
ــود و هیچ گاه  ــژه و فوق العاده ای قایل ب ــرام وی احت
ــخصی اش را به مخاطب تحمیل نمی کرد.  نگرش ش
او همواره به همکارانش توصیه می کرد که: »هرگز 
ــی« را )صراحتاً یا  ــش  فرض ــود »پی ــتار خ در نوش
تلویحاً( در »برداشت مخاطبین« ذکر نکنید و صرفاً 

ــیرین. حتی تصور این که فرهمند  حسن تعجب ش
ــخت است. در  ــد س ــی یا چیزی متنفر باش از کس
ــخت ترین شرایط و در مواجه با تلخ ترین حقایق،  س
ــال راه حل و  ــف می کرد و دنب ــکات مثبت را کش ن

پیشنهاد بود؛ حمله در کارش نبود!
ــتر مواقع بعد از جلسات مشایعت ایشان با من  بیش
بود مسیر پر ترافیکی را طی می کردیم که با وجود 
ــان بسیار لذت بخش می شد سهم من از شعور  ایش
ــفه،  ــن مصاحبت ترافیکی بود. از تاریخ تا فلس او ای
ــگ و ... هرچه بود فرهمند کم و  ازدواج، کار، فرهن

کسری در اطالعات و بینش نداشت. 
ــان صحبت  ــار از همسرش ــاً هر ب ــه و تقریب همیش
ــرد، با احترام فراوان! می گفت بارها خرابکاری  می ک
ــرش  ــت ولی همس ــرمایه بر باد داده اس کرده و س
ــان نیاورده! این که طبیعت چه  یک بار به روی ایش

موجود زیبایی آفریده است! 
ــک، ارمنی زبان  ــود دارد به نام آلی ــه ای وج روزنام
ــود.  ــت که چاپ می ش ــال اس ــتاد س ــت و هش اس
ــکالت زیادی هم دارد. برای مشورت، ایشان را  مش
ــه روزنامه آلیک دعوت کردم، افراد هیأت مدیره و  ب
سردبیری را هم آماده کردم تا منتظر حمله و انعقاد 
و عیب جویی باشند. سخن فرهمند این گونه شروع 
ــد: »من همیشه آرزو داشتم که روزنامه ی آلیک  ش

را از نزدیک ببینم«. جو کاماًل عوض شد! 
ــود ولی اولین  ــان واقعاً زیاد ب ــق اطالعات ایش عم

خصوصیت ایشان تواضع بود.
ــران زمین مردمان  ــت و ای فرهمند اثبات کرد رش

شریفی دارد.
آرتور هوسپیان

ــه ی موضوع مورد بحث،  ــریح صادقان با تبیین و تش
ــت داری را به عنوان حداقل  در انتقال مطالب، امان
نیاز اخالقی یک روزنامه نگار و نویسنده ی متعهد و 
ــم خورده در نظر داشته باشید. در حقیقت، این  قس
ــت که می تواند از گزارش یا خبر مورد  خواننده اس

بحث، برداشت بهینه داشته باشد!«
ــه معنای واقعی  ــز فردی فراجناحی ب فرهمند عزی
ــتار خود  ــی نبود و در نوش کالم بود. او وام دار کس
ــی یا گروهی  ــچ گاه حاضر به مجیزگویی از کس هی
ــید و  ــه واقعیت موضوع می اندیش ــد و همواره ب نش

صادقانه تحریر می نمود. 
ــادی قایل بود و  ــی احترام زی او برای واژگان فارس
همواره توصیه به استفاده از این گنجینه در نوشتار 

رسمی و غیررسمی می نمود.
وی با سعه ی صدر و گشاده رویی خاصی به صحبت 
ــران گوش فرا می داد و آن گاه با منطق منحصر  دیگ
ــرا، کبرا« چیدن  ــتودنی خود به »صغ ــه فرد و س ب
ــک موضوع مورد بحث  ــام زوایای تاری و زدودن تم

می پرداخت.
علی رغم بیماری ها، وفای به عهد، اهتمام به حضور 
ــی و تبسم  ــات هیأت تحریریه، وقت شناس در جلس
ــان با  ــگی او از مصادیق بارز یک انس ویژه و همیش

شخصیت و متعهد به شمار می آید.
ــن مرد  ــن نازنی ــر ای ــادی از محض ــای زی درس ه
آموختیم، ای کاش بازه ی زمانی بیشتری در خدمت 
ــد! آیا کسی  ــتاد بودیم و این قدر زود دیر نمی ش اس
ــت که نظریه ها و تجربه های او را  را یارای این هس
ــه مثابه یک نگرش و منش نوین روزنامه نگاری به  ب

رشته ی تحریر در آورد؟
خدایش رحمت کند و روحش قرین رحمت باد!

محمد حسن موحدی

ــی را از خود  ــت و خاطرات ــای فرهمند عزیز رف آق
ــراِت زیبایی که  ــت. خاط در ذهن ها به جای گذاش
ــادی به ارمغان می آورد. با چنان شور  مرور آن ها ش
ــنایی با همسرشان تعریف  و شوقی از خاطرات آش
ــنایی به تازگی رخ داده  می کردند که انگار این آش

است. 
استاد فرهمند انسانی شریف و دوست داشتنی بود. 
دوستی که زماِن در کنار او بودن و شنیدن سخنان 
ــین او و راهنمایی های دلسوزانه و  ــیرین و دلنش ش
ــه ی او حس گذر زمان را از بین می برد. یقیناً  پدران
فرصت هم نشینی با چنین انسان هایی کمتر تکرار 

خواهد شد.
روحش شاد و یادش جاودان باد

سمیرا محمودی

ــوم و چهارم به بعد معلوم می شد با  در معاشرت س
ــر وکار داری. جلسات هفتگی نشریه  آدم بزرگی س
ــرت با آقای فرهمند بود؛  بهانه ی خوبی برای معاش
ــوش برخورد، آرام و متواضع، با عینک متفاوت و  خ
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تهیه کننده: ندا سهیلی
ــف عملیاتی جهت  ــری کمّیت های مختل اندازه گی
ــی از مهم ترین موضوعات مهم  کنترل فرآیندها یک
ــن اهمیت زمانی  ــت. ای ــده در صنعت اس مطرح ش
ــتر می شود که کمیت مورد نظر معیار خرید یا  بیش
فروش قرار بگیرد. اندازه گیری دبی جریان های گاز، 
ــع یا چندفازی یکی از پارامترهای مهم کنترلی  مای
در فرآیندهای صنعتی می باشد. از طرف دیگر دبی 
ــیاری موارد به عنوان شاخص اصلی  ــیال در بس س
در معامالت مختلف برای سنجش ارزش اقتصادی 
سیاالت قرار می گیرد، از آن جایی که در این موارد 
ــت توافق بر روی  ــت دو طرف معامله مهم اس رضای
ــتاندارد  ــامانه ی اندازه گیری دبی، دقت و اس نوع س
ــیار اهمیت پیدا می کند. متأسفانه  اندازه گیری بس
ــجویان  ــت و دانش ــاغالن در صنع ــیاری از ش  بس
ــته های مهندسی به خصوص مهندسان شیمی،  رش
ــت  ــوص دریاف ــن خص ــای الزم را در ای  آموزش ه
ــود با  ــاهده می ش ــه همین دلیل مش ــد، ب  نمی کنن
ــیت های باالی  ــی یا کم توجهی به حساس بی توجه
ــزار مهم اندازه گیری در صنعت، برخی مواقع  این اب
ــارات زیادی از این منظر نصیب فروشندگان و  خس

یا خریداران می شود. 
ــان  ــت این موضوع کارشناس ــا توجه به اهمی ب
ــانی، آموزش  ــؤوالن مرتبط نیاز به اطالع رس و مس
ــاس  ــو را در این خصوص احس ــث و گفت و گ و بح
ــتین دوره ی  همایش  ــدند تا نخس  کردند و بر آن ش
ــری هیدروکربن ها  ــي اندازه گی ــی- آموزش تخصص
و  ــش  پاالی گاز،  ــت،  نف ــع  در صنای ــگ(  )میترین
پتروشیمی را با هدف پر کردن خالءهای موجود در 

زمینه ی دانش فنی در این خصوص برگزار کنند.
به همین منظور اولین دوره ی همایش تخصصی 
آموزشي اندازه گیری هیدروکربن ها )میترینگ( در 
ــیمی 20 و 21  ــع نفت، گاز، پاالیش و پتروش صنای
آذر ماه جاری در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.

ــگاه علم و صنعت و  ــط دانش این همایش توس
ــا حمایت مالی  ــای نفتی ایران و ب ــرکت پایانه ه ش
ــازمان  معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری، س
ــی،  ــتاندارد ایران- مرکز ملی اندازه شناس ملی اس
پژوهشگاه استاندارد، شرکت انرژی پردازشگر کیان 

در نخستین همایش میترینگ بیان شد:

تأکید کارشناسان بر شناسایی ظرفیت های 

کشور در حوزه ی میترینگ
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و بانک تجارت برگزار شد.
محورهای تخصصی نخستین همایش میترینگ 
ــه میترینگ  ــای مربوط ب ــواع فناوری ه ــامل ان  ش
)اندازه گیری کمی( نفت، گاز و فرآورده )تک فازی 
ــتانداردهای ملی و بین المللی در  و چند فازی(، اس
اندازه گیری نفت، گاز و فرآورده، عملیات پرووینگ 
ــر در صنعت، نگهداری و  ــیون انواع میت و کالیبراس
تعمیرات تجهیزات اندازه گیري و فناوری های نوین 
در اندازه گیری کمی نفت، گاز و فرآورده عنوان شد. 
ــي اندازه گیری  اولین همایش تخصصی آموزش
ــت،  نف ــع  صنای در  ــگ(  )میترین ــا  هیدروکربن ه
ــایی  ــا هدف شناس ــیمی ب ــش و پتروش  گاز، پاالی
ظرفیت های موجود در کشور در موضوع میترینگ، 
ــوزش عملی و نظری موضوعات  تالش در جهت آم
مختلف مرتبط با میترینگ، تالش در جهت معرفی 
ــیت هاي موضوع میترینگ در کشور و لزوم  حساس
ــرکت ها و مراکز تحقیقاتی به آن و  توجه بیشتر ش
رصد فناوری های نوین در میترینگ و معرفی آن ها 

به شرکت های داخلی برگزار شد.
توسعه دانش میترینگ در کشور در جهت رفع 
ــاخت  ــی به دانش طراحی و س ــکالت، دسترس مش
ــگ و پرووینگ مورد نیاز  ــامانه های میترین انواع س
ــش مؤثرتر  ــت ایفاي نق ــالش در جه ــور، ت در کش
 ،IP(و بین المللی )IPS( ــی ــتانداردهای مل در اس
ــرایط خاص  API ،ASTM ،ISO( با توجه به ش
ــور در منطقه و معرفی پتانسیل های موجود در  کش
ــگاهي کشور در جهت رفع  مراکز تحقیقاتی و دانش
مشکالت میترینگ در کشور از دیگر اهداف تعریف 

شده برای برگزاری این همایش اعالم شد.
ــش فرآورده های  ــش و پخ ــرکت ملی پاالی ش
ــرکت ملی  ــرکت ملی نفت ایران، ش نفتی ایران، ش
ــرکت ملی گاز ایران، انجمن  صنایع پتروشیمی، ش
مهندسی گاز ایران، انجمن مهندسی شیمی ایران، 
ــتیتو مهندسی نفت و مرکز  انجمن نفت ایران و انس
تخصصی CFD ایران از حامیان این همایش بودند 

که به طور معنوی از برگزار کنندگان حمایت کردند.
ــن همایش،   ــم افتتاحیه ی ای ــدای مراس در ابت
ــکده ی  ــی، رییس دانش ــی صادق ــد تق دکترمحم
مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت در خصوص 
ــگ گفت: »با در نظر گرفتن احجام  اهمیت میترین
ــتحضرید که یک درصد  ــور، مس نفت و گاز در کش
اختالف اندازه گیری می تواند چه خساراتی را متوجه 
فروشنده یا خریدار نماید.« وی ابراز امیدواری کرد 
ــروعی برای کمک به حل این  این همایش بتواند ش

موضوع مهم در کشور باشد.
ــید  ــم افتتاحیه، مهندس س ــه ی مراس در ادام
ــای نفتی ایران  ــوی، مدیرعامل پایانه ه فیروز موس
ــرکت پایانه های  به اختصار پیرامون فعالیت های ش
ــخن گفت. وی برگزاری این همایش  نفتی ایران س
ــت نفت در تولید،  ــت تحقق اهداف صنع را در جه
ــه روز بودن  ــت وگفت: »ب ــعه و صادرات دانس توس
فناوری در این سه حوزه با توجه به شرایط موجود 
ــور، به صورت الزام درآمده است و اگر بخواهیم  کش
ــم، باید  ــرده و ارتقا دهی ــود را حفظ ک ــگاه خ جای
ــم روز دنیا کم کنیم. وی  ــه ی خویش را با عل فاصل
با تأکید بر این که پایانه های نفتی خارک، عسلویه 
ــای منطقه و جهان به  ــکا از دقیق ترین پایانه ه و ن
ــدم توجه به  ــزود: »هرگونه ع ــد، اف ــمار می رون ش
ــتم های اندازه گیری، طبعاً تبعات منفی  بحث سیس

بسیاری به دنبال دارد.«
ــی، عضو هیأت  ــن منتظر تربت ــدس حس   مهن
ــخنران  ــرکت ملی صادرات گاز ایران س مدیره ی ش
بعدی مراسم افتتاحیه نخستین همایش میترینگ 
ــرایط دیروز،  بود که با موضوع »اندازه گیری گاز، ش
ــخنرانی کرد. وی در بیانات  امروز و افق 1404« س
ــری از چند  ــث اندازه گی ــت: »بح ــود اظهار داش  خ
ــه حفظ و  ــت ک ــی اس زاویه ی مختلف قابل بررس
صیانت از منافع ملی و نیز ایجاد اعتماد بین خریدار 
و فروشنده از آن جمله است و توضیح داد در صنعت 
گاز کشور، اکنون 1500 سامانه ی میترینگ بزرگ 

ــامانه ی میترینگ خانگی  و حدود 5/16 میلیون س
ــت که فضای بسیار گسترده ای را در بحث  فعال اس
اندازه گیری می طلبد و جای کار زیادی برای بخش 

خصوصی دارد.«
ــرکت ملی صادرات گاز  عضو هیأت مدیره ی ش
ــرفصل  ایران، توجه به موضوعات اندازه گیری در س
دروس دانشگاهی، دستیابی به فناوری روز طراحی 
و ساخت سامانه های اندازه گیری، توسعه ی ساخت 
ــتانداردهای ملی  ــمند و تدوین اس کنتورهای هوش
اندازه گیری را از جمله نیازهای اندازه گیری برشمرد 
و تصریح کرد: »باید سامانه های اندازه گیری جدید 
ــا نیازها و  ــمند، منطبق ب ــای هوش ــر کنتوره نظی
ــاخت های موجود  فناوری روز و هماهنگ با زیرس

کشور ساخته شود.«
ــگاه  ــی پژوهش ــی، معاون پژوهش ــر توکل دکت
ــتاندارد در ادامه ی این مراسم در اهمیت اندازه  اس
ــخن  ــوم مختلف س ــری در عل ــی و اندازه گی شناس
ــه گروه صنعتی،  ــی را به س گفت. وی اندازه شناس
قانونی و علمی تقسیم بندی کرد و گفت پژوهشگاه 
استاندارد از متولیان اصلی اندازه  شناسی علمی در 

کشور است.
  سپس دکتر محمدعلی عمادی، مدیر پژوهش 
ــرکت ملی نفت ایران با اشاره به فضای  و فناوری ش
ــش اندازه گیری به لحاظ  ــی اصل 44 گفت: »نق مل
مدیریت مخازن و منابع هیدروکربنی بسیار پررنگ 

است.«
ــم مهندس بیاتانی، مدیر   در ادامه ی این مراس
مهندسی شرکت ملی صادرات گاز ایران نیز با اعالم 
ــش از 33 تریلیون مترمکعب حجم ذخایر گازی  بی
ــک درصد از بازار  ــت: »در حال حاضر ی ــران، گف ای
جهانی گاز به ایران اختصاص دارد که بر اساس سند 
چشم انداز 1404 باید به رشد 16 درصدی برسیم. 
برای رسیدن به این رشد، باید بالغ بر 500 میلیون 
مترمکعب گاز صادر کنیم که عالوه بر خطوط لوله، 
ــت. وی  ــتفاده از دیگر امکانات گاز اس ــد اس نیازمن
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افزود: »برای اندازه گیری گاز، باید پارامترهای کّمی 
ــی را مورد اندازه گیری قرار دهیم. وی تأکید  و کیف
کرد: »در سامانه های اندازه گیری، مالک باید دقت 

سامانه باشد نه هزینه ی دستگاه ها.«
ــم  ــرژی در ادامه ی مراس ــل بورس ان مدیر عام
ــه ضرورت توجه ویژه به  افتتاحیه ی این همایش ب
ــتقیم آن بر صنایع  مقوله ی اندازه  گیری و اثرات مس
ــیمی پرداخت و گفت:  ــت، گاز، پاالیش و پتروش نف
ــژه به اصل  ــازی و توجه وی ــا اجرای خصوصی س »ب
ــبات مقادیر نفتی و اندازه گیری  44 دقت در محاس

فرآورده ها اهمیت ویژه ای پیدا کرده است.«
وی با بیان مزایای توجه به مقوله ی اندازه گیری 
ــری از اتالف منابع  ــت نفت گفت: »جلوگی در صنع
ــریع در مبادالت تجاری  ــرکت ها و تس و دارایی ش
ــای نفتی  ــق فرآورده ه ــری دقی ــد اندازه گی از فوای
ــت.« مدیر عامل بورس انرژی ضمن معرفی بازار  اس
سرمایه ی کشور و به طور ویژه کارکرد بورس انرژی 
ــرورت اندازه گیری  ــرای مدیران وزارت نفت به ض ب
ــیاری از  ــت: »با توجه به حضور بس ــت و گف پرداخ
ــرکت های فعال در حوزه ی نفت، گاز، پاالیش و  ش
پتروشیمی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس 
ــوالت آن ها در بورس انرژی توجه  و عرضه ی محص
ــت و فرآورده های نفتی،  ــول اندازه  گیری نف ــه اص ب
ــه صورت های مالی را  ــفافیت و اعتماد ب صحت، ش

در پی دارد.«
ــرفت  ــرورت پیش ــر ض ــد ب ــا تأکی ــینی ب حس
سامانه های اندازه گیری خاطر نشان کرد: »پیشرفت 
روش های اندازه گیری اصول پاسخگویی مدیران را 
ــفافیت در قبال دارایی های  ــت می کند و به ش تقوی

این شرکت ها منجر می شود.«
ــوع تلفات در بخش هاي  وی همچنین به موض
ــرد و افزود:  ــاره ک ــوزه ی نفت اش ــتی ح پایین دس
ــریع در  ــگاه اندازه  گیری عالوه بر تس »ارتقاي جای
ــای تجاری به حل و فصل دعاوی حقوقی  قرارداده

مربوطه کمک شایانی می کند.«
ــرژی در پایان، به ضرورت  ــل بورس ان مدیر عام
ــاره و تصریح کرد: »برای  آموزش در این عرصه اش
ــیدن به چنین امکانات و مزایایی باید آموزش و  رس
چاپ کتاب و نشریات آموزشی در حوزه ی میترینگ 
در دستور کار قرار بگیرد و بورس انرژی برای انتشار 

اقالم آموزشی در این باره اعالم آمادگی می کند.«
ــر برنامه ریزی تلفیقی  ــهبازی، مدی مهندس ش
ــم  ــای نفت ایران نیز در این مراس ــرکت پایانه ه ش
ــه ی معتبر  ــذ گواهی نام ــرد و از اخ ــخنرانی ک  س
بین المللی 1702،  در زمینه ی آزمون سنجی نفت 

خام برای اولین بار در خارک خبر داد.
سید حسن هاشم آبادی دبیر نخستین همایش 
ــا  ــری هیدروکربن ه ــي اندازه گی ــی آموزش تخصص
و  ــش  پاالی گاز،  ــت،  نف ــع  در صنای ــگ(  )میترین
پتروشیمی نیز به عنوان آخرین سخنران در مراسم 
ــاره به اهمیت برگزاری موضوع  افتتاحیه ضمن اش
ــا توجه به دارا  ــت: »ایران ب این همایش اظهارداش
ــطح جهان به  ــی نفت و گاز در س ــودن منابع غن ب
ــذار در تعیین  ــورهای تأثیرگ ــی از کش ــوان یک عن
ــه و تقاضای این محصوالت  ــادالت جهانی عرض مع
ــت؛ اما باید این واقعیت را هم پذیرفت  با ارزش اس
ــیون با  که در ایران موضوع اندازه گیری و کالیبراس
ــورت تخصصی مورد  ــود اهمیت آن کمتر به ص وج

توجه قرار می گیرد.«
ــت موضوع  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــزود: »ب وی اف
ــورهای مختلفی  ــش در کش ــگ، این همای میترین
چون آمریکا، کانادا و مالزی برگزار می شود و شروع 
ــیار هم دیر شده  برگزاری این همایش در ایران بس
ــود. زیرا ما  ــی ش ــن موضوع به جد بررس ــد ای  و بای
دارنده ی صنعت نفت هستیم و باید دانش میترینگ 

را ارتقا دهیم.«
ــق  دقی ــری  »اندازه گی ــت:  گف ــم آبادی  هاش
ــرل بهینه ی فرآیندها  ــیال به منظور کنت جریان س

ــای  ــت، گاز و فرآورده ه ــروش نف ــن ف و همچنی
ــن رو باید روش های  ــت از ای ــیار مهم اس  نفتی بس

اندازه گیری به دقت پیاده سازی شوند.« 
وی افزود: »ما در حال حاضر جایگاه شایسته ای 
ــی در خصوص بحث میترینگ  در جوامع بین الملل
ــعی و تالش خود را درجهت انجام  نداریم و باید س
کارهای علمی و دقیق کرده تا جایگاه درخور شأن 

خود را کسب کنیم.«
وی خاطر نشان کرد: »اولین همایش تخصصی 
ــا )میترینگ(  ــی اندازه گیری هیدروکربن ه آموزش
ــیمی نگاهی  در صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروش
ــی و  ــی هم به لحاظ فنی و آموزش ــژه و تخصص وی
ــی به این مقوله دارد به همین  هم به لحاظ پژوهش
ــا تمام افراد و  ــده ت ــعی ش  دلیل در این همایش س
شرکت های مرتبط و تأثیرگذار در این مقوله حضور 

داشته باشند.« 
ــالوه بر  ــش ع ــن همای ــه داد: »در ای وی ادام
ــت های تخصصی،  ــدی و نشس ــخنرانی های کلی س
ــگاه تخصصی  ــری از جمله نمایش ــای دیگ بخش ه
ــرکت ها و  ــی توانمندی ها و امکانات ش ــرای معرف ب
ــری و  ــه ی اندازه گی ــف در زمین ــای مختل بخش ه
ــی در  تجهیزات اندازه گیری، ارایه ی مقاالت پژوهش
حیطه ی محورهای همایش و تقدیر از برگزیدگان 

و پیشگامان این حوزه برنامه ریزی شده است.« 
ــت: »این همایش که  ــر همایش اظهار داش دبی
ــؤوالن  اولین و بزرگ ترین گردهمایی مدیران، مس
ــوزه ی اندازه گیری و تجهیزات  و افراد مرتبط در ح
ــه  ــن در منطق ــور و همچنی ــری در کش  اندازه گی
ــادل  ــی و تب ــر هم اندیش ــی نظی ــد، اهداف می باش
ــراد مرتبط، تعامل  ــوزش و آگاهي اف تجربیات، آم
ــازمان هاي ذیربط و  ــرکت ها و س ــک افراد، ش نزدی
ــکالت موجود در این حوزه و بحث  ــنایی با مش آش
روی راهکارهای ممکن برای رفع آن ها و همچنین 
افق فناوری های نوین اندازه گیری را در نظر دارد.«
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ــم آبادی در پایان گفت: »عالوه بر ارایه ی  هاش
ــت های  نشس ــی  برپای و  ــدی  کلی ــخنرانی های  س
ــی  ــرای معرف ــی ب ــگاه تخصص ــی، نمایش تخصص
ــای  ــرکت ها و بخش ه ــات ش ــا و امکان توانمندی ه
ــه ی اندازه گیری و تجهیزات  مختلف فعال در زمین
ــت و گاز نیز در این همایش  اندازه گیری صنایع نف

برپا شد.«
بعد از مراسم افتتاحیه تمامی شرکت کنندگان 
ــور معرفی  ــه منظ ــه  ب ــی ک ــگاه تخصص از نمایش
ــای  ــرکت ها و بخش ه ــات ش ــا و امکان توانمندی ه
ــه ی اندازه گیری و تجهیزات  مختلف فعال در زمین
اندازه گیری صنایع نفت و گاز در حاشیه ی برگزاری 

مراسم افتتاحیه برپا شده بود نیز دیدن کردند.«
ــگاه جانبی، شرکت های مختلفی  در این نمایش
از جمله شرکت پایانه های نفتی ایران، سازمان ملی 
ــتاندارد، آسیا وات،  ــتاندارد ایران، پژوهشگاه اس اس
ــاتیس، انرژی پردازشگر کیان، شرکت  آی تک ایس
ــی  ــرکت فنی و مهندس ــتر تهران، ش ــوان گس رض
ــی CFD ایران و  ــز تخصص ــی، مرک ــوپر صنعت س
ــاور نقش آوران توس حضور داشتند  مهندسان مش
ــه ی میترینگ به  ــتاوردهای خود را در زمین و دس

معرض نمایش گذاردند. 
ــان تابلو که  ــوج پویا  و کرم ــرکت های فرام ش
ــیون  ــرکت های اتوماس از اعضای انجمن صنفی ش
صنعتی هستند در نمایشگاه مذکور حضوری فعال 

و چشمگیر داشتند.
ــه ی مقاالت  ــات ارای ــی از جلس ــؤولیت یک مس
ــورای  ــن موحدی عضو ش ــدس محمدحس را مهن
ــمند عهده دار  ــه ی صنعت هوش ــردبیری ماهنام س
ــن مقاله نیز  ــده در ای ــود و محور بحث تعریف ش ب
ــی اندازه گیری نفت بود که در بخش مقدمه ی  مبان
ــه مطالب کلی در خصوص اندازه گیری و  این جلس
سپس در بخش دوم نیز هدف از اندازه گیری جریان 
ــریح شده بود. مهندس موحدی  در پنج کاربرد تش
سابقه ی خدمت در شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 

ــاخت داخل وزارت نفت و  ــی و س معاونت مهندس
ــابقه ی تدریس دروس مختلف مرتبط با رشته ی  س

مهندسی کنترل و ابزار دقیق را نیز دارند. 
اعضای هیأت رییسه ی جلسه را آقایان موحدی، 

وحیدی، عزیز زاده و شیتره تشکیل داده بودند. 
ــامانه های اندازه گیری، دو  ــن کاربرد س همچنی
ــام، گاز و فرآورده های  ــال نفت خ ــرای انتق روش ب
در  ــک  دینامی و  ــتاتیک  اس روش  دو  و  ــی   نفت
ــیاالت از جمله بخش های  ــان س اندازه گیری جری
ــه بودند در این  ــده در این جلس مختلف مطرح ش
ــش میزگردهای مختلفی با موضوعات مرتبط  همای
ــه جایگاه استاندارد و کالیبراسیون و  ــد ک برگزار ش
استاندارد  جایگاه  نفت،  صنعت  در  آن  چشم انداز 
گاز،  صنعت  در  آن  چشم انداز  و  کالیبراسیون  و 
آن  چشم انداز  و  کالیبراسیون  و  استاندارد  جایگاه 
و  نفتي  فرآورده هاي  پخش  و  پاالیش  صنعت  در 
آن  چشم انداز  و  کالیبراسیون  و  استاندارد  جایگاه 
در صنعت پتروشیمي از جمله عناوین برگزاری این 

میزگردها بود.

الزامات و راهکارهاي یکپارچه سازي روش هاي 
مبادي  در  خام  نفت  کیفي  و  کمي  اندازه گیري 
ورودي و خروجي شرکت هاي تابعه ی شرکت ملي 
پژوهش،  نقش  کاوي  مورد  و  بررسي  ایران،  نفت 
ــاوری در ارتقای کارایي و دقت  فناوري و انتقال فن
ــرداری چالش ها و  ــای میترینگ و نمونه ب سامانه ه
و  آموزشي  ــای  بررسي سامانه ه و  نقد  و  راهکارها 
کارشناس  تربیت  در  عالي  آموزش  سیاست هاي 
متخصص و کارآمد در زمینهی سامانه های میترینگ 
ــرداری از دیگر عناوین میزگردهای برگزار  و نمونه ب

شده در این همایش بودند. 
ــاه علم  ــگ در دانشگ ــی میترین ــروه پژوهش گ
ــی از اساتید  ــت جمع ــا مشارک ــران ب ــت ای و صنع
ــای تحقیقاتی  ــور، فعال در کاره دانشگاه های کش
ــی هیدروکربن ها و  ــری کم ــه اندازه گی ــوط ب مرب
ــوع و فعال  ــه در این موض ــن افراد باتجرب همچنی
ــال 1390 مجوز فعالیت  ــت در س در صنعت توانس
ــه در حال حاضر  ــت را دریافت کند ک از وزارت نف
ــد در کشور در زمینه ی  تنها قطب فعال مورد تأیی

میترینگ است.
ــت موضوع  ــاسیت و اهمی ــه حس ــا توجه ب   ب
ــزار اندازه گیری و  ــاالی اب ــت ب ــگ و اهمی میترین
ــه ریزی های این  ــت، در برنام ــگ در صنع پرووین
ــی در پایانه ی  ــاه آموزش ــش، برگزاری کارگ همای
ــی این همایش  ــوان برنامه ی جانب ــلویه به عن عس
ــی پرووینگ میترهای  ــوان کارگاه آموزش تحت عن
 PD ــای توربیني و میترهای اولتراسونیک، میتره
تعریف شد که در دی ماه جاری در عسلویه برگزار 

خواهد شد.  

 

تأکید کارشناسان بر شناسایی ظرفیت های...

مهندسي برق و الکترونیک کرمان تابلو

فراموج پویا
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ــخ 26 و  ــد در تاری ــای هوشمن ــس شبکه ه کنفران
ــدف توسعه ی علوم  ــال 1392  با ه ــاه س 27 آذرم
ــط با هوشمندسازی شبکه های   و فناوری های مرتب
برق و انرژی در محل پردیس فني مهندسي شهید 

عباسپور دانشگاه شهید بهشتي برگزار شد. 
ــرو، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري،  وزارت نی
ــرح ملی شبکه ی  ــت، پژوهشگاه نیرو، ط وزارت نف
ــران، شرکت رایتل، شرکت صنایع  هوشمند برق ای
ــوس، شرکت  ــازان ط ــه س ــرژی بهین ــش ان سنج
ــت طرح هاي آب و  ــزار آزما و شرک ــک اف الکترونی

انرژي فراب از جمله حامیان این کنفرانس بودند.
ــه شرکت کرمان تابلو،   حامیان دیگری از جمل
ــش ایران، انجمن علمی مهندسین برق  IEEE بخ
ــران انجمن علمی فناوری اطالعات  و الکترونیک ای
ــران، انجمن علمی رمز ایران، انجمن  و ارتباطات ای
ــن علمی انرژی  ــران و انجم ــی انرژی بادی ای علم
ــزاری این  ــؤوالن برگ ــران نیز مس ــدی ای خورشی

کنفرانس را یاری کردند.
محورهاي علمي کنفرانس )در حوزه هاي برق، 
ــی چون طراحي و  ــاز و آب( شامل عناوین نفت، گ
ــه، کیفیت توان و پایایي،کنترل و  بهره برداري بهین
ــترده، تولید پراکنده، ذخیره  حفاظت ناحیه ی گس
ــاي فعال و هاب  ــرژي، ریزشبکه، شبکه ه سازي ان
ــرژي، سامانه هاي مدیریت انرژي، مدیریت انرژي  ان
ــال و توزیع و  ــادا، اتوماسیون انتق ــان، اسک ساختم

زیرساخت کنتورهاي هوشمند بود.
ــت فیزیکي و سایبري، فناوري ارتباطات و  امنی
اطالعات، پدافند غیرعامل، اقتصاد و بازار، مدیریت 
مصرف، پاسخگویي بار و کنترل بهینه، خودروهاي 
ــا،  ــذاري، استاندارده ــدي، قانون گ ــي و هیبری برق
ــزات هوشمند و فناوري هاي نوین نیز از دیگر  تجهی
ــس شبکه های  ــی برگزاری کنفران ــای علم محوره

هوشمند بود.
ــم افتتاحیه ی این کنفرانس، دکتر علی  درمراس

اکبر افضلیان، رییس کنفرانس شبکه های هوشمند 
ــر مقدم گفت  ــان این مراسم خی به شرکت کنندگ
ــان در کنفرانس تشکر کرد سپس  ــور ایش و از حض
ــس نیز گزارشی را در  ــر منتظری، دبیر کنفران دکت
خصوص برگزاری کنفرانس منتشر کرد و به تشریح 

آن پرداخت.
سخنران بعدی این کنفرانس نیز دکتر فرخزاد، 
ــت شبکه ی  ــت مدیری ــزی شرک ــاون برنامه ری مع
ــی در خصوص  ــح مباحث ــه به تشری ــران بود ک ای

هوشمندسازی شبکه ی برق ایران پرداخت.
در ادامه دکترحسن بیورانی، عضو هیأت علمی 
ــه ای بر  ــن ارایه ی مقدم ــان ضم ــاه کردست  دانشگ
ــی و اشاره به موضوع  ــای هوشمند الکتریک شبکه ه
ــی چالش های کنترلی در شبکه های الکتریکی  برخ
آینده گفت: این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار 

بوده و باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
ــن به تشریح چند محور تحقیقاتی   وی همچنی

در کنفرانس شبکه های هوشمند 92 مطرح شد:

توجه دولت مردان به جامعه ی علمی؛  
کلید توسعه و پیشرفت کشور

تهیه کننده: گروه گزارش
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ــال مرتبط از جمله کنترل ریز شبکه ها پرداخت  فع
ــت استفاده از روش های توصیفی و  و موضوع اهمی
هوشمند در تحلیل پایداری و تنظیم کنترل کننده  ها 
ــی و تأثیر کاهش آن  ــرد. نقش اینرس ــح ک را تشری
ــترده ی  ــداری سامانه ها به دنبال حضور گس بر پای
ریزمولدهای پراکنده بررسی و راهکارهای احتمالی 
ــود که دکتر  ــز از دیگر مباحثی ب ــت جبران نی جه

بیورانی به آن پرداخت.
ــر طرح ملی  ــی زاده، مدی ــن دکتر قاض همچنی
ــن مراسم به  ــز در ای ــرق نی ــد ب ــه ی هوشمن شبک
ــه ی هوشمند و پیاده سازی  معرفی طرح ملی شبک
ــت و توضیحاتی را در این  طرح نمونه ی آن پرداخ

خصوص به حضار ارایه کرد.
ــه ی علوم و  ــدف توسع ــش که با ه ــن همای ای
ــازی شبکه های   ــای مرتبط با هوشمندس فناوری ه
ــی محققین  ــور گردهمای ــرژی و به منظ ــرق و ان ب
دانشگاهی اعم از اساتید و دانشجویان و متخصصین 
ــزار شد، ارایه ی آخرین مطالعات  بخش صنعت برگ
و پژوهش ها در قالب سخنرانی های کلیدی، ارایه ی 
ــزاری گارگاه ها و میزگردها و نیز برپایی  مقاله، برگ
ــش دستاوردها و  ــرای نمای ــاه تخصصی ب نمایشگ

محصوالت صنعتی را در دستور کار خود داشت.
ــزاري  برگ ــا  ب ــان  همزم ــا  راست ــن  همی در 
ــای هوشمند انرژي،  ــس بین المللي شبکه ه کنفران
ــوازي با  ــي به صورت م ــاه جانبي تخصص نمایشگ
ــده بود. هدف  ــر فعالیت هاي کنفرانس برپا ش دیگ
ــالوه بر  ــن بود که ع ــاه ای ــن نمایشگ ــی ای از برپای
ــات  ارایه ی دستاوردهای صنعتی شرکت ها، مؤسس
ــز تحقیقاتی، محیط  ــی، دانشگاه ها و مراک پژوهش
ــری در جهت برقراری ارتباط نزدیک تر صنایع،  مؤث
سازمان ها با دانشجویان، دانش آموختگان و اساتید 

دانشگاه ها و پژوهشگاه ها فراهم شود. 
ــور پس از اتمام مراسم افتتاحیه  به همین منظ
ــای هوشمند،  ــس شبکه ه ــار کنفران ــاز به ک و آغ
ــاه بازدید کردند و  ــان از این نمایشگ شرکت کنندگ

با محصوالت و دستاوردهای ارایه شده در آن آشنا 
شدند.

شایان ذکر است با توجه به ارتباط نزدیک مبحث 
ــا فناوری های زیرمجموعه ی  شبکه های هوشمند ب
ــای کنترل،  ــی از قبیل سامانه ه اتوماسیون صنعت
سامانه های اسکادا و شبکه های جمع آوری و ارسال 
اتوماسیون صنعتی،  انجمن صنفی شرکت های  داده، 
حمایت از این کنفرانس را دستور کار خود قرار داد 
ــا برپایی غرفه در نمایشگاه جانبی ضمن معرفی  و ب
ــبت به توزیع  ــن به حاضران در کنفرانس نس انجم
ــد در میان حاضرین در  ماهنامه ی صنعت هوشمن
ــه  ــاه ک از نمایشگ ــان  بازدیدکنندگ ــس و  کنفران
ــد و دانشجویان و  ــی از آن ها را اساتی بخش اعظم

آینده سازان کشور تشکیل می دادند اقدام نمود. 
ــای این کنفرانس، پنج کارگاه  در برنامه ریزی ه
ــز تعریف شده بود  ــا عناوین مختلف نی ــی ب آموزش
که  کارگاه سامانه های هاي نوین اندازه گیري انرژي 
الکتریکي در شبکه ی هوشمند توسط شرکت بهینه 
ــازان توس، کارگاه معماری اطالعاتی، ارتباطی و  س
ــع و جایگاه  ــد توزی ــه ی هوشمن ــی شبک الکتریک
ــه ی هوشمند توسط  ــع تولید پراکنده در شبک مناب
ــي مبتني بر گراف  ــاه نیرو و کارگاه ارزیاب پژوهشگ
ــوان زیرساخت  ــه  PLC G3 به عن ــت شبک امنی
ــط شرکت  ــد توس ــای هوشمن ــی شبکه ه  مخابرات

فراب- دپارتمان شبکه های هوشمند برگزار شد.
از  ــاط  ارتب ــی  آموزش ــاه  کارگ ــن   همچنی
 Power Line ــا  ی ــرق  ب ــوط  خط ــق     طری
ــا  استاندارده و  ــاوری  فن  ،Communication
ــت کنتورسازی  ــه ی هوشمند توسط شرک در شبک
ایران– دپارتمان شبکه های هوشمند برق و کارگاه 
ــت توان در هوشمندسازی   جایگاه سامانه ی مدیری
ــت مهندسی و  ــره ای توسط شرک ــای جزی شبکه ه
ساخت برق و کنترل مپنا و دانشکده مهندسی برق 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.
در این کنفرانس نشست های تخصصی بسیاری 

ــز جهت ارایه ی مقاالت و پوسترها به عالقمندان  نی
ــت ها توسط هیأت  برگزار شد و هر یک از این نشس

رییسه ای مدیریت می شد.
ــس نیز در روز  ــم اختتامیه ی این کنفران مراس
ــارف، رییس انجمن  ــور دکتر ع ــا حض 27 آذر و ب
ــؤوالن  ــی شبکه ی هوشمند انرژی ایران و مس علم

و کارشناسان برگزاری این کنفرانس برگزار شد.
ــر غرویان دبیر علمی کنفرانس شبکه های   دکت
ــن مراسم ضمن تقدیر  ــد انرژی ایران در ای هوشمن
ــس گفت: »این  ــزار کننده ی کنفران ــل برگ از عوام
ــتین کنفرانس هوشمندسازی است  کنفرانس نخس
ــای هوشمند و  ــن علمی شبکه ه ــه توسط انجم ک
ــور دانشگاه شهید  ــه میزبانی پردیس فنی عباسپ ب

بهشتی برگزار شد.«
 وی افزود: »به دبیرخانه ی این کنفرانس 429 
ــه برای بخش ارایه و  ــه ارسال شد که 68 مقال مقال
ــورت پوستر در نظر  ــه نیز برای ارایه به ص 65 مقال
ــاً باالی 90  ــود. در کنفرانس تقریب ــه شده ب گرفت
ــد مقاالت چه در بخش ارایه ی حضوری و چه  درص
در بخش ارایه ی پوستری مورد داوری قرار گرفتند 
ــه شدند. از لحاظ کمی و کیفی این کنفرانس  و ارای
نسبت به کنفرانس های مشابه گذشته جهش قابل 

توجهی داشته است.«
ــه ی کنفرانس  ــت: »در حاشی ــار داش وی اظه
ــزی شده بود  ــی دیگری نیز برنامه ری فعالیت جانب
ــه ی برتر در هر  ــر از پایان نام ــه می توان به تقدی ک
ــابقه ای برای  ــن مس ــرد. همچنی ــاره ک ــع اش  مقط
ــده که قرار است به  هوشمندسازی نیز طراحی ش

میزبانی دانشگاه اصفهان برگزار گردد.«
ــس  کنفران ــه ی  اختتامی در  ــان  غروی ــر   دکت
ــر نشان کرد:  ــازی شبکه های برق خاط هوشمندس
ــده در بخش پایان نامه ی  ــز در نظر گرفته ش »جوای
ــد کرد که اعطای  ــر را شرکت توانیر اهدا خواه برت
دو سکه به پایان نامه ی برتر دکتری و یک سکه به 

پایان نامه ی برتر کارشناسی ارشد است.«
ــزود: »در بخش کارشناسی به دلیل عدم  وی اف
استقبال مناسب و تعداد پایین پایان نامه های ارسالی 
ــش کارشناسی  ــورت نگرفته ولی در بخ داوری ص
ــد و دکتری پایان نامه های برتر معرفی شده اند.  ارش
ــش دکتری پایان نامه ی محمدجواد سنجری   در بخ
ــان پایان نامه ی برگزیده  ــا راهنمایی دکتر قره پتی ب
ــی ارشد هم پایان  ــی شد. در بخش کارشناس معرف
نامه ی محمدامین علیزاده با راهنمایی دکتر آقایی 
ــاوره ی دکتر گیتی زاده پایان نامه ی برگزیده  و مش

معرفی گردید.«
ــس انجمن علمی  ــر محمدرضا عارف، ریی دکت
ــز در مراسم  ــران نی ــد انرژی ای ــه ی هوشمن شبک
ــه ی تولید علم  ــار داشت: »در زمین ــه اظه اختتامی
ــه رسیده ایم ولی در  ــت منطق تقریباً به مقام نخس
ــم و نتیجه ی تولید  ــل علم به فناوری گرفتاری تبدی
ــده نشده است که در این  ــم در زندگی مردم دی عل مهندسي و ساخت برق و کنترل مپنا - مکو

ضرورت توجه دولت مردان به جامعه ی...
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زمینه عملکرد ضعیفی داشته ایم. وی ضمن تبریک 
به مناسبت هفته ی پژوهش به شرکت کنندگان در 
کنفرانس و پژوهشگران کشور یاد و خاطره روز 27 
ــروز شهادت دکتر مفتح و روز  ــه عنوان سال آذر را ب

وحدت حوزه و دانشگاه گرامی داشت.« 
ــور  ــوان کش ــدان ج ــن از دانشمن وی همچنی
ــاال بردن سطح  ــور در کنفرانس و ب ــه خاطر حض ب
ــک ساله ی  ــرده و از زحمات ی ــت قدردانی ک رقاب
ــا در دبیرخانه ی  ــان و همکاران آن ه برگزارکنندگ

کنفرانس نیز صمیمانه تشکر کرد.

ــی در ادامه  ــورای عالی انقالب فرهنگ عضو ش
ــا و  ــه ی گردهمایی ه ــه در زمین ــت: »متأسفان گف
ــالت زیادی  ــه و مشک ــی دغدغ ــای علم همایش ه
گریبان گیر اساتید و برگزارکنندگان کنفرانس های 
ــم برگزاری نباید هیچ  ــی است در حالی که تی علم
وظیفه ای در قبال تأمین مالی آن داشته باشد؛ ولی 
با تمام توان از وقت و انرژی خود در این راه هزینه 
ــه از دولت مردان خواستند تا  می کنند. وی در ادام
این دغدغه جامعه علم کشور را جدی گرفته و برای 

آن راه حلی ارایه کنند.
ــه ی هوشمند انرژی  رییس انجمن علمی شبک
ــرد: »از اواخر دهه ی هفتاد ضرورت  ایران تأکید ک
تشکیل انجمن های تخصصی حس شد و انجمن های 
ــه فعالیت نمودند ولی به  علمی زیادی نیز شروع ب
ــان و دغدغه هایی نظیر  ــل شرایط خاص آن زم دلی
ــم این انجمن ها،  ــه ی کم و اعضا و مقاالت ک بودج
ــه بودند، مثل  ــاً انجمن های کلی در هر رشت عموم
ــک و ... و کمتر شاهد  ــرق، مکانی ــن علمی ب انجم
شکل گیری انجمن های تخصصی تر و با فعالیت های 
ــز و مشخص تر بودیم. اما در اواخر دهه ی هشتاد  ری
ــور شده اند  ــی مح ــی، دانای ــای علم ــه فعالیت ه ک
ــی نیز بیشتر شده  شکل گیری انجمن های تخصص
 و شاهد ایجاد این نوع انجمن های علمی بوده ایم.«

ــح کرد:  ــارف همچنین تصری ــا ع ــر محمدرض دکت
ــانی  ــبت به غرب نیروی انس ــبی ما نس »مزیت نس
ماست و به خصوص از برنامه ی سوم توسعه به بعد 
ــاق ملی و سند چشم انداز  این جهت گیری در میث

شفاف و روشن است.« 
ــه کرد: »در مرحله ای که باید  دکتر عارف اضاف
ــردم دیده شود  ــم در زندگی م ــه ی تولید عل نتیج
ــی داشته  ــتیم و عملکرد ضعیف ــب هس ــی عق خیل
ــل علم به ثروت ملی با  ــم و لذا در چرخه ی تبدی ای

مشکالت زیادی روبه رو هستیم.«

ــور همچنین  ــق رییس جمه ــاون اول ساب مع
ــی  ــای علم ــت انجمن ه ــرورت فعالی ــاره ی ض درب
ــی در کشور گفت: »انجمن های تخصصی تر  تخصص
ــی، به عنوان یک  ــه عبارتی فوق تخصصی علم و ب
حلقه ی واصل و اتصال بین علم و تولید ثروت وارد 
عمل شده اند و تالش می کنند که بتوانند این خالء 
را پر کنند که انگیزه های معنوی باالیی هم دارند.«

ــال 2006 مجمع جهانی  ــت: »در س عارف گف
ــه و پیشرفت  ــش فناوری ها در توسع اقتصاد به نق
اقتصادی کشورها پرداخته شده است و گفته شده 
ــه در سال 1970 میزان تأثیر فناوری ها در  است ک
ــه از این مقدار  ــه و پیشرفت 40درصد بود ک توسع
ــد را فناوری های نو شامل می شدند. و بنا به  5درص
ــزارش مجمع جهانی اقتصاد در  پیش بینی وقت گ
سال 2010 سهم فناوری ها 78 درصد بوده است.« 

ــای  ــرد: »در پیش بینی ه ــان ک ــر نش وی خاط
ــم فناوری ها در  ــورت گرفته در سال 2020 سه ص
ــه و پیشرفت اقتصادی دنیا 85 درصد خواهد  توسع
بود که از این مقدار 75 درصد آن را فناوری های نو 
و پیشرفته به خود اختصاص خواهد داد.«                                                            
ــف در ادامه با  ــی شری ــاه صنعت ــاد دانشگ است
ــه ی STS در ژاپن  ــس ساالن ــال زدن  کنفران مث
ــور نزدیک به 1000  ــت: »این کنفرانس با حض گف
ــم گیرنده در دنیا و  ــر از چهره های علمی تصمی نف
سیاستمداران کشورهای مختلف برگزار می گردد و 
ــه کار خود پایان می دهد  ــا هم با بیانیه ای ب در انته
ــوع شهر هوشمند از  ــه در آخرین کنفرانس موض ک
ــن موارد قابل تأکید در آن بیانیه بود و این  مهم تری
ــی و مدیریتی دنیا را به این  تصمیم، جامعه ی علم

سمت سوق می دهد.«
ایشان در بخش دیگری از سخنان خود درباره ی 
ــد انرژی  ــی شبکه ی هوشمن ــت انجمن علم فعالی
کشور تصریح کردند: »انجمن علمی هوشمندسازی 
ــون نیز 25  ــس شده و تا کن ــال 1390 تأسی از س
ــده و 247  ــزی تشکیل ش ــورای مرک ــه ی ش جلس
ــه به تازه تأسیس  ــه نیز داشته ایم که با توج مصوب

بودن این انجمن تعداد قابل توجهی از این مصوبات 
ــای الزم بوده است.  ــن آیین نامه ه ــوط به تدوی مرب
ــزاری ساالنه ی  ــت این انجمن برگ مهم ترین رسال
ــت و دبیرخانه ی دایم  کنفرانس هوشمندسازی اس
ــن برنامه است.  ــم تأسیس شده که پیگیر ای آن ه
ــم دو دانشگاه درخواست میزبانی  برای سال بعد ه
ــان دور بعد  ــه در آینده ی نزدیک میزب ــد ک کرده ان

کنفرانس معرفی خواهد شد.«
ــی خود ضمن  ــان سخنران ــر عارف در پای دکت
ــاس از جوانان و دانشجویان فعال در این عرصه  سپ
از شرکت کنندگان و دیگر دانشجویان دانشگاه های 
کشور خواست تا با عضویت در این انجمن و فعالیت 
ــای آن زمینه های رشد و توسعه در این  در کمیته ه
ــده ی وی، مهم ترین  ــوزه را فراهم آورند. به عقی ح
ــص در اثربخش بودن فعالیت های یک انجمن  شاخ

داشتن اعضای زیاد و فعال بودن آن هاست. 
ــم اعالم شد که  ــای مراسم اختتامیه ه در انته
ــد دکتر عارف است و به همین  روز 27 آذر روز تول
مناسبت هم شرکت کنندگان در کنفرانس و سالن 
ــان پرداختند و همین موضوع باعث  به تشویق ایش
ــای شرکت  ــی از تبریک ه ــان با موج ــد که ایش ش

کنندگان مواجه شود.
ــه نیز از  ــم اختتامی ــان مراس ــن در پای همچنی

برگزیدگان این کنفرانس تقدیر به عمل آمد.
ــه الزم است به این نکته نیز اشاره شود که  البت
ــس شبکه های هوشمند،  ــد برگزاری کنفران در رون
کاستی ها و ناهماهنگی های مشاهده می شد که این 
ــأله بعضاً مشکالتی را برای مشارکت کنندگان  مس
ــود. امید است  ــس ایجاد نم ــران در کنفران و حاض
مجریان محترم کنفرانس مذکور تمهیدات الزم  را 
ــه در دوره های بعدی این  به منظور رفع این نقیص
ــا در سال های آتی  ــس مد نظر قرار دهند ت کنفران
ــر و باشکوه تر این  ــزاری هرچه مطلوب ت شاهد برگ

گردهمایی باشیم.

مهندسي برق و الکترونیک کرمان تابلو

ضرورت توجه دولت مردان به جامعه ی...

در زمینـه ی تولید علـم تقریبـًا به مقام 
نخست منطقه رسیده ایم. در مرحله ای که 
باید نتیجه ی تولیـد علم در زندگی مردم 

دیده شود خیلی عقب هستیم.
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ــز  مرک در  ــوری،   رییس جمه ــادی  اقتص ــاور  مش
همایش های سازمان مدیریت صنعتی کشور حاضر 
ــا در جمع کثیری از مدیران صنعتی و برخی  شد ت
ــح آن چه بر  ــرار گیرد و به تشری ــان ق از اقتصاددان
ــد استراتژی توسعه ی صنعتی ایران از سال 82  سن

تاکنون گذشته است، بپردازد.
ــعود نیلی در سخنرانی خود شش مسأله ی  مس
اساسی صنعت ایران را مطرح و مورد کالبد شکافی 

قرار داد و برای حل آن راهکارهایی را ارایه کرد. 
او در بخش نخست سخنرانی خود که به همت 
ــت صنعتی کشور  ــران سازمان مدیری خانه ی مدی
ــه آن چه اتفاق افتاده زد  برگزار شد، ابتدا گریزی ب
ــد استراتژی توسعه ی صنعتی کشور را که در  و سن
ــود، بار دیگر برای حاضران  سال 82 منتشر شده ب
ــه آنان یادآوری کند اگر این سند در  ارایه کرد تا ب
ــم آن را مورد  ــرا می شد و دولت نه ــع خود اج موق
ــرار نمی داد اینک وضعیت صنعت کشور  بازنگری ق
ــه گونه ای نبود که با رشد معادل منفی 10 درصد  ب

روبه رو باشد. 
ــده ی اقتصاد دانشگاه صنعتی  این استاد دانشک
ــژی توسعه ی صنعتی کشور در  شریف سند استرات
دولت اصالحات را برآمده از چشم انداز کالن اقتصاد 
ایران دانست و با بیان ویژگی برون نگری آن گفت: 
ــل با دنیا که  ــا توجه به سیاست تعام ــن سند ب »ای
ــه بود، نوشته  ــورد توجه قرار گرفت ــا م در آن روزه
ــان در همان روزهایی  ــی از اقتصاددان شد که برخ
ــدی جدی و مکتوب  ــد را منتشر کردیم نق که سن
ــاه را داشتند که سند  ــد و این نگ ــه دادن از آن ارای
ــور می خواهد زیر  ــژی توسعه ی صنعتی کش استرات

یوغ خارجی ها به فعالیت خود ادامه دهد.« 
ــی نیلی بررسی  ــر سخنران ــش دوم و مهم ت بخ
ــط امروز صنعت کشور و تحلیل 10 سال پس  شرای
ــژی توسعه ی صنعتی  ــار اولین سند استرات از انتش
ــای پس از تدوین  ــود. او گفت: »در سال ه کشور ب
ــایل جدیدی در اقتصاد ایران رخ  این استراتژی مس
داد که تیم تدوین استراتژی آن را پیش بینی نکرده 
ــر نمی کردیم جهش بزرگ  ــود. به عنوان مثال فک ب

ــه ی 80 رقم بخورد و  ــت در میانه ی ده ــت نف قیم
درآمدهای نفتی کشور چند برابر شود.« 

ــم در 20 سال آینده )سال  در سند آورده بودی
ــل واردات کشور باید به 64 میلیارد دالر  1402( ک
ــم که هزینه ی این  ــد و روی این فکر می کردی برس
ــم. مثاًل گفته  ــا تأمین کنی ــم واردات را از کج حج
ــی از آن از محل صادرات صنعتی باید  بودیم بخش
تأمین اعتبار شود. تصور نمی کردیم به جایی برسیم 
ــادرات نفت به باالي یکصد  که درآمد حاصل از ص
میلیارد دالر در سال برسد و بر اثر آن ارزش واردات 
از  15 میلیارد اوایل دهه ی 80 به 70 میلیارد دالر 

افزایش یابد. 
ــی در تحلیل آثار این درآمد نفتی بر اقتصاد  نیل
ــد نفت سبب شد  ــت: »این افزایش درآم ایران گف
ــی حجم  ــی توزیع ــب سیاست ــت در قال ــت وق دول
ــاد ایران  ــی را وارد اقتص ــای نفت ــی از دالره وسیع
ــدی دچار کند. حال  ــرده و آن را به بیماری هلن ک
ــه به گذشته برمی گردیم متوجه می شویم پس از  ک
ــه تعامل تولید کننده با  ــق درآمدهای نفتی، ن تزری
مصرف کننده شکل گرفت، نه اشتغال افزایش یافت 
ــد. صنعت بیش از  ــه رفاه اقتصادی به وجود آم و ن
ــا شروع تحریم ها  ــته شد و ب گذشته به خارج وابس

آسیب هایی جدی به خود دید.« 

چه صنایعی آسیب دیدند؟ 
ــوری در ادامه با  ــادی رییس جمه مشاور اقتص
نمایش نموداری نشان داد صنایعی که سهم زیادی 
ــاد کشور دارند بیش از صنایع دیگر آسیب  در اقتص
ــد اقتصادی  ــر باعث کاهش رش ــد که این ام دیدن

کشور شد. 
ــور در این  ــع کش ــی از صنای ــت: »گروه او گف
نمودار دیده می شود که اهمیت شان در اقتصاد زیاد 
ــأله ای پیدا می کنیم درجه  است و هرگاه با دنیا مس
ــه می بینیم  ــاال می رود ک ــان نیز ب آسیب پذیری ش
ــن گروه قرار گرفته اند  صنایع مهم کشورمان در ای
ــزوده صنعت را به خود  ــد سهم ارزش اف و 60 درص

اختصاص داده اند.« 

ــا درجه ی اهمیت  ــی دیگر نیز صنایعی ب گروه
ــد که نشان  ــم وجود دارن ــاد و آسیب پذیری ک زی
ــع متمرکز نشده و  ــد کشور ما در این صنای می ده

نتوانسته آن را به شکوفایی برساند. 
دالری  ــارد  میلی  70 »واردات  ــزود:  اف ــی  نیل
ــته شوند و درجه  ــا صنایع کشور وابس باعث شد ت
آسیب پذیری آن ها در شرایط تحریم افزایش یابد و 
به تبع آن رشد اقتصادی کشور کاهش یابد. رشدی 
که امروز به 6- درصد رسید. حاصل کاهش رشد در 
بخش نفت و صنعت است و اگر به آمار رشد اقتصاد 
ــاه کنیم، متوجه خواهیم  در بخش های مختلف نگ
ــاورزی سایر بخش ها  ــه غیر از بخش کش شد که ب

رشدی را تجربه نکرده اند.« 

چرا عقب ماندیم؟ 
ــاد دانشگاه صنعتی  ــاد دانشکده اقتص این است
ــه در کشورهای  ــا بیان شاخص های توسع شریف ب
ــاه کنیم، می بینیم  ــایه گفت: »اگر به قطر نگ همس
ــازی خود کشورش را  ــا تکیه بر درآمدهای گ که ب
توسعه داده، حال این که ما دارنده ی دومین ذخایر 
ــا هم به دلیل  ــتیم. اماراتی ه بزرگ گازی دنیا هس
ــال آنکه  ــه یافته اند، ح ــان توسع ــت تجاری ش مزی
ــاری مرزهای آبی ما در خلیج فارس  مزیت های تج
قابل مقایسه با این کشور نیست. با نگاهی به ترکیه 
متوجه می شویم که این کشور جذب گردشگران را 
ــته درآمدهای  در دستور کار خود قرار داده و توانس
ــور خود کند، این در حالی  سرشاری را نصیب کش
ــیاری  ــت که ما در این رابطه هم مزیت های بس اس
ــه از آن بهره  ــته ایم مانند ترکی داشته ایم و نتوانس
ــا اتکا به  ــد آذربایجان نیز ب ــوری مانن ــم. کش ببری
مزیت های حمل و نقل و ترانزیت کاال خود را رشد 
داده، ما به رغم مزیت های فوق العاده ترانزیتی از این 
مهم نیز نتوانسته ایم بر رشد اقتصاد خود بیفزاییم.« 
ــم در حالی  ــن می بینی ــزود: »بنابرای ــی اف نیل
ــایه به توسعه ی دست یافته اند که  کشورهای همس
ــر کدام شان تنها یکی از مزیت ها را داشته اند، اما  ه
ایران با وجود اینکه همه این مزیت ها را یک جا دارد 

شش مسأله ی اساسی 
صنعت ایران به نقل 
از مشاور اقتصادی 

رییس جمهور
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با رشد منفی 6 درصدی مواجه شده است.« 

مسائل روز صنعت چیست؟ 
او در ادامه به مسائل روز صنعت ایران پرداخت 
ــاره عنوان کرد و گفت: »اگر  ــأله را در این ب و 6مس
صنعت، استراتژی توسعه ی صنعتی کشور را که در 
ــده بود به اجرا می رساند اکنون  سال 82 تدوین ش

چنین مسایلی نداشتیم.« 
ــایلی چون تأمین منابع مالی، تحریم،  نیلی مس
ــان قیمت ارز،  ــت بنگاه ها، نوس ــالل در مالکی اخت
ــت محیطی را  ــت انرژی و عدم قطعی افزایش قیم
ــت و  ــأله مهم صنعت در شرایط فعلی دانس 6 مس
ــت: »بنگاه های  ــن مالی گف ــأله تامی درباره ی مس
ــادی در سال های 90 و 91 با شوک هزینه ای  اقتص
ــه شدند که نیاز سرمایه  ــی از انرژی و ارز مواج ناش
در گردش بنگاه ها را افزایش داد، در حالی که بازار 
ــم از پول  ــت پاسخگوی این حج ــی نمی توانس مال
ــاد ایران بانک محور  ــد. با توجه به این که اقتص باش
ــأله  ی اصلی  است، افزایش نیاز مالی بنگاه ها به مس
ــای کشور تبدیل شد و تراز بانک ها را منفی  بانک ه

کرد.« 
او تحریم ها را دومین مسأله روز صنعت قلمداد 
ــد دسترسی به  ــت: »تحریم ها سبب ش ــرد و گف ک
ــود و صنعت کشور از  ــای جهانی محدود ش بازاره

ارتقای تکنولوژی محروم بماند.« 
ــور، اختالل در  ــادی رییس جمه ــاور اقتص مش
مالکیت بنگاه های صنعتی را مسأله ی بعدی اقتصاد 
ــأله گفت:  ــران ارزیابی کرد و در تشریح این مس ای
ــه بخش بزرگی  ــال 81 صنایعی داشتیم ک »در س
ــا توجه به  ــده دولت بود و ب ــت آن بر عه از مدیری
ــا حاکم بود، اما  ــت دولتی نوعی نظم بر آنه مدیری
ــم که ظرف سال های گذشته به دلیل کیفیت  دیدی
ــی برای این شرکت ها  ــرای قانون اصل 44 اتفاق اج
ــل گرفت، به  ــار جدید مالکیتی شک ــاد و ساخت افت
ــی شرکت های واگذار  ــه ترکیب مدیریت گونه ای ک
ــل گرفته که  ــورده و ملغمه ای شک ــده به هم خ ش
ــار شبه دولتی ها  ــد سهام آن ها در اختی چند درص
ــت و درصدهایی هم بابت رد دیون به نهادهایی  اس
ــه فعالیت بنگاه داری می کنند واگذار شده است.  ک
ــی هم به سهام عدالت داده اند و در نهایت هم  بخش

20 درصد برای دولت گذاشته اند.« 
ــت در این ساختار  ــا بیان اینکه سهام عدال او ب
ــت: »سهام عدالت در حقیقت  نمود پیدا کرده، گف
ــه در کشورهای  ــی است ک ــذاری کوپن ــی واگ نوع
ــه ناموفقی بود اما در این دوره  اروپای شرقی تجرب

نیز به اجرا درآمد.« 
ــا می بینیم  ــزود: »در بحث واگذاری ه ــی اف نیل
ــل گرفته که  ــدون هویتی شک ــار مالکیتی ب ساخت
ــدارد، حال پرسش  ــم سابق مدیریت دولتی را ن نظ
ــا است که بخش خصوصی واقعی در کنار این  اینج
شبه دولتی ها و انحصارهایی که بعضاً دارند چگونه 

می تواند به رقابت بپردازد؟« 
مشاور اقتصادی رییس جمهور، چهارمین مسأله 
ــرد و گفت: »در  ــان نرخ ارز بیان ک ــت را نوس صنع
طول دهه ی 80، سیاست تثبیت قیمت ارز به اجرا 
درآمد و قیمت ها تعدیل نشد. این موضوع وابستگی 
ــب شد محصوالت  ــه واردات افزایش داد و سب را ب
ــل شوند و قیمت ارز  ــی جایگزین تولید داخ واردات
ــد. وقتی که قیمت  ــت ویژه ای برخوردار ش از اهمی
ارز به صورت جهشی افزایش یافت به سمت رقمی 
رفت که در طی سال ها باید با مالیمت به آن سمت 
می رفت. بنابراین نوسان بزرگ قیمت ارز صنعت را 
ــت این شوک را هضم  با شوک مواجه کرد و نتوانس

کند و نتیجه این شد که تولید لطمه ببیند.« 
ــأله ی صنعت کشور را قیمت  نیلی پنجمین مس
انرژی دانست و گفت: »در سال 89 شاخص انرژی 
ــب شد رشدی  ــش یافت که سب ــد افزای 520 درص
ــود بیاید و با  ــای تولید به وج ــی در هزینه ه جهش
ــه اینکه هدف رسیدن به قیمت فوب خلیج  توجه ب
فارس، مدیریت مصرف و کاهش قاچاق بود، اصالح 
ــالن اعمال  ــوب اقتصاد ک ــت انرژی در چارچ قیم

نشد.« 
ــث شد تا  ــت ارز باع ــش قیم ــت: »افزای او گف
ــده و صنعت را در  ــش قیمت انرژی خنثی ش افزای
ــش قیمت دیگری قرار دهد، به طوری  آستانه افزای
ــأله ای تبدیل شد که  که اصالح قیمت انرژی به مس
ــوز باقیمانده و صنعت باید خودش را آماده کند  هن
تا بازهم تغییری دیگر در قیمت انرژی به وجود آید 

و شوک دیگری به خود ببیند.« 
ــد افزایش  ــه در دور جدی ــزود: »این ک نیلی اف
ــا یکباره صورت  ــرژی آیا افزایش قیمت ه قیمت ان
ــی خواهد بود  ــا اینکه به صورت تدریج می گیرد ی

موضوعی است که باید روی آن بحث شود.« 
ــده ی اقتصاد دانشگاه صنعتی  این استاد دانشک
ــأله ی ششم صنعت را عدم قطعیت های  شریف مس
ــر کارآفرین در  ــرد و گفت: »ه ــی عنوان ک محیط
ــدم قطعیت هایی مواجه است که این عدم  دنیا با ع
ــتماتیک است تا برطرف  ــا در ایران سیس قطعیت ه

نشود مشکل صنعت به قوت خود باقی است.« 
ــن پرسش که حال با  ــی در ادامه با طرح ای نیل
ــایلی چه باید کرد، گفت:  توجه به وجود چنین مس
»در اولین قدم باید عدم قطعیت ها کم شود چون با 
توجه به توافق ژنو فعاًل قرار نیست تحریم ها افزایش 
ــد داشت. این  ــیری رو به کاهش خواه ــد و مس یاب
ــد آرامش به محیط اقتصادی  موضوع نشان می ده
کشور بازگشته که این آرامش روی بازارهایی نظیر 

ارز، طال و مسکن اثرگذار بوده است.« 
ــه در شرایط رکود  ــزود: »با توجه به این ک او اف
ــی موجود در کشور  ــرار گرفته ایم نقدینگ تورمی ق
ــت و راه بازار  ــد نرفته اس ــکن و تولی به سمت مس
ــیری  سرمایه را در پیش گرفته که طی چنین مس
برای اقتصاد ایران هم فرصت است و هم تهدید. اگر 

شاخص های بازار سرمایه زیاد رشد کند پیامدهای 
ــا عرضه ی سهام این  ــی ندارد و دولت باید ب مطلوب

بازار را در نقطه ی متعادلی نگه دارد.« 
ــرد: »بنگاه های بزرگ باید منابع  نیلی تأکید ک
ــه تأمین کنند تا منابع  ــی خود را از بازار سرمای مال
ــک هدایت شود و  ــی به سمت بنگاه های کوچ بانک
ــه هم اکنون  ــس بکشد. بازار سرمای ــام بانکی نف نظ
می تواند 13 هزار میلیارد تومان منابع را در اختیار 
ــه 420 هزار  ــرار دهد که با توجه ب ــن بنگاه ها ق ای

میلیارد تومان منابع بانکی رقمی ناچیز است.« 
ــاور اقتصادی رییس جمهور گفت: »از چهار  مش
ــل مؤثر بر بهبود وضعیت تولید در کشور عامل  عام
ــب و کار فراهم شده و سه عامل  آرامش فضای کس
تامین منابع مالی، فروش نفت و تجارت بین المللی 
ــع به بازار  ــت. هم اکنون مناب ــع نشده اس هنوز رف
ــوان به بخش هایی از صنعت  سرمایه آمده که می ت
که از تحریم ها آسیب ندیده است، رسیدگي کرد.« 
ــات داشته باشد  ــزود: »اگر قیمت ارز ثب وی اف
ــد. عامل اصلی  ــرای تولید ثبات ساز باش می تواند ب
ــورم است که آمارهای  ــی اقتصاد کالن ما ت بی ثبات
ــال کنترل است و  ــد این عامل در ح نشان می ده
می تواند تا 20 درصد هم روند کاهشی خود را طی 
کند. البته کاهش تورم از 20 درصد به پایین سخت 
است و می توانیم با تورم 20 تا 25 درصدی از رکود 

خارج شویم.« 
ــی آن  ــود را پیچیدگ ــروج از رک ــل خ او مشک
ــت و گفت: »برای کاهش تورم می توان نسخه  دانس
ــم بیماری شناخته شده و هم بیمار  نوشت چون ه
ــرار داریم  ــه در آن ق ــا رکودی ک ــر است، ام حاض
ــه به راحتی نمی توان از آن  پیچیدگی هایی دارد ک

خارج شد.« 
ــور در پایان این  ــادی رییس جمه مشاور اقتص
پرسش را مطرح کرد: »کدام صنعت را باید انتخاب 
کنیم و به آن بپردازیم که در کوتاه مدت و تا پایان 
ــارج کند؟ آیا  ــاد ما را از رکود خ ــال آینده اقتص س
صنعت خودرو که 12 درصد بر رشد صنعت کشور 
ــب  ــر دارد و شرایط بهتری در رفع تحریم ها کس اث
کرده گزینه مناسبی است؟ در این رابطه احتیاج به 

همفکری و هم نظری داریم.« 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3081
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صنعت هوشـمند: در ابتدا لطفاً کمی درباره   ی 
خود و سوابق فعالیت تان بفرمایید؟

ــد سال 1353،   ــن  شهرام معتمد، متول معتمد: م
داراي مدرک کارشناسي ارشد در رشته  ی مهندسي 
ــتم و فعالیت خود  ــک از دانشگاه تهران هس مکانی
ــت صنایع پند به عنوان  ــال 1378 در شرک را از س
ــي در بخش تحقیق و توسعه آغاز  کارشناس طراح
ــش تولید  ــوان مدیر فني بخ ــردم. سپس به عن ک
ــد کاسپین(  ــت پن ــاده  اي )شرک ــاي ج باسکول  ه
ــا این شرکت  ــدت 3 سال ب ــده شده و به م برگزی
ــز مدیریت عامل  ــم و هم اکنون نی همکاري داشت

شرکت کنترل توزین  پند را عهده  دار هستم.

صنعت هوشـمند: لطفاً دربـاره  ی تاریخچه  ی 
شرکت کنترل توزین پند کمی توضیح دهید؟

معتمد: شرکت صنایع پند هسته   ی اصلي و مرکزي 
ــر دهه   ی 60  ــوده که در اواخ ــروه صنعتي پند ب گ
ــه   ی ترازوهاي فروشگاهي  ــت خود را در زمین فعالی
ــرد و کم  کم با رشد گروه، شرکت  دیجیتالي آغاز ک
ــت خود را در  ــت« شکل گرفت و فعالی »پند صنع
ــام پروژه  هاي  ــون صنعتي و انج ــه  ی اتوماسی زمین
ــس از آن   ــز کرد. اما پ ــون متمرک ــم اتوماسی عظی
ــت »دارا الکترونیک« تأسیس شد که فعالیت  شرک
ــي آن ماشین   هاي فروشگاهي شامل پایانه    هاي  اصل
فروش )pos(، صندوق فروشگاهي و سولوشن   هاي 

نرم  افزاري است.
ــک« از دیگر زیر  ــد الکترونی ــت »هیبری شرک
ــت که در  ــد اس ــي پن ــروه صنعت ــاي گ مجموعه   ه
ــاي دیجیتال سه فاز و تک  زمینه   ی تولید کنتوره
ــت »پند کاسپین« نیز  ــاز فعالیت مي  کند و شرک ف
ــن فعالیت  ــد باسکول  هاي سنگی ــه   ی تولی  در زمین

مي  کند و نزدیک به سه سال است که فعالیت خود 
ــتقل عمل مي  کند و در  ــه صورت یک شرکت مس ب
ــرل توزین پند«  ــه شرکت »کنت ــت مي توان ب نهای
اشاره نمود که با هدف طراحي و ایجاد سامانه  های 
ــاي تولید تشکیل  ــن صنعتي ویژه   ی فرآینده توزی

شده است.

صنعـت هوشـمند: در صـورت امـکان قدری 
پیرامون مبانـی کاربردی سـامانه   های توزین 
قابل ارایه توسـط شـرکت کنترل توزین پند 

توضیح دهید؟
معتمـد: سامانه   هاي توزین شرکت پند با دو هدف 
ــذا محصوالت تولیدي  ــع به کار مي  روند، ل در صنای
ــدي شده  اند که شامل نقش  ــر این اساس طبقه  بن ب

کنترلي و اندازه  گیري و نقش  فرآیندی می  شود.
در مبحث نقش کنترلي و اندازه  گیري سه بحث 
ــر و اندازه  گیری وزن  ــري میزان، شمارشگ اندازه  گی
ــش اندازه  گیری میزان،  ــود که در بخ مطرح می  ش
ــده و محصوالت فروخته  مواد اولیه   ی خریداري ش
ــده، از اهمیت باالیي برخوردار است و با استفاده  ش
از سامانه  هاي توزین مي  توان مقدار دقیق موجودي 
را تحت کنترل داشت. موضوع دیگر شمارش است، 
شمارش از دیگر ویژگي  هاي سامانه  هاي توزین است، 
 در این روش مي  توان با استفاده از قابلیت شمارش 
سیستم  هاي توزین و با تعریف وزن واحد هر قطعه 
ــاال صرفه نظر نمود  ــردن قطعات در حجم ب از شم
ــاده از وزن کردن بدست  ــداد دقیق را با استف و تع
ــري وزن نیز به عنوان یک شاخص  آورد و اندازه  گی
از بهبود و یا کیفیت کاال اهمیت دارد که به عنوان 
ــاورزي، نوزاد و  ــن دام، محصوالت کش ــال توزی مث

بیمار از این دسته مي  باشد. 

ــه دسته  ــه س ــز ب ــدي نی ــش فرآین ــث نق  بح
ــک، سامانه  هاي توزین  ــن دینامی سامانه  هاي توزی
ــیم  ــازن تقس ــن مخ ــای توزی ــگ و سامانه   ه  بچین

می  شود.
ــاي توزین دینامیک شامل چک ویرها  سامانه  ه
ــواردي که از روي  ــه در این سامانه وزن م است ک
نقاله عبور مي  کند اندازه    گیري مي  شود و در صورت 
ــول از خط تولید خارج  ــوب نبودن وزن، محص مطل

مي  گردد.
ــاي توزین بچینگ شامل فرموالسیون  سامانه  ه
ــرها و  ــر روي میکس ــا معموالً ب ــن سامانه  ه که ای
ــواد را با یک  ــد، مي  توان م ــب مي  شون ــا نص هاپره
ــول با هم  ــا فرم ــن و مطابق ب ــي معی ــد وزن درص
ــد وزني اجزا و مطابقت آن  ــب کرده و از درص ترکی
ــرد و در روش  ــه اطمینان حاصل ک ــا فرمول اولی  ب
ــرها که در  ــه   ی توزین مخازن، سیلو و میکس سامان
ــي )فلوترها،  ــالف روش   هاي قدیم ــن روش برخ ای
ــاع سنج  ها و ...( اندازه  گیري مواد داخل مخازن  ارتف
با استفاده از وزن و سنسورهاي وزني انجام مي  گیرد 
ــه بوده و مزیت ویژه   ی  ــیار دقیق و کم هزین که بس
ــور مي  باشد.  ــاس مواد با سنس ــن روش عدم تم ای

صنعت هوشمند: شـاخه   های مختلف فعالیت 
این شرکت و زیر مجموعه  هایش چیست؟

ــن، توزین  اتوماسیون توزی ــاي  معتمـد: سامانه  ه
ــر و .. که  ــوع مخزن، تانکر، میکس ــزن )به هر ن مخ
ــم و نیاز به وزن کردن  ــه عنوان مخزن مي  شناسی ب
ــردد(، توزین  ــروري است اطالق مي  گ در آن  ها ض
ــودي، افقي و معلق )با توجه به ظرفیت  مخازن عم
ــواع لودسل و  ــي مخازن از ان ــات مکانیک و مشخص
قطعات مکانیکي واسط براي توزین این نوع مخازن 

مصاحبه با مهندس شهرام معتمد؛ مدیر عامل شرکت کنترل توزین پند

تحریم ها بسیاري از 
شرکت ها و سرمایه 
گذاران را از سرمایه 

گذاري در ایران 
منصرف کرده

تهیه کننده: ندا سهیلی
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ــرها و  ــود( و توزین سیلوها، میکس ــاده مي  ش استف
ــا مخزن موجود  ــاده از ماژول  ه ــا )با استف رآکتوره
ــده و ورودي و  ــک سامانه   ی توزین ش ــل به ی تبدی
ــود و امکان بچینگ  ــر کنترل مي  ش خروجي میکس
ــر مي  کند( از  ــاده  ی ترکیبي را میس بیش از 15 م

جمله فعالیت  های اصلی شرکت پند است.
ــر )این  ــر و بلت وی ــرک چک وی ــن متح توزی
ــواد در حین حرکت  ــتم براي کنترل وزن م سیس
ــه کار مي رود(، سامانه   ی پرکن مایع شامل پرکن  ب
ــي )جهت پرکني  ــن گالن و پرکن پالت بشکه، پرک
انواع بشکه   ی فلزي و پالستیکي در ابعاد مختلف و 
ــه   ی مواد پودري و  انواع گالن و سطل(، پرکن کیس
گرانولي )جهت پرکني کیسه  هاي دهان باز(، پرکن 
ــان، پرکن  ــه پرکن سیم ــه  هاي ولوبگ )کیس کیس
ــازل، چند نازل، پرکن گچ(  سیماني روتاري، تک ن
ــگ از دیگر محصوالت  ــه  هاي بیگ ب و پرکن کیس

تولیدی این شرکت هستند.
ــای دیگری  ــت فعالیت  ه ــن این شرک همچنی
ــالت و حبوبات،  ــج، غ ــد پرکن برن ــه تولی از جمل
ــوگ معتبر نظیر ــواع لودسل هاي دیجیتال و آنال  ان

  Flintec ــه،  فرانس  Master K و  Scaime
ــای ــان، Kelli و Zemic  دارای استاندارده آلم

 200tonاز FM ،NTEP ،ATEX،OIML 
ــواع اندیکاتور، نمایشگر و کنترل  هاي  200gr تا، ان
 Dini Argeo Master K ــاي ــل مارک  ه لودس
Scaime ,Laumas,، و انواع باسکول  هاي سبک، 
ــول سقفي، باسکول  ــه سنگین، باسک باسکول نیم

آویز، باسکول جاده  اي را دارد.
از  ــول  باسک ــن  )ای ــش  محورک ــول  باسک ــد  تولی
ــا وزن کل  ــک محوره ــري تک ت ــق اندازه  گی  طری
ــه را محاسبه مي  کند(، باسکول چرخ  وسیله   ی نقلی
ــرخ و وزن کل  ــول موبایل که وزن چ ــش )باسک ک
ــري مي کند(، توزین در  ــه   ی نقلیه را اندازه  گی وسیل
حال حرکت WIM، تجهیزات کنترل جاده و پالت 
تراک توزین  دار )نمایش وزن همزمان با بلند کردن 

کاال( نیز از دیگر فعالیت  های این شرکت است.

صنعت هوشـمند: بـرای اخذ پـروژه و اجرای 
قراردادهـا آیا با مشـکل یا مشـکالت خاصی 

مواجه هستید؟
ــاز مشتریان در  ــه دلیل بیان نادرست نی معتمد: ب
ــا سامانه  های خریداري  هنگام خرید دستگاه  ها و ی
ــري مطابقت نداشته و  ــده، محصول با نیاز مشت ش
ــن موضوع موجب طوالني شدن پروسه   ی تحویل  ای
شده و ما را دچار مشکالت بسیاری می  کند. برخي 
ــدم شناخت مناسب  ــان نیز با توجه به ع از مشتری
ــازار ترجیح  ــوالت موجود در ب ــات و محص  از قطع
ــوالت غیراستاندارد و  ــد از قطعات و محص مي  دهن
ــد. همچنین برخي از  ــت استفاده نماین ارزان قیم
ــه سامانه  های توزین  ــبت ب شرکت   هاي همکار نس
ــات مناسبي نداشته و با پیشنهاد سامانه   هاي  اطالع

ــاده از قطعات و محصوالت  غیر کارشناسي و استف
ــازار و سردرگمي  ــي ب ــث آشفتگ ــم کیفیت باع ک
ــود این  گونه  ــاب مي   شوند که وج مشتري در انتخ
ــت پروژه   ها با  ــود تا دریاف ــالت موجب می   ش مشک

مشکالتی مواجه شود.

صنعت هوشـمند: لطفـًا بفرمایید مشـتریان 
عمده   ی شرکت شما چه صنایعی هستند؟

معتمد: با توجه به زمینه   ی فعالیت شرکت کنترل 
ــاي توزین و نیاز  ــد در زمینه   ی سامانه  ه توزین پن
صنایع به کنترل وزن مواد مصرفي و ترکیب دقیق 
ــا کیفیت و همچنین  ــا جهت تولید محصول ب آن  ه
برآورد میزان محصوالت تولید شده، در اکثر صنایع 
ــتیم که از آن جمله  ــان عمده اي هس  داراي مشتری
مي توان به صنایع نفت، گاز و پتروشیمي، شیمیایي، 
آرایشي و بهداشتي، غذایي، دارویي و ... اشاره کرد.

صنعت هوشمند: آیا این شـرکت در زمینه  ي 
ارایـه آموزش  هاي تخصصي نیـز فعالیت دارد 

یا؟
ــد آمادگي دارد  ــت کنترل توزین پن معتمد: شرک
ــره  وري و جلوگیري از اتالف  ــا جهت باال بردن به ت
ــدام به برگزاري  ــت و هزینه ی مشتریان خود اق  وق
کالس  هاي آموزشي کرده و در آن مزایاي استفاده از 
سامانه  هاي توزین و کاربرد آن در صنایع را ارایه دهد.

صنعـت هوشـمند: فعالیت  هـاي شـرکت در 
زمینـه ی بازرگانـي، اخذ نمایندگـي و تأمین 

محصوالت به چه شکل است؟ 
ــد نمایندگي  ــرل توزین پن ــت کنت معتمـد: شرک
ــاي معتبر اروپایي و آسیایي در  انحصاري شرکت  ه
Ma ــه Flintec آلمان، - ــت توزین بوده ک  ننع
و  Dini Argeo  ،ــه فرانس   Scame و   ter k"

  Keli ــلواکي و ــا،  Cross چکس Laumas ایتالی
چین از جمله این شرکت  ها است و با توجه به حسن 
ــا این مجموعه  ها در تأمین محصوالت با  همکاري ب
ــان ممکن آماده  ــت و کوتاه ترین زم ــن قیم بهتری

ارایه ی خدمات به مشتریان خود مي  باشد.

صنعـت هوشـمند: آیـا تحریم  هـا تأثیری بر 
فعالیت  هاي شـرکت کنترل توزین پند داشته 

است؟
ــیاري  معتمـد: تحریم  هاي جهاني بر ضد ایران بس
ــذاران را از سرمایه  گذاري  ــا و سرمایه  گ از شرکت  ه
ــت کشورهاي  ــرده و به سم ــرف ک ــران منص  در ای
ــت، همچنین عدم  ــارس برده اس ــوزه   ی خلیج ف ح
ــوالت از کشورهاي  ــان واردات قطعات و محص امک
ــوع نیز موجب  ــدارد که این موض ــف وجود ن مختل
ــه یک شرکت در  ــازار و یا ایجاد اجبار ب ــورم در ب ت
ــده و بدیهی  ــج فارس ش ــاي حوزه   ی خلی کشوره
ــث افزایش هزینه  هاي واردات  است این امر نیز باع

ــاال رفتن قیمت تمام شده محصوالت  و در نتیجه ب
گردیده و قدرت خرید مشتریان را کاهش داده و به 
تناسب باعث کاهش بهره  وري صنعت مي گردد که 
این موضوع تأثیرات منفی ای را با خود همراه دارد.

 
صنعت هوشمند: به  طور کلي شما فضای کسب 
و کار را تا چه حد براي گسترش فعالیت بخش 

خصوصي مناسب و معقول مي  بینید؟ 
معتمـد: با توجه به تحریم  ها و متغیر بودن شرایط 
ــت از تولیدکنندگان داخلي  اقتصادي و عدم حمای
ــش خصوصی  ــرای فعالیت بخ ــط مناسبي ب شرای
برآورد نمی  شود و کار برای فعاالن خصوصی کشور 

کمی سخت خواهد بود.  

صنعت هوشـمند: انگیزه   ی شما از عضویت در 
انجمن صنفي شرکت  هاي اتوماسیون صنعتي 
چیست و چه انتظاراتي از این انجمن دارید؟ 

ــت در  ــت از عضوی ــن شرک ــزه   ی ای معتمـد: انگی
ــن است که  ــي ایران ای ــن اتوماسیون صنعت انجم
ــي در  ــاي تخصص ــل کارگروه ه ــا تشکی ــوان ب  بت
ــون توزین با همکاري و همفکري  زمینه   ی اتوماسی
ــران این انجمن مشکالت پدید آمده در  صاحب نظ
ــبت به برطرف  ــل کرده و نس ــن صنعت را تحلی ای
ــن امر باعث کاهش ــودن آن  ها اقدام کرد که ای  نم

ــاد زمینه   های الزم برای  ــا خواهد شد. ایج هزینه  ه
یکسان   سازي قیمت تجهیزات و باال بردن اطالعات 
ــاي مناسب گام  ــا و ارایه   ی راهکاره فني شرکت ه
ــزون صنعت در  ــت پیشرفت روزاف ــي در جه مثبت
ایران است که این امور می   تواند توسط انجمن   های 

صنفی پیگیری شود.

آیـا نشـریه  ی  صنعـت  صنعـت هوشـمند: 
هوشـمند را مطالعه مي  فرماییـد؟  نظرتان در 

مورد این نشریه چیست؟ 
ــد همان   گونه که  معتمـد: نشریه   ی صنعت هوشمن
ــي اتوماسیون در  ــش پیداست با معرفي علم از نام
ــث تخصصي و معرفي  ــت و پرداختن به مباح صنع
تکنولوژي  هاي نوین و مقاالت معتبر کمک شایاني 
ــع در ایران کرده است در همین  به پیشرفت صنای
ــن نشریه و  ــا استمرار چاپ ای ــا امید است ب راست
ــه سوي تعالي  ــع معتبر و بیشتر ب ــاده از مناب استف

صنعت ایران در منطقه بشتابیم. 
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 بررسی موانع توسعه ی صادرات 
غیرنفتی و شناسایی عوامل تقویت 

کننده ی صادرات 

ری
آو

رد
ــ

گ

مهندس سید موسی میر قربانی گنجی
مدیر عامل شرکت نیکان آرامیس
Mousa.ganji@yahoo.com

ــی، توسعه ی فناوری،  واژه های کلیـدی: صادرات غیرنفت
WTO ،نقش تحقیقات در صادرات

ــی چگونگی حمایت از  ــه ی دستورالعمل اجرای ارای
ــور در سال 88 توسط دفتر  ــادرات غیرنفتی کش ص
ــل وزارت صنایع  ــط بین المل ــادرات و رواب امور ص
ــای اقدامات  ــی است که در راست ــادن، حرکت و مع
ــت از صنایع  ــی و سیاست های حمایتی دول جبران
ــیار زیادی برخوردار است. این  کشور از اهمیت بس
دستورالعمل در ارتباط با ماده ی 33 قانون برنامه ی 
چهارم توسعه و در راستای اهداف دولت در حمایت 
ــات در دو بخش شامل  ــا و خدم ــادرات کااله از ص
ــتقیم و حمایت  ــز صادراتی مس ــا و جوای مشوق ه
غیرمستقیم و همچنین تعهدات معوقه ی مرتبط با 
ــر دو بخش ارایه شده است. اما در این رابطه باید  ه
ــان داشت که، صادرات غیرنفتی بر سر راه خود  اذع
ــا موانع و مشکالتی مواجه است که موجب کندی  ب
ــدم توسعه ی روند رشد آن شده است. از همین  و ع
ــع و همچنین  ــی و شناسایی این موان ــا بررس رو ب
شناسایی عوامل تقویت کننده ی صادرات، می توان 
ــادرات غیرنفتی را بطور عمیق  راه حل مشکالت ص
جستجو نمود، و در مسیر توسعه ی صادرات کشور 
ــی به بازارهای  ــت و راه را برای دستیاب گام برداش
ــب موفقیت در بازارهای رقابتی برای  جهانی و کس

شرکت های ایرانی هموار نمود.
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1. مقدمه
ام��روزه تحوالت و تغیی��رات مس��تمر بازارهای جهانی 
منش��اء بس��یاری از تهدیدها و فرصت های اقتصادی و 
بازرگانی اس��ت. به منظور ارتق��ای وضعیت در این بازار، 
دانستن این که در چه نقطه ای برای مقابله با تهدیدها و 
بهره گیری از فرصت ها قرار داریم امری ضروری اس��ت 
که بدون س��نجش آن، ش��رکت های تولیدی و بازرگانی 
درکش��ور به تدریج جایگاه خود را از دس��ت می دهند و 

محکوم به انزوای اقتصادی و بازرگانی می شوند.
ــه ی ایران و  ــط کنونی جامع ــا توجه به شرای ب
ــرژی از جمله نفت و افت  ــزون منابع ان افول روزاف
ــای ناشی از آن و رشد نامتناسب جمعیت،  درآمده
ــژه ی صادرات غیرنفتی به خوبی مشهود  اهمیت وی
ــه ی صادرات و  ــن رو و به منظور توسع ــت. از ای اس
ــی به بازارهای جهانی، ضرورت ایجاد مراکز  دستیاب
ــی به واقع  ــه در واحدهای صنعت ــق و توسع تحقی
آشکار می شود. فناوری در جهان امروز عامل بسیار 
ــه ی اقتصادی است و باعث قوام و  مؤثری در توسع
ــادی کشورهاست و صادرات  ثبات سیاسی و اقتص
ــه ی فناوری و انطباق  ــق کشورها حاصل توسع  موف
ــا شرایط فرهنگی، اجتماعی و  فناوری های جدید ب
ــت صحیح واحدهای  ــی جامعه، است. مدیری سیاس
ــات در مورد  ــا گردآوری اطالع ــق و توسعه ب تحقی
ــدی از نظر منافع  ــای وارداتی، اولویت بن فناوری ه
ــص منابع الزم،  ــی فناوری ها، تخصی ــی، ارزیاب مال
ــق محصوالت جدید  ــود محصوالت فعلی و خل  بهب
ــاوری و  ــت رشد فن ــه سم ــه را ب ــد جامع  می توان
توسعه ی اقتصادی و در نتیجه موفقیت در بازارهای 

جهانی سوق دهد.
ــا توجه به این که هر جامعه ای فرهنگ خاص  ب
ــاوری جدید و  ــه به فرهنگ فن ــود را دارد، توج خ
ــی جامعه از نکات مهم  تطابق آن با شرایط فرهنگ
ــت. از آن جا که جهت  ــد فناورانه ی جامعه اس رش
ــال توسعه  ــاوری در کشورهای در ح ــه ی فن توسع
ــم می باشد، به  ــای پیشرفته، برخالف ه و کشوره

روشنی واضح است که به منظور پیشرفت صنایع یا 
ــا توسعه ی جهانی و در نتیجه صادرات  هماهنگی ب
ــزی بلند مدت و کار  ــق، نیازمند یک برنامه ری موف
ــق واحدهای  ــتیم که این امر از طری ــامان هس بس

تحقیق و توسعه ی صنایع قابل اجرا خواهد بود.
ــایل  توسعه ی صادرات غیرنفتی در کشور با مس
ــه همین لحاظ  ــالت متعددی روبروست، ب و مشک
ــای مختلف،  ــاالت، اظهارنظرها و همایش ه در مق
ــل عنوان شده  ــادی برای این مشک راهکارهای زی
ــته  است. اما این راهکارها به دالیل مختلف نتوانس
است رونق و توسعه ی صادرات را به حد مورد انتظار 
ــن تحقیق پی بردن به  ــش دهد. هدف انجام ای افزای
ــدم مطالعه و  ــأله است که آیا مشکل از ع ــن مس ای
تحقیق در خصوص صادرات است یا این که مشکل 
ــام این تحقیق  ــر است. منظور از انج در جای دیگ
نیز بررسی نقش تحقیقات در افزایش صادرات غیر 

نفتی است.
ــود تحقیق و  ــار، تأثیر وج ــام این ک ــرای انج ب
ــورد بررسی قرار  ــادرات م ــش در افزایش ص  پژوه
ــاد تحقیق و  ــود که ایج ــرد، مشخص می ش می گی
ــوط به صادرات  ــه در تمامی زمینه های مرب مطالع
ــاده از فناوری جدید در تولید کاالهای  اعم از استف
مختلف، ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری و تحقیقات 
ــب توسعه ی روند صادرات خواهد شد  بازاریابی سب
ــک فرآیند  ــادرات به عنوان ی ــروزه باید به ص و ام
ــای تخصصی  ــته شود و راهکاره ــی نگریس تخصص

همراه با تحقیق ارایه شوند.
ــه دولت ها  ــن جهانی، چنان چ ــاد نوی در اقتص
ــش یابد،  ــان افزای ــروت و قدرت هایش ــد ث بخواهن
ــد و  ــی شون ــت بین الملل ــه ی رقاب ــد وارد عرص  بای
ــای توان رقابت  ــان را در جهت ارتق سیاست هایش
ــود و نیز  ــت حاکمیت خ ــی شرکت های تح جمع
ــد در سرزمین هایشان سوق  ــل تولی ــت عوام کیفی
دهند. در این رابطه به طور مسلم رشد مهم نیست، 
ــت رتبه ی کشورها در  ــه آن چیزی که مهم اس بلک

اقتصاد جهانی است.
ــل نرخ رشد جمعیت،  باید واقعیت هایی ار قبی

ــذاری را با وضعیت  ــرخ سرمایه گ ــرخ بیکاری و ن ن
جهانی مقایسه کنیم، در این راستا ضرورت حضور 
ــی، بکارگیری سیاست های  و بقا در بازارهای رقابت
ــط اقتصادی از تولید  خصوصی سازی و تغییر شرای
ــداری به مشتری مداری، توجه به رویکرد کاهش  م

هزینه را امری اجتناب ناپذیر کرده است.
ــه بتواند در  ــت تولیدی، برای این ک یک شرک
ــح جهانی رقابت کند، باید یک سازمان در حد  سط
و کالس جهانی داشته باشد. برای دارا بودن کالس 
جهانی، ضروری است که شرکت یک راهبرد تولید 
ــی کند. در مراحل اولیه ی طراحی  کارآمد را طراح
ــد فناوری هایی  ــاوری، رقابت روی تولی و تولید فن
متمرکز می شود که سرانجام به سمت فناوری های 
فرآیندی تغییر خواهد کرد. هم زمان با بلوغ فناوری، 
ــت نوآوری های فرآیندی و  ــت به شدت به سم رقاب
ــب و به خوبی هماهنگ شده  اجرای فناوری مناس
ــت می کند.  ــجم حرک ــای بازاریابی منس  و طرح ه
ــدی مشتمل بر  ــی را فرآین ــوان رهبری جهان می ت
ــرای پذیرفتن  ــرد بهینه ب ــتمر و عملک ــول مس تح
بهترین ایده ها از چهار گوشه ی جهان، جهت تعالی 
و تکامل بشر، زندگی اجتماعی و سازمانی دانست.

ــا را ایجاد کرده  ــی شدن، بازار و فرصت ه جهان
ــت و در عین حال رقابت و تهدیدهای آن را نیز  اس
افزوده است. این بازی بزرگ بر توسعه ی فناوری و 

نوآوری تأکید دارد. 
ــر به واسطه ی نوسانات شدید  در سال های اخی
ــد سریع  ــای جهانی و رش ــت در بازاره ــت نف قیم
ــش از گذشته توجه  ــران، دولت بی ــت در ای جمعی
ــر نفتی معطوف کرده است.  خود را به صادرات غی
ــدف کلی دولت از این توجه تأمین ارز الزم برای  ه
تحقق اهداف توسعه ی اقتصادی اجتماعی است. از 
ــک از کارشناسان و دست  ــی که بر هیچ ی آن جای
ــت که مسأله ی  اندرکاران امر صادرات پوشیده نیس
ــی در صادرات کشور  ــت همواره نقطه ی عطف کیفی
ــب از سوی مشتریان بالقوه،  بوده و کیفیت نامناس
ــای ایرانی  ــی از خرید بیشتر کااله ــت رویگردان عل
ــر کیفیت، موضوعی  ــده است؛ توجه به ام اعالم ش
ــن مقاله،  ــدف از ارایه ی ای ــیار حیاتی است. ه بس
بررسی مشکالت و موانع موجود بر سر راه صادرات 
ــش تحقیقات در  ــی و همچنین بررسی نق غیرنفت
ــه کلیه ی عوامل  ــادرات است. این مقال افزایش ص

ررسی موانع توسعه ی صادرات غیرنفتی...
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ــح کرده و  ــادرات غیرنفتی را تشری ــذار بر ص اثرگ
راهکارهای ارایه شده را از لحاظ میزان اثرگذاری بر 

توسعه ی صادرات بررسی می کند.

2. اهمیت تحقیقات در صادرات
ــی از مهم ترین  ــور، امروز یک ــادرات در هر کش ص
ــود، به طوری  ــوب می ش ــع درآمد ارزی محس مناب
ــاد آن ها فقط  ــا که اقتص ــه در بعضی از کشوره ک
ــت، مهم ترین منبع  ــته اس ــول وابس ــه یک محص ب
ــام صادرات است. از  ــل ارز همانا انج ارزی و تحصی
ــادرات در میان کشورها به فرآیند  طرفی امروزه ص
ــه نیازمند اتخاذ  ــده است ک ــده ای تبدیل ش  پیچی
ــای بلندمدت و صحیحی است که بتواند  سیاست ه
ــداوم در دست داشته  ــازار خارجی را به صورت م ب
ــادرات برنامه ریزی  ــد برای ص ــد. از این رو بای باش
ــرد و آینده نگری الزم را در این خصوص داشت.  ک
ــد مداوم صادرات  ــؤال مهم این است که رش اما س
ــتگی دارد. در این  ــش آن به چه عواملی بس و افزای
ــه به این موضوع پرداخته و نقش تحقیقات در  مقال

این زمینه بررسی می شود.
ــه مفهوم چند  ــش از ادامه ی مطلب توجه ب پی

واژه ی کلیدی، ضروری است:  
تحقیقـات: یعنی معاینه ی دقیق جزییات یک 

کار در جهت یافتن حقایق و اصول نهفته در آن.
ــی فرآیندهای اجرایی در اشکال  عملیات: یعن
ــق منظور،  ــد )در این تحقی ــا تولی ــف کار ی مختل
ــه دارای ماهیت  ــتند ک ــای صادراتی هس  فرآینده

پیش بینی و اجرا در حجم کالن می باشند.(
ــات صادراتی  ــی عملی ــل اجرای ــی مراح بررس
ــل: مراحل مختلف  ــف آن از قبی ــای مختل در فازه
ــان، توافق با  ــازی مشتری ــص س ــی، مشخ بازاریاب
ــرارداد و اجرای رضایت بخش آن  مشتریان، عقد ق
ــای تکراری و  ــه منجر به سفارش ه ــیری ک در مس
ــود، نشان می دهد که  ــتمر و موفق ش معامالت مس
ــی دارای ماهیتی پیچیده است که  عملیات صادرات
ــی است. از این رو در  بر پیش بینی های دقیق متک
ــات، به گونه ای  ــه فرآیندها، اجرای تحقیق این گون
ــل اعتماد در  ــش، ابزاری قاب ــح و رضایت بخ صحی
جهت کسب نتایج قابل قبول تلقی می شود. اهمیت 
ــادرات، هنگامی روشن  ــات در صحنه ی ص  تحقیق
ــدد و بازیگران گوناگون مد  می  شود که عوامل متع
نظر قرار گیرند. این بازیگران عمده و عوامل کلیدی 
ــف صحنه در اشکال  ــی در بخش های مختل صادرات
ــد از: دولت ها در  ــف ظهور می یابد که عبارتن مختل
ــداء و مقصد، مقررات در سطوح ملی  کشورهای مب
ــی، فرهنگ ها و سالیق مشتریان که اثرگذار  و محل
ــته  بر میزان پذیرش کاال و خدمات از لحاظ نوع بس
بندی آن در کشور مقصد هستند، امکانات زیربنایی 
ــی، زمینی و هوایی  ــود از قبیل راه های دریای موج
ــر چگونگی تحویل  ــیاری از عوامل دیگر که ب و بس
ــداء و مقصد اثر  ــات در کشورهای مب ــاال و خدم  ک

می گذارند.
ــن تحقیق آن است  ــی از هدف های انجام ای یک
ــر نفتی، عوامل  ــه ی روند صادرات غی ــه با مطالع ک
ــورد بررسی قرار می دهد  ــود و پیشرفت آن را م رک
ــه عنوان موتور  ــن حال نقش تحقیقات را ب و در ای
ــد؛ همچنین به  ــادرات مطالعه می کن ــه ی ص توسع
ــان عوامل رشد  ــات در می ــش تحقیق ــت بخ  اولوی

دهنده ی صادرات می پردازد.

3. راه های توسعه ی صادرات
ــادرات محصوالت و اصوالً صادرات غیر نفتی که  ص
شامل صدور کلیه ی کاالهای تولیدی کشور به غیر 
ــی از عوامل مهم در  ــت و مواد خام است، یک از نف
ــی است. مهم ترین  ــن ارز و افزایش درآمد مل تأمی
ــادرات غیرنفتی  ــن نتیجه ی افزایش توان ص و اولی
کشور، رهایی از وابستگی به صادرات تک محصولی 
ــور از حوزه ی  ــار اقتصادی کش ــدن ساخت و دور ش
تأثیر بازارهای سیاسی و اقتصادی است که در کنار 
ــوان ارزآوری خود،  ــت می تواند با افزایش ت آن دول
ــای اقتصادی  ــت خدمات عمومی در بخش ه کیفی
ــن زمینه های جدیدی  ــود ببخشد و همچنی را بهب
ــال در بخش های  ــح اشتغ ــش سط ــرای افزای را ب
ــی و معدنی پیدا می کند. متوقف  کشاورزی، صنعت
ــه روستاییان به شهرها  شدن مهاجرت های بی روی
ــران در تولید و رفع  نیازهای  و فعال شدن صنعتگ
ــد و توسعه ی صادرات  ــادی از دیگر نتایج رش اقتص

غیر نفتی است.

4. موانع رشد صادرات غیرنفتی 
بحث در مورد صادرات غیرنفتی، باید به طور جامع 
ــرد. از یک سو  ــورد مطالعه قرار گی ــه زاویه م از س
ــه طور اخص از قبیل:  ــایل مربوط به صادرات ب مس
از بین بردن موانع صادرات، تشویق صادرکنندگان، 
ــواردی از این دست مورد  ــات الزم و م دادن خدم
بررسی قرار گیرد که به این امور به شکلی گسترده 
ــی از سوی محققان و  ــا و مجامع علم در سمیناره
ــع  ــی و صنای ــوط در وزارت بازرگان ــؤوالن مرب مس
ــت و از سوی دیگر، باید موقعیت  پرداخته شده اس
ــورد بررسی قرار  ــاری کشور در سطح جهانی م تج
ــرد و تغییر و تحوالت سریع بین المللی با نگرش  گی
ــود و برنامه ریزی های  ــه ای و جهانی دنبال ش سامان
ــا شرایط  ــاری داخلی هماهنگ ب ــادی و تج اقتص
ــه اجرا در آید. در  ــارت جهانی سازمان دهی و ب تج
ــه عنوان بخشی  ــادرات غیرنفتی را ب ــد سوم، ص بع
ــالن اقتصادی )از قبیل  متأثر از سایر متغیرهای ک
ــد نظر قرار  ــذاری و غیره( باید م ــورم، سرمایه گ ت
ــا در حقیقت وارث  ــور م ــال حاضر کش داد. در ح
ــدا زیرساخت  های  ــی است که ابت ــاد بی نظم اقتص
و  ــاوری  فن و  ــگ  فرهن ــه ی  اشاع ــرای  ب  الزم 
ــاخته و   توسعه ی اقتصادی و اجتماعی را فراهم نس
ــا و هماهنگی های الزم در بخش های  برنامه  ریزی ه

ــورت نگرفته است  ــن مهم ص ــف آن برای ای مختل
ــر، مشکالت متعدد و پیچیده ای را در  که همین ام
ــورت آشکار و نهان پدید  ــای مختلف به ص زمینه ه
آورده است. مشکالت صادرات غیرنفتی را نمی توان 
ــت. گره های  ــایل اقتصادی کشور دانس  جدا از مس
ــادی و اجتماعی در ایران ناشی از  ناگشوده ی اقتص
ــل متعددی است که می توان آن ها را به موانع  عوام
ــای درونی  ــیم کرد. تنگناه ــی و بیرونی تقس درون
ــت عناوین موانع  ــادرات غیرنفتی را می توان تح ص
ــادی و موانع ساختاری مورد  فرهنگی، موانع اقتص
ــالت بیرونی  ــه عنوان  مشک ــرار داد و ب ــی ق  بررس
ــایل سیاسی و تحریم های اقتصادی،  می توان از مس
ــه ای و شکل گیری سازمان  افزایش همکاری منطق

تجارت جهانیWTO( 1( نام برد.

1.4. موانع فرهنگی 
ــه عنوان  ــانی ب ــل تولید، نیروی انس ــن عوام از بی
ــان به  ــده، مطرح است. انس ــن عامل سازن مهم تری
عنوان نیروی کار سازنده، خالق، منطقی، مسؤول و 
منظم می تواند به صورت عضو با ارزشی در افزایش 
ــان  تولید و بهره وری باال سهیم و شریک باشد. انس
اقتصادی و منطقی، از اسراف پرهیز می کند و برای 

منابع محدود ارزش قایل است
ــی در انجام کار  ــالت فرهنگی، ناتوان ــی از مشک یک
ــز در ادبیات فارسی  ــت. کار گروهی نی گروهی اس
ــت ناپذیری شناخته  ــان و سمبل قدرت و شکس نش
ــانی، ما  شده است، در حالی که عملکرد نیروی انس
ــت. از دیگر موانع  ــیار ضعیف اس در این زمینه، بس
ــی، اهمیت قایل نشدن و بی توجهی به زمان  فرهنگ
ــه دلیل نهادینه شدن،  و وقت ناشناسی است که ب
ــوارد مختلف  ــده ی مکرر آن در م ــم مشاه علی رغ
ــی نمی شود.  ــه آن توجه ــه، اصوالً ب ــی روزان زندگ
ــت سریع علم و  ــال حاضر با توجه به پیشرف در ح
فناوری، زمان، عامل بسیار مهم و تأثیرگذاری است 
ــرای توسعه ی اقتصادی  ــه جایگاه ویژه ای دارد. ب ک
ــم، وقت شناسی و  ــش صادرات غیرنفتی، نظ و جه
ــی از لحظات، عامل تعیین کننده است. با  بهره جوی
ــه از بین رفتن مرزهای اقتصادی و اشاعه و  توجه ب
ــت و یکم   انتقال سریع اطالعات، در اوایل قرن بیس

هزینه ی فرصت زمان بسیار زیاد است.

2.4. موانع اقتصادی
ــالت متعددی روبرو  ــاد ایران با موانع و مشک اقتص
ــال مفصلی را می طلبد.  ــت که بررسی آن ها مج اس
ــور اخص  ــی به ط ــادی غیرنفت ــالت اقتص  از مشک
می توان از نوسانات نرخ ارز، موانع سرمایه گذاری و 
ــود امنیت اقتصادی نام برد. از آن جا که تولیدات  نب
ــه میزان قابل توجهی نیاز به واردات دارد،  داخلی ب
ــرخ ارز مانعی برای تولیدات داخلی و در  نوسانات ن
ــاعد و  ــاب می آید و جو مس نتیجه صادرات به حس
1. World Trade Organization
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ــی را مختل  ــارت خارج ــاز برای تج ــورد نی  آرام م
ــورم است که از  ــل اساسی، ت ــد. دیگر مشک  می کن
ــاد ایران همچون مانعی برای  دهه  ی1350در اقتص
ــرده است. در  ــای جهانی بروز ک ــت در بازاره  رقاب
سال های 1353 و 1354 افزایش درآمد نفت و تقاضا 
از یک سو و ناتوانی از افزایش عرضه ی مورد نیاز حتی 
ــا افزایش واردات، که ناشی از مشکالت ساختاری  ب
ــه تخلیه، ترخیص،  ــای مختلف از جمل در زمینه ه
ــل و توزیع کاال بوده است، باعث افزایش سریع   حم
ــد. چنین  ــای بعدی ش ــی در سال ه ــا حت قیمت ه
زمینه ی تورم زایی در کنار مشکالت اقتصادی پس 
از پیروزی انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی که تورم 
ــت، باعث تشدید هر چه  ــر می ساخ را اجتناب ناپذی
ــی قیمت ها شد. البته اینک که  بیشتر سطح عموم
ــال از انقالب می گذرد، قاعدتاً  حدود سی و پنج س
ــی و مالی مناسب،  ــت با سیاست های پول می بایس
ــا چنین شتابی در این  ــورم مهار شده یا حداقل ب ت

مدت افزایش نیافته باشد.
ــب در اقتصاد  ــالت اساسی و غال ــی از مشک یک
ــه ویژه در بخش خصوصی  ایران، سرمایه گذاری، ب
ــت. برای حل معضل صادرات غیر نفتی چاره ای  اس
ــور، به ویژه تولید  ــز افزایش تولید در داخل کش ج
ــت. در  ــای صنعتی و باالبردن بهره وری نیس کااله
ــم و فناوری  ــت و یکم که سطح عل ــاز قرن بیس آغ
ــیار پیشرفت کرده است؛  در کشورهای صنعتی بس
ــه رسیده اند که  ــه ژاپنی ها به این نتیج ــرای نمون ب
ــاال، بهتر است  ــد به جای صادرات ک ــرن جدی در ق
ــر صادرات  ــد، تکیه ب ــاوری صادر کنن ــر و فن تفک
ــادرات غیرنفتی،  ــاورزی به عنوان ص ــی و کش سنت
ــتن چشم بر واقعیت ها است. از صد سال پیش  بس
 کشورهای صنعتی به این نتیجه رسیده اند که برای 
ــادی و دستیابی به بازارهای جهانی  توسعه ی اقتص
نمی توان به کشاورزی تکیه کرد. البته این به معنی 
ــت؛ چه بسا هر  بی توجهی به بخش کشاورزی نیس
ــه بخش کشاورزی  ــوری برای ادامه ی حیات ب کش

نیاز دارد.
ــاعد برای سرمایه گذاری  چنان چه زمینه ی مس
ــردم را به سرمایه گذاری در  فراهم شود، می توان م
ــرد. بدون باالرفتن  زمینه ی صادرات نیز تشویق ک
ــه از منابع تولید،  ــذاری و استفاده ی بهین سرمایه گ
ــادرات غیرنفتی در  ــوان امیدی به افزایش ص نمی ت
ــدت داشت. برای رسیدن به هدف مزبور، به  بلند م
ــدا موانع سرمایه گذاری را  عنوان پیش نیاز باید ابت

از بین برد.

3.4. موانع ساختاری
ــادرات غیرنفتی  ــالت ساختاری مربوط به ص مشک
ــی و عدم سالمت  ــوان موانع اداری، خدمات را می ت
ــود راه ها  ــور گمرکی، کمب ــام ام ــی در انج احتمال
ــل و نقل و  ــب، مشکالت حم ــای مناس و اسکله ه
ــن و مقررات تجاری  ــاال، بی ثباتی قوانی ترخیص ک

ــل این موانع  ــت و ح ــف اطالع رسانی دانس و ضع
ــدت و تعدادی نیز در بلند مدت   برخی در کوتاه م
ــث شکوفایی  ــه می تواند باع ــت ک ــر اس امکان پذی
ــوارد فوق،  ــود. از میان م ــی ش ــادرات غیر نفت ص
ــالش برای  ــی از طریق ت ــل اطالع رسان رفع مشک
ــب اطالعات تجاری و قرار دادن آن در اختیار  کس
صادرکنندگان در کوتاه مدت امکان پذیر و از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است. بدست آوردن اطالعات الزم 
ــاری و انتقال سریع و به  ــای متعدد تج در زمینه ه
موقع آن به تجار و صادرکنندگان از الزامات دنیای 
ــا استفاده از فناوری پیشرفته به ویژه  امروز است. ب
اینترنت، دستیابی به این اطالعات در سطح جهان 
ــات صادرات  ــت. مرکز خدم ــیار ساده شده اس  بس
ــی، تولید  ــن اطالعات ــن دادن چنی ــد ضم می توان
ــی را با شرایط بازار در دنیای خارج  کنندگان داخل
آشنا کند. همچنین، با برگزاری دوره هایی می توان 
آموزش الزم را در این زمینه به صادر کنندگان ارایه 

نمود.

4.4. موانع بیرونی 
ــح بین المللی و  ــه افزایش رقابت در سط با توجه ب
ــی باید  ــان داخل ــترش WTO، تولیدکنندگ گس
ــد تجارت بین الملل  ــود را هر چه سریع تر با رون خ
ــاری و حمایت ها  ــت از بین بردن موانع تج در جه
ــن یا عدم پیوستن  ــق دهند. قطع نظر از پیوست وف
ــط حاکم بر  ــه شرای ــه WTO با توجه ب ــران ب ای
ــان داخلی در سال های  این سازمان، تولید کنندگ
ــود و یا  ــش کارآیی خ ــز افزای ــاره ای ج ــده چ آین
ــارت بین المللی نخواهند  ــدن در سیل تج محو ش
ــان تجارت جهانی، افزایش  داشت. گذشته از سازم
همکاری های منطقه ای نیز موجب گسترش روابط 
ــاری بین چندین کشور و اعمال محدودیت های  تج
ــرای کشورهای غیر عضو می شود. از سوی  بیشتر ب
ــای اقتصادی  ــی و تحریم ه ــایل سیاس ــر مس دیگ
ــاده از فرصت های مناسب در  ــی در راه استف موانع
ــذاری خارجی  ــای مختلف مانند سرمایه گ زمینه ه
ــای میانه به  ــه نفت و گاز آسی ــور خطوط لول و عب
 بازارهای جهانی از طریق ایران ایجاد کرده است. از 
ــای متعددی در ابعاد گوناگون  مدت ها قبل بحث ه
در زمینه ی صادرات غیرنفتی در کشور مطرح بوده 
ــهیالت متعدد از اواخر دهه ی  ــا وجود ایجاد تس و ب
ــودی معقولی در صادرات  1360 تاکنون روند صع
غیرنفتی مشاهده نشده است و بنابراین باید راه حل 
ــق تر از فراهم  ــالت صادرات غیرنفتی را عمی مشک
ــادرات غیرنفتی  ــهیالت در ص ساختن برخی از تس

دانست.

5.4. دیگر مشکالت عمده و اصلی توسعه ی 
صادرات کشور

ــرای صادرات  ــح ب ــزی صحی ــدم برنامه ری 1. ع
غیرنفتی؛ 

ــدم سرمایه گذاری دولت در امر صادرات و  2. ع
تولید صنعتی و صادراتی؛ 

ــزوده ی برخی از اقالم  ــن بودن ارزش اف 3. پایی
صادراتی؛ 

ــرای محصوالت و  ــاالی داخلی ب ــای ب 4. تقاض
پایین بودن سطح تولید؛

ــایل و مشکالت مربوط به نیروی انسانی  5. مس
متخصص در امر صادرات؛ 

6. عدم امکانات، تسهیالت و تشویق های کافی 
در امر صادرات؛ 

ــی به حقوق و عوارض گمرکی و  7. عدم آشنای
ورود کاال به کشورهای مختلف؛

ــاالت در سامانه ی  پولی و مالی کشور و  8. اشک
اتخاذ سیاست های ناموزون؛

ــش قیمت ها و  ــه افزای ــوط ب ــالت مرب 9. مشک
هزینه ی تمام شده ی کاال؛

10. عدم شناخت بازارهای مصرف خارجی؛ 
ــه با رقبای  ــری در مقایس ــدم رقابت پذی 11. ع

خارجی؛ 
12. مشکالت مربوط به بازاریابی و تبلیغات؛

13. عدم شرکت فعال در نمایشگاه های خارجی 
و نبود دفاتر بازرگانی فعال در دیگر کشورها؛

14. باالبودن قیمت کاالهای صادراتی؛
ــن و مقررات  ــه قوانی ــوط ب ــالت مرب 15. مشک

گمرکی و تشریفات اداری زاید و پیمان سپاری؛
16. باالبودن هزینه ی حمل و نقل کاالها؛

5. راه حل های پیشنهادی جهت رفع 
مشکالت توسعه ی صادرات

1. معافیت های درآمدهای صادراتی از پرداخت 
مالیات؛ 

ــی نظیر لغو  ــذاری خارج ــهیل سرمایه گ 2. تس
ــت  واجازه، در زمینه ی خروج اصل و فرع  محدودی

سرمایه به خارج؛
3. اعطای اعتبارات کوتاه مدت و میان مدت به 

صادرکنندگان با بهره ی معقول؛
ــت واردات کلیه ی ماشین آالت مربوط  4. معافی
به تولید، استخراج، بسته بندی از پرداخت حقوق و 

عوارض گمرکی؛
5. ایجاد ناوگان ارزان قیمت دولتی؛

6. تقبل هزینه های بازاریابی کاالهای صادراتی 
توسط دولت؛ 

7. اجباری کردن رعایت استانداردهای معمول 
بین المللی در مورد تولیدات داخلی؛ 

ــای صادراتی و رعایت  8. شناخت دقیق بازاره
ــق کیفیت کاالهای صادراتی با نیازهای خاص  تطاب

بازار؛ 
9. تنوع بخشیدن به کاالها و بازارهای صادراتی؛ 
10. ایجاد اتحادیه های صادراتی برای هماهنگ 

و قوی تر کردن صادر کنندگان؛
11. ایجاد بانک اطالعاتی و مراکز تحقیقاتی که 
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ــن تحوالت در بازارهای صادراتی را در اختیار  آخری
صادرکنندگان قرار دهد؛ 

ــی تخصصی در  ــز آموزش عال ــاد مراک 12. ایج
زمینه ی صادرات؛

13. کاهش تعداد مراکز تصمیم گیری در مورد 
صادرات و واردات؛

14. ثبات قوانین و مقررات در مورد صادرات؛ 
ــد نظر در  ــات زاید و تجدی ــذف تشریف 15. ح

ساختار پیمان ارزی؛
ــه دالیلی  ــه چ ــت که ب ــم این اس ــؤال مه  س
ــش صادرات  ــرای افزای ــالم شده ب ــای اع راه حل ه
کارساز نبوده است و یا به عبارت دیگر شرط اصلی 
ــت؟ در این  ــرای موفقیت راه های ارایه شده چیس ب
رابطه می توان به شرایط بکارگیری راه حل های ذیل 

توجه کرد.

 1.5. شرایط اصلی بکارگیری 
راه حل های ارایه شده پیرامون مسایل و 

مشکالت صادرات غیرنفتی
1. ساختار اداری کشور به علت عدم پویایی نتوانسته 
ــا برنامه های توسعه ی اقتصادی در  است متناسب ب
کلیه ی بخش های اقتصادی کشور به ویژه صادرات 
ــی عمل کند. الزم است که ادارات مرتبط با  غیرنفت
صادرات، نظیر اداره ی کل بازرگانی، گمرک، بندر و 
ــی از نظر ساختار اداری متحول و بازنگری  کشتیران
ــش بازرگانی  ــوز در این ادارات بخ ــد. زیرا هن شون

خارجی عملکردی ضعیف و ایستا دارد.
ــار در بخش های دولتی،  ــدان انگیزه ی ک 2. فق
ــام کارآفرین  ــده که عنصری به ن ــواره باعث ش هم
ــاس و متخصص ریشه ی قوی  ــای کارشن در نیروه
ــای ارایه شده در بخش صادرات  نگرفته و راه حل ه

غیرنفتی به مرحله ی عمل نزدیک نشود.
ــاب شده  3. صادرات نیازمند سیاست های حس
ــه ی اداری و  ــک سامان ــر و وجود ی ــه سونگ و هم
اجرایی کارا و مجریانی آگاه و کارگشاست، بنابراین 
ــره و ناپایدار و  ــص و روزم ــا سیاست های نامشخ ب
ــه نمی توان امیدی به  ــی دو دل و کم تجرب مجریان

توسعه ی صادرات داشت.
ــادرات، یک امر فردی، گروهی،  4. توسعه ی ص
ــت و بدون بسیج همگانی و  موضعی و مقطعی نیس
ــت. از طرفی  ــر نیس عزم ملی دستیابی به آن میس
توسعه ی صادرات و رهایی از اقتصاد تک محصولی 
ــادرات در اندیشه ی  ــه ص ــی شکل می گیرد ک وقت

دولت و مردم به یک باور ملی تبدیل شود. 
ــودن سیاست های پولی و مالی  5. هماهنگ نب
کشور در جهت تقویت صادرات غیرنفتی به طوری 
ــای اخیر به علت تورم و سیاست های  که در سال ه
ــده ی برخی از کاال ها  ــارت آزاد، قیمت تمام ش تج
ــدرت رقابت خود را با  ــدت افزایش یافته و ق به ش

کاالهای مشابه خارجی از دست داده اند.
ــدن به  ــرای رسی ــی ب ــرط اساس ــن، ش  بنابرای

راه حل های گفته شده، پذیرش آن ها و عمل کردن 
ــه ی دستگاه های اجرایی است در  به آن ها به وسیل
غیر این صورت راه حل های بیان شده در حد شعار، 

باقی خواهد ماند.

6. نقش تحقیقات در توسعه ی صادرات
ــه عوامل زیادی  ــادرات در هر کشور ب توسعه ی ص
ــه ی آن ها به میزان  ــتگی دارد که زیر بنای هم بس
ــش و تحقیقات در زمینه ی توسعه ی صادرات  پژوه
وابسته است. تحقیقات در زمینه ی صادرات کاالها 
ــژه موادی مانند نفت و گاز به تنوع این کاالها  به وی
ــن کاالهای خام  ــادی کرده و از صدور ای کمک زی
جلوگیری می کند. از عمده ترین فواید انجام تحقیق 
ــه ی صادرات، می توان به  و پژوهش پیرامون توسع

عوامل ذیل اشاره کرد.

1.6.  افزایش کیفیت محصول
ــان صنعتی و  ــاد شده در جه ــروزه تحوالت ایج ام
سرعت در پیشرفت فناوری تنها از طریق تحقیقات 
ــورت می گیرد. ایجاد کارخانه های جدید با تولید  ص
ــد شده،  ــت محصوالت تولی ــش کیفی ــوه، افزای انب
ــای تحقیق و توسعه در  ــه در گرو ایجاد واحده  هم
ــادرات مواد خام  ــوده است. امروزه ص ــا ب کارخانه ه
ــوان اتالف منابع  ــزوده ی پایین، به عن ــا ارزش اف ب
ــی امروزی با  ــوب می شود. کشورهای صنعت محس
ــای در حال توسعه و  ــت مواد خام از کشوره دریاف
ــته اند ارزش  انجام فرآیند فناوری بر روی آن توانس
ــده و حلقه های  ــه چندین برابر رسان ــول را ب محص
ــه بدست آورند. درباره ی  زیادتری از مواد خام اولی
محصوالت نفتی با بکارگیری فناوری های پیشرفته 
ــول را از آن به  ــش از یکصد نوع محص ــوان بی می ت
ــک از محصوالت دارای قیمت  دست آورد که هر ی

زیادی در بازارهای جهانی هستند.
بنابراین، ایجاد پژوهش و تحقیقات عالوه بر این 
ــد کاالها می افزاید، باعث افزایش  که بر میزان تولی

کیفیت محصول تولیدی نیز خواهد شد. 

2.6. ایجاد بازارهای جدید صادراتی
ــود دارای ابعاد وسیعی است  ــه ی صادرات، خ مقول
ــی و تحقیقات کنترل کیفیت  که تحقیقات بازاریاب
ــوب  ــه ی آن محس ــی از جمل ــوالت صادرات محص

می شود.
ــی که باعث پیشرفت در زمینه ی  یکی از عوامل
ــوب  ــای جن ــای آسی ــادرات کشوره ــش ص افزای
ــات بازاریابی در  ــام تحقیق ــی شده است، انج  شرق
ــدی است. با انجام  ــه ی صادرات کاالهای تولی زمین
ــف صادراتی ایجاد  ــات، بازارهای مختل این تحقیق
ــروش محصوالت  ــای زیادی برای ف ــده و بازاره ش
ــود. از این رو تحقیق و بررسی  مختلف آماده می ش
ــی رفتار افراد، عادات و سنن، نوع الگوی  در چگونگ
ــتند که باید در  مصرفی و نیاز منطقه، عواملی هس

تحقیقات بازاریابی مورد بررسی قرار گیرند.

3.6. حذف مراحل مازاد در انجام صادرات 
و بکارگیری روش های نوین در صادرات

ــادرات در کشور، دارای  ــام امور ص ــه انج در گذشت
ــار باعث صرف وقت  ــل زیادی بوده که این ک مراح
ــد. امروزه روش های  ــادی برای انجام امور می ش زی
ــاردات ابداع شده  ــهیل در امر ص مختلفی برای تس
که این روش ها در سایه ی پژوهش و تحقیق ایجاد 
ــه این روش ها می توان به ایجاد  شده است، از جمل
روش تجارت الکترونیک اشاره کرد که این روش با 
استفاده از فناوری پیشرفته بدون استفاده از کاغذ، 
ــل سفارش خرید،  ــل مختلف صادرات از قبی مراح

حمل کاال، ارسال وجه و غیره را انجام می دهد.

4.6. کاهش قیمت تمام شده ی کاال
ــان با استفاده از سیاست قیمت،  اغلب صادرکنندگ
ــه از این  ــت می پردازند ک ــود به رقاب ــا رقبای خ ب
ــران، سودهای  ــت آوردن بازار دیگ ــا بدس طریق ب

ررسی موانع توسعه ی صادرات غیرنفتی...
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ــل زیادی  ــود می کنند. عوام ــب خ ــادی را نصی زی
ــد که از  ــی نقش دارن ــای صادرات ــت کااله در قیم
ــای ساخته شده،  ــه قیمت تمام شده ی کااله  جمل
ــته بندی کاالهاست که  ــی و بس ــای گمرک هزینه ه

قیمت کاالهای صادراتی را مشخص می کند.
ــت تمام  ــوان قیم ــی که می ت ــی از راه های  یک
شده ی کاالهای صادراتی را کاهش داد، استفاده از 
ــته بندی  فناوری ساخت بهتر در تولید و صنایع بس
ــت که واحدهای صادراتی با مطالعه ی محصول  اس
ــته بندی را  ــن روش تولید و بس ــد، بهتری می توانن

انتخاب کنند.

7. راه حل های پیشنهادی برای افزایش 
نقش تحقیقات در صادرات

ــات در کشور  ــال شدن روند تحقیق الـف. برای فع
ــر مالی تجهیز شوند و  ــد مراکز تحقیقاتی از نظ بای
برای این کار باید مراکز تحقیقاتی موجود عالوه بر 
کاربردی کردن تحقیقات خود، در ارتباط با مسایل 
و مشکالت روز بازرگانی و صادراتی، از نظر مالی به 
ــاده کننده ی تحقیقات متصل باشند.  سازمان استف
ــر این که از  ــام این کار عالوه ب ــی از فواید انج یک
ــات انجام شده استفاده به عمل خواهد آمد،  تحقیق
این است که سازمان اعتبار دهنده نیز بر تحقیقات 
 انجام شده نظارت بیشتری اعمال می کند، همچنین 
ــرای محققان  ــق و پژوهش را نیز ب ــزه ی تحقی انگی

فراهم خواهد آورد.
ــوط به  ــای مرب ــردن رشته ه ــردی ک ب. کارب
ــوزش  آم ــات  مؤسس و  ــا  دانشگاه ه در  ــادرات  ص
ــات در  ــش روند تحقیق ــه افزای ــد ب ــی می توان  عال
 زمینه ی صادرات کمک زیادی کند. در حال حاضر 
ــی و صادرات در چند  ــای مربوط به بازرگان رشته ه
ــای درسی  ــود که سرفصل ه ــه محدود می ش رشت
مربوط به صادرات در این رشته ها نیز بسیار محدود 
ــت. بنابراین تخصصی شدن رشته های تحصیلی  اس
ــری می تواند به  ــع کارشناسی ارشد و دکت در مقط

این امر کمک شایانی کند.
ــا و  ــمتی از درآمده ــاص دادن قس پ. اختص
ــادرات و واردات کاالها به امر  عوارض مربوط به ص

پژوهش و تحقیقات در زمینه های بازرگانی؛
ــدت برای  ــاه م ــای کوت ــزاری دوره ه ت. برگ
ــی و مدیران  ــاالی تحصیل ــع ب ــان مقاط دانشجوی

ــارج از کشور  ــور و اعزام ایشان به خ بازرگانی کش
ــی  ــی و پژوهش ــز تحقیقات ــد از مراک ــت بازدی جه
ــت آشنایی با چگونگی  کشورهای پیشرفته در جه
ــار در این مراکز و انتقال و تبادل تجربیات  انجام ک

و اطالعات؛ 
ــبت به  ث. تغییر نگرش مدیران سازمان ها نس
ــات در پیشرفت امور، باعث  عملکرد و بازده تحقیق
ــران تصمیم های خود را بدون  می شود که این مدی
ــه ایجاد  ــام نداده و ب ــا کارشناسان انج ــورت ب مش
ــه در واردات خود همت  واحدهای تحقیق و توسع

گمارند؛
ــردن شبکه ی بانک اطالعاتی کشور  ج. فعال ک
ــه ی اطالعات و  ــه، کلی ــه این شبک ــه صورتی ک ب
تحقیقات انجام شده را در درون خود داشته باشد و 
بتواند آن را در اختیار کلیه ی محققان قرار دهد. از 
طرفی در این شبکه طرح های تحقیقاتی سازمان ها 
با تعیین اعتبارات آن به محققان ارایه شود. در حال 
ــر چندین شبکه ی اطالع رسانی نظیر شبکه ی  حاض
ــی مرکز  ــه ی اطالع رسان ــی، شبک ــر بازرگان آگاه گ
ــادرات، سامانه ی اسکودا گمرک، بانک  توسعه ی ص
ــی خانه ی ملت مجلس  ــزی، مرکز اطالع رسان مرک
ــود دارند که ارتباطی بین  ــورای اسالمی و ... وج ش
ــود ندارد. بنابراین ایجاد شبکه ای که آمار  آن ها وج
ــا را بطور یک جا در  ــات هر یک از شبکه ه و تحقیق
ــه بازدهی بیشتر  ــد، می تواند ب ــار داشته باش اختی
ــر تبادل  ــود و عالوه ب ــی منجر ش ــز تحقیقات مراک
ــام، از انجام تحقیقات تکراری نیز  اطالعات به هنگ

جلوگیری کند.
ــر و بازنگری اساسی در مدیریت  چ. ایجاد تغیی
ــع و ادارات امری  ــز تحقیق و توسعه در صنای مراک
ــی است که این مراکز به دلیل  ضروری است. بدیه
ــودن و عدم برنامه ریزی  ــود توان مالی و نوپا ب کمب
ــش مؤثری در فرآیند  ــت در سطح کالن، نق و هدای
ــازی کارخانه ها  ــد و فعالیت های توسعه و نوس تولی

ایفا نمی کند.

1.7. موقعیت ایران در بازارهای جهانی
ــه سبب از  ــی )WTO( ک ــان تجارت جهان سازم
ــای اقتصادی بین  ــه بیشتر مرزه ــن رفتن هرچ بی
ــول  ــد، تح ــان در دهه ی1990ش ــای جه کشوره
عظیمی را در تجارت بین الملل پدید آورد. با توجه 

ــدود 150 کشور عضو  ــه این که در حال حاضر ح ب
ــا را به خود  ــارت دنی ــتند و 80%  تج WTO هس
اختصاص داده اند و با مصوبات خود، کشورهای غیر 
 عضو را عماًل با بن بست مواجه کرده اند، کشور ایران 
ــررات سازمان  ــتقل از قوانین و مق ــد مس نمی توان
تجارت جهانی، در زمینه ی اقتصاد برنامه ریزی کند. 
ــرای بقا در تجارت بین الملل باید در جهت فضای  ب
ــر در جهت از بین  ــر چه بیشت ــم بر آن که ه حاک
بردن محدودیت های تجاری و افزایش رقابت است، 
حرکت کرد. در صورت پیوستن به سازمان تجارت 
ــی دارد و به سهولت  ــود نیز شرایط ــی، که خ جهان
ــت، باید بسیاری از محدودیت های  امکان پذیر نیس
تجاری را برطرف کرد. کشورهای عضو می توانند تا 
ــر واردات کاال از کشورهای غیرعضو تعرفه  600% ب
ــل کشورهای غیرعضو  دریافت کنند؛ یعنی در عم
ــاره ای جز پیوستن به WTO ندارند و باید خود  چ

را با این جریان بین المللی هماهنگ سازند.
ــارت جهانی، موقعیت  سهم ناچیز ایران در تج
ــف کشور را در زمینه ی تولید، کارایی و رقابت  ضعی
ــم ایران در  ــان می دهد. سه ــح جهانی نش در سط
ــم 1/69 % در 36 سال قبل  ــادرات جهانی از رق ص
ــر از 0/3 % در حال حاضر رسیده  )1978( به کمت
ــا در سال 1998  ــادرات دنی ــت. آمار ارزش ص اس
ــا وجود نفت  ــم ایران ب ــارد دالر و سه 7000 میلی
ــوده است. چنان چه  ــن 12 تا 15 میلیارد دالر ب بی
ــادرات دنیا را داشته باشیم،  بخواهیم حتی 1 % ص
ــال داشته  ــادرات در س ــارد دالر ص ــد 70 میلی بای
باشیم. این در حالی  است که ساالنه قبل از اعمال 
تحربم، در بخش نفت، فقط یک میلیارد و دویست 

میلیون دالر صادرات داشتیم.
ــه جمعیت کشور اگر در یک افق 20  با توجه ب
ــود در تجارت جهانی  ــه بخواهیم از وضع موج سال
ــه سهم عادالنه ی جمعیتی خود دست پیدا کنیم؛  ب
ــی بر اساس سهم 1/4 درصد از جمعیت جهان  یعن
ــده، 1/4 درصد از صادرات جهانی  ــال آین در 20 س
ــد نرخ رشد صادرات  ــز مربوط به ایران باشد، بای نی
ــتمر باالی 18  ــن 20 سال به طور مس کشور در ای
ــد باشد تا  بتوانیم در آن موقع به صادراتی به  درص

میزان 200 میلیارد دالر دست یابیم.
ــران در تجارت  ــف ای ــود موقعیت ضعی ــا وج ب
ــوان از منابع طبیعی غنی  ــر چنانچه بت جهانی، اگ
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ــر از منابع نفت خام(، مانند منابع  در کشور )به غی
ــره و موقعیت  ــاورزی و غی ــس و زمین های کش  م
ــن در چهار  ــی کشور )قرار گرفت ــژه ی جغرافیای وی
ــط ویژه برای ترانزیت کاال از  راه گذر جهانی، شرای
ــودن به عنوان  ــرق و بالعکس، مطرح ب ــرب به ش  غ
ــور خطوط  ــیر عب ــن کشور برای مس  اقتصادی تری
لوله ی نفت و گازی آسیای میانه به بازارهای جهانی 
ــاده کرد،  ــوب و بهینه استف ــه نحو مطل ــره( ب  و غی
می توان به آینده امیدوار بود و با شناخت معضالت 
ــادی و اجتماعی  ــای الزم، تحولی اقتص و راهبرده

ایجاد کرد.

8. نتیجه گیری 
ــه بازار  ــا در دستیابی ب ــای شرکت ه ــات و بق حی
ــیاری را  ــرورت، تالش بس ــت و این ض ــی اس جهان
ــژه شرکت های ایرانی طلب  ــط شرکت ها به وی  توس
ــه چالش  ــی، باید با ب ــای ایران ــد. شرکت ه می کن
ــود، خود به استقبال مشتریانی  کشیدن وضع موج
ــان را در ایجاد  ــر جهان رفته، آن ــده از سراس پیچی
ــد. باید باور حضور  فرهنگی مشترک، شریک سازن
ــای بین المللی،  ــب بازاره ــی جهانی و کس در رقابت
اساس فرهنگی شرکت های ایرانی باشد. این اقتدار 
جز در سایه ی نیروی انسانی فرهیخته، دانش پذیر 
و خردمند تحقق نخواهد یافت که ایران مملو از این 

توانمندی است.
ــازار،  ب در  ــور  ــرای حض ب ــی  ــش خصوص  بخ
انگیزه های بسیاری دارد و شدت ریسک و رقابت را 
ــر درک می کند. برخالف دولت ها که به منابع  بیشت
ــات دسترسی دارند،  ــل از مالی ــی و عواید حاص مل
ــات خویش را در گرو رقابت با  بخش خصوصی حی
ــن در انتخاب های خویش  سایرین می بیند، بنابرای
ــی آورد و شانس خود را  ــری به عمل م دقت بیشت
برای موفقیت بیشتر می کند. ایجاد بخش خصوصی 
ــق در بازارهای جهانی  ــد، ضامن حضور موف توانمن

خواهد بود.
بخش خصوصی در بین سیاست های اقتصادی 
ــال کافی برای حضور چشمگیر  دولت تا کنون مج
ــاورده است. منابع  ــاد مملکت به دست نی در اقتص
ــت حضور موفق  ــب و انگیزه های پررنگ جه مناس
ــش خصوصی را بر آن می دارد  در بازار جهانی، بخ

منابع 

1. تحقیقات در خدمت صادرات ـ سید سعید مهدوی، سید ناصر میر فصیحی، همایش سراسری مراکز تحقیق و توسعه
2. نقش تحقیق و توسعه در صادرات ـ مهندس آراسته علی مردانی، همایش سراسری مراکز تحقیق و توسعه

3. بررسی عملکرد برنامه اول و دوم توسعه در صادرات غیر نفتی ـ حمداله پیشرو، بوشهر، اداره کل بازرگانی استان بوشهر، دفتر تحقیقات
4. کارنامه تحقیقات صنعتی در برنامه اول، وجیهه نفیسی ماهنامه، مجلس و پژوهش

5. پژوهش شناسی تحقیق، سیاوش فروغی
6. تحقیق و توسعه، دفتر تحقیقات صنعتی وزارت صنایع 

7. گزارش بررسی وضعیت صادرات کشور، معاونت بازاریابی و صادرات مرکز تحقیق و توسعه صادرات ایران
8. اقتصاد ایران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت بازرگانی

ــوب استفاده  ــن به نحو مطل ــا از فناوری های نوی ت
ــه برای  ــق و توسع ــای تحقی ــد و ارزش واحده کن
ــت و می توان ارتباط  ــش خصوصی پررنگ تر اس  بخ
ــد تولید را در  ــه ی واحدهای R&D و رون دوطرف

بخش خصوصی ملموس تر یافت.
ــور ما در  ــه سبب شد کش ــی ک ــی از عوامل  یک
ــای در حال توسعه قرار گیرد، پایین  رده ی کشوره
ــص ملی و  ــات در تولید ناخال ــم تحقیق بودن سه
ــذاری و هزینه ی  ــزان سرمایه گ ــودن می ــن ب  پایی
سرانه ی تحقیقات در کشور است. از طرفی موضوع 
تحقیقات امری مجرد و مجزا از امور اجرایی کشور 
ــزی امور اجرایی  ــت؛ بنابراین باید در برنامه ری نیس
ــزا و شاید جزیی بنیادی مورد  به عنوان یکی از اج

توجه قرار گیرد.
ــت و جایگاه خاص تحقیق و  ــا توجه به اهمی  ب
ــد تصمیم گیرندگان  ــش در اقتصاد کشور، بای پژوه
اقتصادی در برنامه های توسعه، فصل خاصی را برای 
این امر در نظر گرفته و اعتبارات خاص را برای آن 
منظور کنند. از طرفی باید حس اعتماد و اطمینان 
ــش در افزایش کیفیت محصوالت را  به نقش پژوه
ــع و سیاست گذاران تقویت کرد تا  در مدیران صنای
ــاه خاصی را برای  ــا در برنامه های خود جایگ آن ه
ــد. در باب  ــش در نظر بگیرن ــق و پژوه ــر تحقی  ام
ــد گفت که شرط اصلی برای  توسعه ی صادرات بای
ــی به بازارهای خارجی، همانا انجام تحقیقات  راه یاب
ــف است. امروزه  ــی در مورد کاالهای مختل بازاریاب
ــت جهت فروش  ــأله ی رقاب ــان صنعتی مس در جه

ــروش  ــی و ف ــروش داخل ــدی )ف ــوالت تولی محص
 خارجی یا صادرات( امری مهم و تعیین کننده برای 
ادامه ی حیات صنایع آن کشور محسوب می شود و 
صنعتی قابل استقرار است و امکان رشد و گسترش 
ــه بتواند با همتاهای داخلی و  خارجی خود  دارد ک
رقابت کند و این مهم میسر نیست، مگر با باال بردن 

کیفیت محصوالت تولیدی.
ــه باید گفت، به نظر می رسد که دیر یا  در خاتم
ــه سازمان تجارت جهانی  زود پیوستن کشورمان ب
ــورت شرکت های  ــت. در این ص ــر اس اجتناب ناپذی
ــد وارد بازارهای ایران  ــی به سهولت می توانن خارج
ــت ارزان و  ــا قیم ــود را ب ــوالت خ ــد و محص شون
ــت خوب و تنوع زیاد عرضه کنند. بروز چنین   کیفی
پدیده ای برای شرکت های ایرانی یک تهدید جدی 
ــت؛ به طوری که اگر نتوانند رقابت کنند محکوم  اس
ــت خواهند بود، از طرف دیگر شرکت های  به شکس
ــن واقعه می توانند سود ببرند و فرصتی  ایرانی از ای
ــدا کنند تا به بازارهای خارجی دست پیدا کنند.  پی
ــارت اطالع کافی  ــه از قوانین تج ــا الزم است ک ام
ــا قوانین بازی آشنا باشند تا بتوانند وارد  داشته و ب
ــارت بین المللی شوند و ضمن این که  صحنه ی تج
ــد، موفق به حفظ  ــه با رقبا را می آموزن روش مقابل

بقای خود نیز بشوند.

ررسی موانع توسعه ی صادرات غیرنفتی...
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ــي، پایایي )قابلیت اطمینان( سامانه های  واژه هـای کلیدی:  اتوماسیون توزیع الکتریک
قدرت، زیرساخت حفاظتي سامانه ي اتوماسیون توزیع الکتریکي، کاهش زمان خاموشي.

ش
ـار

ــ
گـ

ن

اتوماسیون توزیع براي بهبود پایایي 

سامانه هاي توزیع الکتریکي
توسعه ي تجهیزات حفاظتی در شبکه توزیع الکتریکی و اثرات آن بر بهبود پایایی

دکتر حمید لسانیمهندس علیرضا شهسواريدکتر علیرضا فریدونیان

قسمت سوم

ــي سامانه های  ــأله ي پایای ــه به اهمیت مس با توج
توزیع الکتریکي، در قسمت اول این سري مقاالت، 
ــازي سامانه هاي اتوماسیون توزیع به عنوان  پیاده س
ــته در بهبود پایایي مورد  یکي از راهکارهاي برجس
ــع عملکردي  ــت. همچنین، تواب ــي قرار گرف بررس
ــع الکتریکي بر اساس  ــاي اتوماسیون توزی سامانه ه
زیرساخت هاي سامانه های توزیع و با رویکرد پایایي 
ــت. به همین منظور  ــور، مورد مطالعه قرار گرف مح
ــي و پایشي  ــزات کنترلي، حفاظت ــه ي تجهی توسع
ــه ي اتوماسیون توزیع الکتریکي به عنوان سه  سامان
ــي سامانه های توزیع،  ــار عملي در بهبود پایای راهک
ــمت دوم این  ــه صورت کیفي بررسی شد. در قس ب
ــي تأثیر زیرساخت  کنترلي  سري مقاالت، به بررس
ــي بر پایایي  ــون توزیع الکتریک ــه ي اتوماسی سامان
سامانه های توزیع در قالب مطالعات عددي پرداخته 
ــیم بندي ارایه شده در قسمت  شد. با توجه به تقس
اول این سري مقاالت، در این مقاله تأثیر زیرساخت 
حفاظتي سامانه هاي توزیع الکتریکي بر پایایي این 
ــه همین منظور، تأثیر  سامانه ها مطالعه مي شود. ب
ــل قطع کننده هاي کنترل  تجهیزات حفاظتي شام
ــل کنترل( و فیوزهاي  پذیر مدار )دژنگتورهاي قاب
ــاي پایایي نقطه بار  ــاي توزیع بر شاخص ه شبکه ه
و سامانه براي یک شبکه ي نمونه گزارش مي شود.
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اتوماسیون توزیع براي بهبود پایایي و...

2. تجهیزات حفاظتي در شبکه ی توزیع 
الکتریکي

ــي اولین  ــا،  سامانه ی حفاظت ــداد خط ــس از رخ پ
سامانه ای است که نسبت به بروز خطا عکس العمل 
ــد.  ــدا مي کن ــادار را ج ــي خط ــان داده و نواح نش
ــي  ــه ی حفاظت ــح سامان ــرد صحی ــن عملک  بنابرای
ــه ی  سامان ــح  صحی ــرد  عملک ــده ی  تضمین کنن
ــا است. بنابراین  ــون در صورت رخداد خط اتوماسی
ــتگي شدید  پایایي سامانه ی اتوماسیون توزیع وابس
ــود در سامانه ی توزیع  ــه سامانه ی حفاظتي موج ب

دارد.
ــه ی حفاظتي  ــان سامان ــرد قابل اطمین عملک
ــت شبکه هاي  ــن پارامترهاي امنی ــي از مهم تری یک
ــردي سامانه ی حفاظتي  ــت. توابع عملک قدرت اس
ــدف اصلي صورت  ــا دو ه ــع ب ــاي توزی در شبکه ه

مي پذیرند:
ــاي رخ داده در  ــع خطاه ــون سری • ایزوالسی

شبکه؛
• حفاظت از تجهیزات سامانه ی توزیع در مقابل 

ولتاژ و جریان غیرعادي.
ــمتي از شبکه،  ــا در قس ــورت وقوع خط در ص
ــمت هاي  ــر تجهیزات و قس ــوب است که سای مطل
ــب دیده جدا شوند.  سالم شبکه از بخش هاي آسی
ــه شده خاموشي  ــن مشترکین نواحي ایزول بنابرای
ــه مي کنند، در حالي  ــان تعمیرات را تجرب برابر زم
ــه خدمت رساني به مشترکین نواحي دیگر شبکه  ک
بدون هیچ وقفه اي ادامه مي یابد. بنابراین تجهیزات 
ــي ناشي از  ــترش خاموش ــع از گس ــي مان  حفاظت
ــه مي شوند، به عبارت  خطاي رخداده در کل شبک
ــاي توزیع  ــن تجهیزات در شبکه ه ــر وجود ای دیگ
ــداد مشترکین متأثر  الکتریکي منجر به کاهش تع
ــي مي شود. بنابراین واضح است که  شده از خاموش
ــه ي تجهیزات حفاظتي  ــات پایایي، توسع در مطالع
ــي خاموشي مشترکین و به  منجر به کاهش فراوان
ــن زمان خاموشي  ــع آن منجر به کاهش میانگی تب

مشترکین مي شود. 
ــوق، توسعه ي  ــه مطالب ذکر شده در ف با توج
ــزایي بر بهبود پایایي  ــزات حفاظتي تأثیر بس تجهی
ــي دارد. اما با این وجود،  شبکه هاي توزیع الکتریک
رخداد خطاي داخلي در تجهیزات الکتریکي به ویژه 
ــري اجتناب ناپذیر  ــع الکتریکي ام ــوح توزی در سط
ــه در سامانه ی حفاظتي  ــت. بیشتر خطاهایي ک اس
ــا به آن ها  ــا، فیوزها و ی ــد در بریکره ــش مي آی پی
ــور بررسي حالت هاي  ــته است، به همین منظ وابس

ــیار  ــرد صحیح و اشتباه بریکرها و فیوزها بس کارک
ــته  ــد. براي بریکر، حالت بس ــز اهمیت مي باش حائ
ــادي1 )عبور کردن جریان از آن در حالتي که در  ع
ــدار( است، حالت هاي کارکرد صحیح و اشتباه به  م

صورت زیر مي باشد]6[:
• موفق به قطع مدار شود )قطع انجام شود( در 

زماني که نیاز است؛
ــد )قطع انجام  ــي در قطع مدار رخ ده • خطای

نشود( در زماني که نیاز است؛
ــت قطع  ــدار را تحت شرایطي که نیاز نیس • م

کند.
ــردي مطلوب سامانه ی  ــت اول حالت کارک حال
ــت و حالت هاي دوم و سوم حالت هاي  حفاظتي اس
ــتند. حالت دوم، حالتي است  عملکرد ناصحیح هس
ــه ی حفاظتي باشد ولي  ــه عملکرد سامان که نیاز ب
ــازي خطا  ــي، عمل جداس ــاي داخل ــه دلیل خط ب
ــت را گیرکردن  ــود، این حال ــا موفقیت انجام نش ب
ــن که حفاظت اصلي  ــر مي نامند و به دلیل ای بریک
صحیح عمل نکرده است و حفاظت یا حفاظت هاي 
پشتیبان باید عمل کنند، نرخ خرابي فعال2 نامیده 
مي شود. زماني که نیاز به قطع مدار نباشد و بریکر 
ــل وجود مشکلي در سامانه ی حفاظتي مدار  به دلی
ــع کند، این حالت را عموماً خرابي غیر فعال3  را قط

سامانه ی حفاظتي مي نامند.
ــط سامانه ی  ــح یا غل ــرد صحی ــال عملک احتم
ــار سامانه ی  ــي، ساخت ــه روش حفاظت حفاظتي ب
ــتگي  حفاظتي و قابلیت اطمینان تجهیزات آن بس
ــرد ناصحیح  ــال عملک ــرارداد، احتم ــق ق دارد. طب
ــال گیرکردن بریکر  ــه ی حفاظتي و یا احتم سامان
)Pf( در مقابل خطا از رابطه ي زیر محاسبه مي شود 

:]7[

که در این رابطه:
ــه ی  سامان ــح  ناصحی ــرد  عملک ــال  احتم  :Pf

حفاظتي؛
N: تعداد دفعاتي که نیاز به قطع مدار است؛

ــه ی حفاظتي در  ــداد دفعاتي که سامان nr: تع
f

ــود در حالي که نیاز  ــرد صحیح دچار خطا ش عملک
به عملکرد است؛

1. Normally Closed (NC)
2. Active failure rate
3. Passive failure rate

1. مقدمه
ــه تغییر الگوي مصرف  ــان اخیر، با توجه ب در سالی
ــورت گرفته  ــر از تغییرات ص ــه متأث ــن ک مشترکی
ــه ي خدمت به  ــا مي باشد، ارای ــزات آن ه در تجهی
ــي از چالش هاي  ــدون وقفه یک ــداوم و ب صورت م
ــي مي باشد. از  ــي شرکت هاي توزیع الکتریک اساس
ــه منشاء بیشتر قطعي هاي  طرفي با توجه به این ک
ــاي الکتریکي مربوط به  ــورت گرفته در شبکه ه ص
ــأله ي  ــع الکتریکي مي باشد، مس ــای توزی سامانه ه
ــوان و پایایي سامانه های توزیع الکتریکي  کیفیت ت
ــه کارشناسان صنعت برق  بیش از پیش مورد توج
ــط و با در نظر  ــت. تحت این شرای ــرار گرفته اس ق
گرفتن تغییرات ساختاري صورت گرفته در صنعت 
ــرق، شرکت هاي توزیع به دنبال اتخاذ راهکارهاي  ب
ــادي به منظور بهبود پایایي سامانه های تحت  اقتص

مدیریت خود هستند ]1[. 
ــي سامانه های توزیع الکتریکي متأثر از دو  پایای
ــي مي باشد. حال  ــر تداوم و فرکانس خاموش پارامت
ــداوم و فرکانس  ــي در افزایش ت ــه عامل اصل آن ک
ــاي الکتریکي  ــا در شبکه ه ــي، رخداد خط خاموش
ــت. همان طور که  ــاي توزیع اس ــه ویژه شبکه ه و ب
ــاالت اشاره شد،  ــمت پیشین این سري مق در قس
ــي از رخداد  ــاي مشترکین ناش ــر خاموشي ه بیشت
ــي مي باشد.  ــای توزیع الکتریک ــا در سامانه ه خط
ــاي پدید آمده در  ــي تعداد زیادي از خطاه از طرف
ــته به شرایط محیطي و  شبکه هاي الکتریکي، وابس
ــي مي باشند. بنابراین کاهش فراواني  حوادث طبیع
ــای توزیع الکتریکي عماًل  رخداد خطا در سامانه ه
ــي از قبیل  ــت، هرچند راهکارهای ــر اس امکان ناپذی
ــروز خطا را  ــي احتمال ب ــوط زمین ــه ي خط توسع
ــیار  ــا با توجه به هزینه هاي بس ــش مي دهد ام کاه
ــي، استفاده از  ــاد تبدیل خطوط هوایي به زمین زی
ــیار هزینه بر  این روش ها براي شبکه هاي توزیع بس
ــد. راهکارهاي عملي دیگر شامل برنامه هاي  مي باش
تعمیرات دوره اي، آسیب شناسي تجهیزات حساس 
شبکه و بهبود شرایط عایقي است که تأثیر بسزایي 
ــن چالش،  ــراي حل ای ــدارد. ب ــي خطا ن ــر فراوان ب
ــوان یکي از  ــزات حفاظتي به عن ــه ي تجهی  توسع
ــي مشترکین  ــي در کاهش فراوان راه حل هاي عمل
ــورد توجه قرار گرفته است.  متأثر از رخداد خطا م
ــده، در این مقاله تأثیر  ــه به مطالب بیان ش با توج
ــداول در سامانه های توزیع  ــزات حفاظتي مت تجهی
ــا بصورت کمي  ــر پایایي این سامانه ه ــي ب الکتریک

مطالعه مي شود]2[-]5[.
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nr: تعداد دفعاتي که سامانه ی حفاظتي صحیح 
s

عمل کند در حالي که نیاز به عملکرد است.
بنابراین به منظور بررسي دقیق تأثیر تجهیزات 
حفاظتي سامانه های توزیع الکتریکي بر پایایي این 
ــن احتمال عملکرد صحیح  سامانه ها، در نظر گرفت
ــمت  ــت. در قس تجهیزات حفاظتي امري ضروریس
پیش رو، به مطالعه ي عددي پیرامون بهبود پایایي 
ــترش  سامانه های توزیع الکتریکي با استفاده از گس
ــود. به همین  ــي پرداخته مي ش ــزات حفاظت تجهی
ــداول از جمله فیوزها و  ــور تأثیر تجهیزات مت منظ
ــدار4 مورد بررسي  ــع کننده هاي کنترل پذیر م قط

قرار خواهد گرفت.

3. بهبود پایایي سامانه ی توزیع الکتریکي با 
استفاده از تجهیزات حفاظتي

ــه ي تجهیزات  ــد، توسع ــاره ش ــور که اش همان ط
ــع الکتریکي موجب  ــي در سامانه های توزی حفاظت
کاهش فراواني و تداوم خاموشي مشترکین مي شود. 
ــزان تأثیرگذاري تجهیزات حفاظتي بر فراواني و  می
ــداوم خاموشي هر مشترک به محل رخداد خطا و  ت
ــته است. به عنوان مثال  محل نصب تجهیزات وابس
ــدر نشان داده شده  ــي که در خط پنج فی در صورت
ــل 1 خطایي رخ دهد، قطع کننده ي کنترل  در شک
ــاره دو )RCCB 2( اولین تجهیزي  پذیر مدار شم
است که خطاي رخ داده را تشخیص داده و نسبت 
ــد، عمل کردن  ــان مي ده ــه آن عکس العمل نش ب
ــب بروز خاموشي در نقطه بارهاي  RCCB 2 موج
ــود در حالي که  ــه و چهار )LP3 و LP4( مي ش س
ــت به نقطه بارهاي یک و دو )LP1 و  ارایه ی خدم
LP2( بدون وقفه ادامه مي یابد. با توجه به شرایط 
ــرل کننده ي مرکزي شبکه  پیش آمده، از دید کنت

سه حالت محتمل وجود دارد ]5[:
• خطاي رخ داده در خطوط هفت یا هشت بوده 
ــبت به  ولي RCCB 3 به دلیل خطاي داخلي نس
 RCCB بروز خطا عکس العمل نشان نداده است و
2 به عنوان حفاظت پشتیبان وارد عمل شده است؛

ــاي رخ داده در خطوط پنج یا شش بوده  • خط

4. Remote-Controlled Circuit Breakers (RCCBs)

و RCCB 2 صحیح عمل کرده است؛
• خطایي رخ نداده است و RCCB 2 به دلیل 
ــان قطع را به بریکر صادر کرده  خطاي داخلي فرم

است.
ــر شده، تعیین حالت رخ داده  تحت شرایط ذک
ــش شده امکان  ــي وضعیت نقاط پای ــا با بررس تنه
ــال با بررسي سیگنال هاي  پذیر است. به عنوان مث
ــاي موجود در شبکه  رسیده از آشکارسازهاي خط
مي توان حالت دقیق را از میان سه حالت بیان شده 
ــه محل دقیق و  ــرد. حال در صورتي ک مشخص ک
ــاده از تجهیزات  ــا تقریبي خطاي رخ داده با استف ی
ــردد، امکان بازیابي نقطه بار چهار  پایشي تعیین گ
)LP4( با ارسال فرمان قطع به RCCB 3 و ارسال 

فرمان وصل به SW فراهم مي شود. 
با توجه به مثال بیان شده در فوق، تأثیر ادوات 
ــان شبکه ي نشان داده  ــي بر قابلیت اطمین حفاظت
ــددي طي چند  ــب مطالعات ع ــل 2، در قال در شک
سناریو ارایه مي شود. اطالعات مربوط به نقطه بارها 
ــورد مطالعه در ]2[  ــوط شبکه ی نمونه ي م و خط

ارایه شده است. 

1.3. سناریوي اول: محاسبات پایایي 
شبکه ي نمونه تجهیز نشده

همانند قسمت دوم این سري مقاالت، در سناریوي 
اول مطالعات پایایي براي سامانه نشان داده شده در 
شکل 2 ارایه مي شود. به همین منظور مطابق مثال 

ارایه شده در شکل 1، مشترکین متأثر از هر حالت 
ــص مي شود و سپس  رخداد خطاي محتمل مشخ
ــدت زمان خاموشي هر نقطه بار از شبکه به دلیل  م
رخداد خطاهاي محتمل الوقوع محاسبه مي شود. با 
توجه به این که در شبکه ي شکل2 در هر فیدر تنها 
ــک بریکر وجود دارد، رخداد خطا در هر بخش از  ی
فیدر منجر به خاموشي تمامي نقطه بارها مي شود و 
تمامي نقطه بارها غیر قابل بازیابي هستند. بنابراین 
ــر زمان  ــان خاموشي براب ــا زم ــي نقطه باره تمام
ــده را تجربه مي کنند. با  خاموشي بخش آسیب دی
ــدت زمان خاموشي  ــه مطالب بیان شده م توجه ب
ــر نقطه بار  به ازاي رخداد خطاي محتمل در هر  ه
ــود ]8[. با توجه به این که در  بخش محاسبه مي ش
ــاالت، محاسبات پایایي  ــمت دوم این سري مق قس
ــل 2 به تفصیل  ــه تجهیز نشده شک ــه ي نمون شبک
ــمت تنها نتایج حاصل  ارایه شده است، در این قس
ــود ]2[. بنابراین، نتایج  ــازي ارایه مي ش از شبیه س
ــات براي نقطه  بار یک )LP1( در جدول 1  محاسب
ــون اول و دوم جدول 1 به  ــزارش شده است. ست گ
ــرخ خرابي مربوطه را  ــب محل رخداد خطا و ن ترتی
ــرخ خرابي ارایه شده در ]2[  با توجه به اطالعات ن
ــدول 1 مدت زمان  ــان مي دهد. ستون سوم ج نش
ــک )LP1( به ازاي هر رخداد  خاموشي نقطه بار ی
ــه عدم وجود  ــد، با توجه ب ــا را گزارش مي ده خط
ــي و حفاظتي مدت زمان خاموشي به  ادوات کنترل
ــل برابر زمان تعمیرات  ازاي هر رخداد خطا محتم

	� نرخ خطا محل خطا
	������ 

�
�������

���
��������

 30/0 300  3  1/0 1خط
 21/0 210  3  2 07/0خط
 24/0 240  3  3 08/0خط
 24/0 240  3  4 08/0خط
 27/0 270  3  5 09/0خط
 24/0 240  3  6 08/0خط

 1500 50/1  3  50/0 مجموع
 

شکل 1. فیدر مورد مطالعه 

شکل2. شبکه ي نمونه ي مورد مطالعه 

جدول 1. محاسبات پایایي براي نقطه بار یک )LP1( به دلیل رخداد خطاهاي محتمل سناریوي اول
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)سه ساعت( است. ستون چهارم جدول 1 میانگین 
ــان خاموشي نقطه بار یک )LP1( در سال را به  زم
ازاي هر رخداد خطا نشان مي دهد و از حاصل ضرب 
ــرخ خطاي مربوطه )λ( و میانگین زمان خاموشي  ن
ــد. در نهایت  ــت مي آی ــي )r( بدس ــر خاموش در ه
ــدول 1 انرژي توزیع نشده در سال  ستون پنجم ج
ــک )LP1( به ازاي هر رخداد  )LOE( نقطه بار ی
ــزارش مي کند. شاخص هاي پایایي نقطه بار  خطا گ
ــول ارزیابي سامانه های  یک )LP1( با توجه به اص
سري در محاسبات پایایي، قابل قابل محاسبه اند و 

در سطر آخر جدول 1 ارایه شده است.
ــدول 1 براي سایر  ــات ارایه شده در ج محاسب
ــورت مي پذیرد و با  ــاي شبکه نمونه ص ــه باره نقط
ــاي پایایي فیدر و  ــج آن ها شاخص ه ــه به نتای توج
کلي شبکه قابل محاسبه اند. جدول 2 شاخص هاي 
ــه و فیدر را  ــه ي نمون ــه بارهاي شبک ــي نقط پایای
گزارش مي دهد. همچنین شاخص هاي پایایي کلي 

شبکه در جدول 8 ارایه شده است.

2.3. سناریوي دوم: محاسبات پایایي 
شبکه ي نمونه ي تجهیز شده به وسیله ي 

فیوزها 
ــاي قبلي اشاره شد، یکي  همان طور که در بخش ه
ــاي توزیع  ــي سامانه ه ــود پایای ــاي بهب از راهکاره
ــا در این شبکه ها است.  ــي توسعه ي فیوزه الکتریک
ــاي توزیع در شاخه هاي  ــاً فیوزها در شبکه ه عموم
ــي تأثیر  ــه منظور بررس ــب مي شوند. ب ــي نص فرع

	� نرخ خطا نقطه بار فيدر
������ 

�
�������

���
��������SAIFISAIDICAIDIAENS ASAI  

1  
1 50/0  3 5/1 1500

50/0  50/1 3 41/154 999828/0 2 50/0  3 5/1 2250 
3 50/0  3 5/1 1500

2  

4 90/0  3 70/2 1350 

90/0  70/2 3 8  999691/0  

5 90/0  3 70/2 1350 
6 90/0  3 70/2 1080 
7 90/0  3 70/2 1080 
8 90/0  3 70/2 1350 
9 90/0  3 70/2 1215 
10 90/0  3 70/2 1215 

 

 

1 3
4

5
6

7

LP1 LP2 LP3

2

LP4

8

LP5

10

LP7

13

LP8

15

LP10

1812

LP6

17

LP9

169 11 14

63 kV 20 kV RCCB 1

RCCB 2

جدول 2. شاخص هاي پایایي نقطه بار و فیدر سناریوي اول

ــورد مطالعه تجهیز  ــل 3. شبکه ي نمونه ي م شک
شده به وسیله ي فیوزها

جدول 3. محاسبات پایایي براي نقطه بار یک )LP1( به دلیل رخداد خطاهاي محتمل سناریوي دوم

	� نرخ خطا محل خطا
	������ 

�
�������

���
��������

 30/0 300  3  1/0 1خط
 21/0 210  3  2 07/0خط
 24/0 240  3  3 08/0خط
 0 0  0  4 0خط
 27/0 270  3  5 09/0خط
 0 0  0  6 0خط

 1020 02/1  3  34/0 مجموع
 

ــر پایایي شبکه مورد مطالعه،  فیوزهاي الکتریکي ب
ــاي پایایي شبکه ي شکل 3 مورد ارزیابي  شاخص ه
قرار مي گیرد. شبکه ي نشان داده شده در این شکل 
ــل 2 است که در چند شاخه ي  همان شبکه ي شک

فرعي آن فیوز نصب شده است. 
در  ــده  ش ــه  ارای ــب  مطال ــه  ب ــه  توج ــا   ب
ــي رود که فیوزهاي  ــمت هاي پیشین، انتظار م قس
ــي خاموشي و به تبع  ــود موجب کاهش فراوان موج
آن کاهش میانگین زمان خاموشي شوند. به عبارت 
دیگر شاخص هاي مبتني بر فراواني مانند سایفي و 
همچنین شاخص هاي مبتني بر تداوم مانند سایدي 
ــه همین منظور  ــرات مي شوند. ب ــوش تغیی دستخ
ــان شد با استفاده  ــمت قبل بی مطابق آنچه در قس
ــات مربوط به طول خطوط، میانگین زمان  از اطالع
ــا )r( ، میانگین زمان  ــي در هر رخداد خط خاموش

خاموشي هر نقطه بار در سال )U( و میانگین انرژي 
توزیع نشده در سال )LOE( را براي نقطه بارهاي 
ــاي محتمل  ــي رخداد خطاه ــه به ازاي تمام شبک
ــال، جدول 3 نتایج  ــه مي شود. به عنوان مث محاسب
ــک )LP1( را گزارش  ــراي نقطه بار ی ــات ب محاسب
ــه مشخص است، وجود فیوز  مي دهد. همان طور ک
ــش موجب مي شود که  ــاي چهار و ش در انشعاب ه
رخداد خطا در این خطوط تأثیري بر تداوم ارایه ي 
ــوان به نقطه بار یک نشود. به عبارت دیگر، وجود  ت
ــوز باعث مي شود که نرخ خطاي خطوط چهار و  فی
شش بر نرخ خاموشي نقطه بار یک بي تأثیر باشد. 
ــدول 3 براي سایر  ــات ارایه شده در ج محاسب
ــورت مي پذیرد و  ــه بارهاي شبکه ی نمونه ص نقط
ــا شاخص هاي پایایی فیدر و  با توجه به نتایج آن ه
کلي شبکه قابل محاسبه اند. جدول 4 شاخص هاي 
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ــه و فیدر را  ــه ي نمون ــه بارهاي شبک ــي نقط پایای
گزارش مي دهد. همچنین شاخص هاي پایایي کلي 
شبکه در جدول 8 ارایه شده است. در ستون ششم 
این جدول هزینه ي خاموشي مشترکین در سال که 
مشتمل بر هزینه ي انرژي تأمین نشده و جریمه ي 

ناشي از خاموشي است، گزارش شده است.

3.3. سناریوي سوم: محاسبات پایایي 
شبکه ي نمونه تجهیز شده به وسیله ي 

قطع کننده هاي کنترل پذیر مدار 
ــر فیوزها بر  ــي تأثی ــن به بررس ــمت پیشی در قس
ــه پرداخته  ــه ي مورد مطالع ــي شبکه ي نمون پایای
ــاي قبلي اشاره شد،  شد. همان طور که در بخش ه

	� نرخ خطا نقطه بار فيدر
������ 

�
�������

���
��������SAIFI SAIDI CAIDIAENS ASAI  

1  
1 34/0  3 02/1 1020

34412/0 03240/13 21/107 999880/0 2 35/0  3 05/1 1575 
3 35/0  3 05/1 1050

2  

4 69/0  3 07/2 1035 

69370/0  08110/2 3 94/5  999760/0  

5 61/0  3 83/1 915 
6 75/0  3 25/2 900 
7 75/0  3 25/2 900 
8 68/0  3 04/2 1020 
9 61/0  3 83/1 5/823 
10 61/0  3 83/1 5/823 

 

 

1 3
4

5
6

7

LP1 LP2 LP3

2

LP4

8

LP5

10

LP7

13

LP8

15

LP10

1812

LP6

17

LP9

169 11 14

63 kV 20 kV RCCB 1

RCCB 2

RCCB 3

RCCB 4 RCCB 5

	� انرخ خط محل خطا
	������ 

�
�������

���
��������

 30/0 300  3  10/0 1خط
 21/0 210  3  2 07/0خط
 24/0 240  3  3 08/0خط
 0 0  0  4 0خط
 0 0  0  5 0خط
 0 0  0  6 0خط

 750 75/0  3  25/0 مجموع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

	�نرخ خطا محل خطا
	������ 

�
�������

���
��������

 01/0 15  1/0  1/0 1خط
 007/0 50/10  1/0  2 07/0خط
 008/0 12  1/0  3 08/0خط
 24/0 360  3  4 08/0خط
 27/0 405  3  5 09/0خط
 24/0 360  3  6 08/0خط

 5/1162 775/0  55/1  50/0 مجموع
 

ــه تجهیز شده به  ــه ي نمونه ي مورد مطالع شکل 4. شبک
وسیله ي قطع کننده هاي کنترل پذیر مدار

جدول 4. شاخص هاي پایایي نقطه بار و فیدر سناریوي دوم

ــراي نقطه بار دو )LP2( به  ــدول 6. محاسبات پایایي ب ج
دلیل رخداد خطاهاي محتمل سناریوي سوم

ــاي بهبود پایایي سامانه هاي  یکي دیگر از راهکاره
ــه ي ادوات حفاظتي مانند  ــع الکتریکي توسع توزی
ــر مدار در این شبکه ها  قطع کننده هاي کنترل پذی
ــر قطع کننده هاي  ــي تأثی ــور بررس ــت. به منظ اس
ــورد مطالعه،  ــدار بر پایایي شبکه م کنترل پذیر م
ــاي پایایي شبکه ي شکل 4 مورد ارزیابي  شاخص ه
قرار مي گیرد. شبکه ي نشان داده شده در این شکل 
ــان شبکه ي شکل 2 است که به وسیله ي تعداد  هم
سه قطع کننده کنترل پذیر مدار تجهیز شده است. 
ــده در سناریوي  ــج حاصل ش ــه به نتای با توج
ــار مي رود که قطع کننده هاي کنترل پذیر  دوم، انتظ
ــب کاهش فراواني خاموشي و به تبع آن  مدار موج
ــي شوند. به عبارت  ــش میانگین زمان خاموش کاه

ــر فراواني مانند سایفي  دیگر شاخص هاي مبتني ب
ــداوم مانند  ــاي مبتني بر ت ــن شاخص ه و همچنی
ــد. به همین  ــوش تغییرات مي شون سایدي دستخ
ــل بیان شد  ــمت قب ــور مطابق آن چه در قس منظ
ــاي شبکه به  ــاي پایایي براي نقطه باره شاخص ه
ــل محاسبه  ــداد خطاهاي محتم ــي رخ ازاي تمام
ــود. به عنوان مثال، جدول 5 نتایج محاسبات  مي ش
ــزارش مي دهد.  ــک )LP1( را گ ــار ی ــراي نقطه ب ب
همان طور که مشخص است، وجود قطع کننده هاي 
کنترل پذیر مدار در انتهاي خط شماره سه از فیدر 
ــا در خطوط  ــود که رخداد خط ــب مي ش اول موج
ــداوم ارایه توان به  ــار، پنج و شش تأثیري بر ت چه
ــد. به عبارت  ــه بار اول نداشته باش مشترکین نقط

 )LP1( جدول 5. محاسبات پایایي براي نقطه بار یک
به دلیل رخداد خطاهاي محتمل سناریوي سوم

اتوماسیون توزیع براي بهبود پایایي و...
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جدول 8. شاخص هاي پایایي شبکه نمونه

ــاي کنترل پذیر مدار در  ــر، وجود قطع کننده ه دیگ
ــه نرخ خطاي  ــوم باعث مي شود ک ــاي خط س انته
ــر نرخ خاموشي نقطه  ــوط چهار، پنج و شش ب خط
ــد. همچنین محاسبات پایایي  بار یک بي تأثیر باش
ــه شده  ــدول 6 ارای ــار دوم )LP2( در ج ــه ب نقط
ــت اضافه شدن  ــور که مشخص اس ــت. همان ط اس
ــاي کنترل پذیر مدار به این فیدر  یک قطع کننده ه
تأثیري بر نرخ خاموشي این نقطه بار نداشته است، 
ــر بودن تجهیز  ــه با توجه به کنترل پذی حال آن ک
ــه ازاي رخداد  ــدت زمان خاموشي ب اضافه شده م
ــه برابر زمان کلید و  ــا در خطوط یک، دو و س خط

شش دقیقه مي باشد.
محاسبات ارایه شده در جدول 5 و 6 براي سایر 
ــه بارهاي شبکه ی نمونه صورت مي پذیرد و با  نقط
ــا شاخص هاي قابلیت اطمینان  توجه به نتایج آن ه
ــد. جدول 7  ــل محاسبه ان ــي شبکه قاب ــدر و کل فی
ــاي شبکه ي نمونه  ــاي پایایي نقطه باره شاخص ه
ــد. همچنین شاخص هاي  و فیدر را گزارش مي ده
ــه شده است.  ــي شبکه در جدول 8 ارای ــي کل پایای
ــه ي خاموشي  ــدول هزین ــون ششم این ج در ست
ــل بر هزینه ي انرژي  مشترکین در سال که مشتم
ــي از خاموشي است،  ــن نشده و جریمه ي ناش تأمی

گزارش شده است.

4.3. تحلیل نتایج سه سناریوي مورد بررسي
ــوي مورد  ــل از سه سناری ــه نتایج حاص ــا مقایس ب
ــز شبکه ي  ــه تجهی ــص مي شود ک ــي مشخ بررس
ــه وسیله ي تجهیزات حفاظتی تأثیر  مورد مطالعه ب

بسزایی بر شاخص های پایایی شبکه ی مورد مطالعه 
دارد. همان گونه که از نتایج ارایه شده در جدول 8 
ــه ی تجهیزات حفاظتی مانند  مشخص است، توسع
ــا و قطع کننده هاي کنترل پذیر مدار عالوه بر  فیوزه
ــای مبتنی بر فراوانی خطا، موجب  بهبود شاخص ه
ــداوم نیز می شود.  ــای مبتنی بر ت بهبود شاخص ه
ــل از سناریوی دوم  ــج حاص ــال نتای ــه عنوان مث ب
ــه شبکه ی مورد  ــد که افزودن فیوز ب نشان می ده
ــی و سایدی  ــش شاخص سایف ــی باعث کاه بررس
ــور که مشخص  ــزان  23% می شود. همان ط به می
ــت شاخص های سایفی و سایدی در این سناریو  اس
ــود یافته اند، زیرا فیوزهای  ــه یک میزان 23% بهب ب
ــش تأثیرپذیری  ــده به شبکه موجب کاه اضافه ش
مشترکین از نواحی حفاظت شده به وسیله ی فیوز 
ــاً تجهیزات  ــارت دیگر فیوزها صرف می شود. به عب
ــب کاهش نرخ  ــتند. بنابراین موج ــی هس حفاظت
ــوط به همان خاموشی  ــی و مدت زمان مرب خاموش
ــص کایدی  ــه همین علت، شاخ ــی می شود. ب نوع
ــت زیرا شاخص  ــود نیافته اس ــوی دوم، بهب سناری
ــبت شاخص های سایفی و سایدی به  کایدی از نس

دست می آید. 
ــزارش شده در  ــه به نتایج گ ــن با توج همچنی
جدول 8 مشخص است که افزودن قطع کننده های 
ــه شبکه ی مورد بررسی، موجب  کنترل پذیر مدار ب
ــی و سایدی به ترتیب به  ــود شاخص های سایف بهب
ــزان %38 و %65 می شود. علت این که شاخص  می
سایدی به مقدار بیشتری نسبت به شاخص سایفی 
ــه قطع کننده هاي  ــت این است ک ــود یافته اس بهب

	� نرخ خطا نقطه بار فيدر
������ 

�
�������

���
��������SAIFI SAIDI CAIDIAENSASAI  

1  
1 25/0  3 75/0 750 

35294/0 76029/0 15/2  04/79  999913/0 2 50/0  55/1 775/0 5/1162 
3 50/0  55/1 775/0 775 

2  

4 32/0  3 96/0 480 

55481/0  93730/0 68/1  74/2  999893/0  

5 32/0  3 96/0 480 
6 62/0  5032/1 932/0 8/372 
7 62/0  5032/1 932/0 8/372 
8 90/0  0022/1 902/0 451 
9 90/0  0022/1 902/0 9/405 
10 90/0  0022/1 902/0 9/405 

 

جدول 7. شاخص هاي پایایي نقطه بار و فیدر سناریوي سوم

k$/yr)	(US	SAIDI CAIDI AENSASAI CIC	SAIFIي مورد مطالعهشبكه

  245/79 999695/0 46/12 66340/2 3 88779/0  سناريوي اول
  329/57 999770/0 03/9 04910/2 3  68303/0  سناريوي دوم
  771/34 999893/0 07/5 93189/069/1  54865/0  سناريوي سوم

 

ــن سناریو عالوه  ــر مدار مورد نظر در ای کنترل پذی
ــور را در شرایط غیر  ــر قابلیت حفاظت، امکان مان ب

عادی فراهم می کنند.
ــاالي کلیدهاي  ــه به قیمت ب ــي با توج از طرف
ــدار، بررسي اقتصادي  ــده کنترل پذیر م قطع کنن
ــي از آن ها  ــاي ناش ــن ادوات و سوده ــه ي ای توسع
ــیار حائز  ــع الکتریکي بس ــاي توزی ــراي شرکت ه ب
ــي اقتصادي توسعه ي  اهمیت است. بنابراین بررس
تجهیزات کنترلي در سامانه های توزیع الکتریکي با 
رویکرد پایایي محور یکي از اولویت هاي تحقیقاتي 
ــد که  ــي مي باش ــع الکتریک ــاي توزی در شرکت ه
ــرد. مطالعات جامع  ــیار مورد توجه قرار مي گی بس
ــورت گرفته است.  ــترده اي در این زمینه ص و گس
ــه نشان مي دهد  ــات صورت پذیرفت بررسي مطالع
ــه توسعه ي تجهیزات حفاظتی در سطح شبکه ي  ک
ــود شاخص هاي پایایي  ــع نه تنها منجر به بهب توزی
ــش هزینه هاي جاري از  مي شود، بلکه موجب کاه
ــده و جریمه ي  ــه انرژي فروخته نش جمله ي هزین

ناشي از آن )CIC( نیز مي شود. 

4. جمع بندي
ــر اساس مفاهیم و تعاریف سامانه ي  در این مقاله ب
ــمت پیشین  اتوماسیون توزیع الکتریکي که در قس
ــه شد، به بررسي تأثیر زیرساخت هاي حفاظتی  ارای
سامانه ي اتوماسیون توزیع الکتریکي پرداخته شد. 
ــود پایایي  ــا توجه اهمیت بهب ــه همین منظور، ب ب
ــرد بهبود پایایي  ــع الکتریکي، رویک سامانه ي توزی
ــزات حفاظتی  ــه وسیله ي توسعه ي تجهی سامانه  ب

اتوماسیون توزیع براي بهبود پایایي و...
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ــه فیوزها و قطع کننده هاي کنترل پذیر مدار  از جمل
ــرار گرفت. همچنین تأثیر توسعه ي  مورد مطالعه ق
ــه ی توزیع  ــی منصوبه در شبک ــزات حفاظت تجهی
ــي سامانه در قالب  ــي بر شاخص هاي پایای الکتریک
ــک شبکه ي نمونه  ارایه  ــات عددي بر روي ی مطالع
گردید و تحلیل نتایج حاصل از سه سناریوی مورد 

مطالعه ارایه شد. 
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فی نقش اتوماسیون و رباتیك 
در عملیات راه سازي

ــاده از اتوماسیون و رباتیک در صنایع مختلف  استف
طی سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته است 
و صنایعی چون خودروسازی، صنایع هوایی، صنایع 
ــیار تحت  ــی و کارخانجات با تولید انبوه، بس نظام
ــرار گرفته اند.  ــر دستاوردهای این فناوری ها ق تأثی
ــه صنایعی است که  ــز از جمل ــت راه سازی نی صنع
ــوذ قابل توجهی  ــک در آن نف ــون و رباتی اتوماسی
ــه و به منظور پوشش نیازهای این صنعت که  داشت
گستره ی آن سرتاسر دنیا را در بر گرفته، راه حل های 
ــدی از سوی متخصصان اتوماسیون  متنوع و کارآم
ــه شده است. از دالیل اصلی  صنعتی و رباتیک ارای
ــاده از اتوماسیون در صنعت راه سا زی می توان  استف
ــی کارگران و خطرات  ــه موضوعاتی همچون ایمن ب
ناشی از کار در محیط های خطرناک و طاقت فرسا 
و حجم باال و سنگین فعالیت های بدنی اشاره نمود. 
ــا فعاالن صنعت  ــن مقاله سعی بر آن است ت در ای
ــترش و  ــری و چگونگی گس ــازی با شکل گی راهس
ــون و رباتیک در این  ــرد فناوری های اتوماسی کارب

صنعت آشنایی یابند.  

ــازی، مزایای اتوماسیون،  واژه های کلیدی: رباتیک، راه س
مراحل پروژه های راه سازی

ش
ـار

ــ
گـ

ن

مهندس سعید بهنام
S.behnam@jeyoil.com
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1. مقدمه
ــن صنایع فعال در  ــت و ساز یکي از اصلي تری ساخ
سراسر دنیا مي باشد. صنعت ساخت و ساز بر پایه ی 
ــده است که مي توان  ــاني پایه گذاري ش نیروي انس
ــي از پرخطرترین صنایع براي  ــرأت آن را یک به ج
ــاني برشمرد. بنابراین استفاده از ربات و  نیروي انس
ــون در این صنعت به سرعت در حال رشد  اتوماسی
ــات و اتوماسیون در این صنعت از  ــت. کاربرد رب اس
ــد که این  ــه ی 90 در جهان شروع ش ــداي ده ابت
ــهیل عملیات  ــود ایمني، تس ــوع با هدف بهب موض
ــري و تضمین کیفیت کار در سال های پس از  کارگ

آن در حال توسعه و پیگیري است.
ــت و ساز در پروژه هاي  بهره وري عملیات ساخ
ــازي1، از سال 1970  ــل عملیات راه س بزرگ، شام
ــالوه بر  ــن موضوع ع ــد. ای ــه ش ــل مواج ــا مشک ب
ــاي کارگري، کاهش   دالیلي چون افزایش هزینه ه
پشتوانه هاي مالي دولتي و همچنین عملیات تعمیر 
ــت نوع نگاه به  ــداري باعث شد در این صنع و نگه
ــام هزینه هاي  ــر کند. در همین هنگ فناوری تغیی
ــدي پیدا کرد  ــا نیز افزایش شدی ساخت بزرگراه ه
ــزرگ در کلیه ی صنایع بود.  ــه توأم با یک تورم ب ک
بنابراین »اتوماسیون« به عنوان یک راه حل کارساز 
و بلند مدت در بسیاري از فعالیت هاي مرتبط با این 
حوزه، از سوی دست اندرکاران این صنعت برگزیده 

شد.
ــر پروژه هاي  ــي کارفرمایان درگی ــروزه تمام ام
بزرگ، خواستار کاهش حجم طراحي، کاهش زمان 
ساخت و افزایش کیفیت توأم با کاهش هزینه هاي 
تولید هستند. این موارد با استفاده از یک سامانه ی 
ــر رباتیک بر پایه ی برنامه هاي رایانه ای  انعطاف پذی
ــل دستیابي است، ضمن این که  ــت آن قاب و مدیری
در کشورهاي پیشرفته که هزینه هاي نیروي انساني 
ــیار باالست این فناوری قادر به پوشش   در آن ها بس

خواست هاي کارفرمایان خواهد بود.

1. Road construction

ــاده از ربات و  ــت که استف ــه توضیح اس الزم ب
اتوماسیون در ایجاد شرایط کاري مناسب تر همراه 
ــته  با تضمین سالمتي کارگران در فرآیندهای خس
کننده و تکراري نقشی بسیار کلیدي خواهد داشت. 
عالوه بر مزایای حاصله در استفاده از اتوماسیون در 
ــت ساخت و ساز مي توان به موضوعات مرتبط  صنع
ــوان مثال در برخي از  ــا HSE اشاره نمود. به عن ب
فعالیت هاي عمراني و راه سازي مي توان کارگران را 
ــور کامل از چرخه ی کار حذف نمود و تمام کار  بط
را به ماشین هاي خودکار واگذار کرد. در سایر موارد 
ــه کارکردن در محیط هاي سمي و آلوده اجتناب  ک
ــاني  ناپذیر است مي توان حضور هرگونه نیروي انس
ــک غلطک مجهز به  ــي نمود. در شکل 1 ی را منتف
ــگرهای  ــه ی هدایت خودکار مشتمل بر حس سامان
ــه تصویر کشیده شده  ــدد و سامانه ی کنترل ب متع

است.

2. ساختار فعالیت هاي پروژه هاي عمراني 
و راه سازي 2

ــي و عمومي یک  ــر فهرست کارهاي اصل موارد زی
پروژه ی راه سازي را در بر مي گیرد.

ــن فعالیت ها  عملیـات بـرش و پرکنـي3: ای
شامل کلیه ی عملیات انتقال مواد خاکي به منظور 
دستیابي به شرایط مناسب جهت شروع کار ساخت 

و ساز مي باشد.
در این  ماشین آالت گود برداري سنگین4عموماً 

بخش از کار مورد استفاده قرار مي گیرند.
دانه بندی5: این عملیات شامل الک و زیرسازي 
ــاي ریز و دانه هاي خاک جهت دستیابي به  سنگ ه
ــت، به نحوي که در  ــاد و اندازه هاي مطلوب اس ابع
هر بخش از جاده شاهد یکنواختي دانه بندي خاک 
ــار ماشین آالت  ــوالً در این مرحله از ک ــم، اص باشی

ویژه ی دانه بندي مورد استفاده قرار می گیرند.

2. WBS (Work Break down Structure)
3. Cut & fill operation
4. Heavy excavation machine 
5. Grading

ــار شامل عملیات  زیرسـازي6: این بخش از ک
ــده است. عملیات  ــي روي سطوح ایجاد ش شن پاش
ــي، ایجاد  ــل شن پاش ــن بخش شام ــن در ای روتی
ــم سازي است. کامیون هاي سنگین،  شمشه و تراک
ــه ریزها و غلطک هاي متراکم سازي از جمله  شمش

ماشین آالت مورد استفاده در این بخش هستند.
ــات جاده سازي  روسـازي: این مرحله از عملی
شامل پاشش قیر داغ، مواد ترکیبي بتني و یا سایر 
ــاده مي باشد. در  ــاز بر روي سطح ج ــواد مورد نی م
ــن آالت مخصوص قیرپاش  ــاز از کار از ماشی این ف

استفاده مي شود.
جـدول بنـدي و ایجاد حفاظ کنـاري: این 
ــاد جداول  ــل شکل دهي و ایج ــه از کار شام مرحل
ــش کلیه ی  ــد، در این بخ ــم مي باش ــت یا دای موق
ــداول حاشیه اي،  ــاي مرتبط با ساخت ج فعالیت ه

حمل و نصب و نهایي سازي انجام خواهد شد.
ــش از کار شامل  تعمیرات جـاده اي: این بخ
مجموعه اي از فعالیت هاي اجرایي از قبیل مواردي 
چون پاکسازي جاده از برف، خط کشي، تمیزسازي، 
عالمت گذاري، درزگیري و بازسازي جاده مي باشد.

ــور مداوم  ــاره شده حض ــوارد اش ــه ی م در کلی
ــازي الزامي است و در  ــران و مهندسین راه س کارگ
6. Base preparation

شکل 2. ماشین آالت راه سازی پیشرفته ی تحت کنترل نرم افزارها

شکل1.کنترل خودکار یک غلطک توسط سامانه های هوشمند

نقش اتوماسیون و رباتیك در عملیات راه سازی
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شکل5. یک سامانه ی رباتیک متحرکشکل 4. ابزار سر ربات، یک گیره ی رباتیکشکل 3. بدنه و بازوی یک ربات صنعتی

بخش وسیعي از فعالیت ها، تماس مستقیم نفرات با 
ماشین آالت، امری اجتناب ناپذیر است.

3. اتوماسیون در عملیات راه سازي 
ــت پروژه به  ــروژه از دیدگاه مدیری ــت یک پ موفقی
ــاي اجرایي، افزایش  مواردي چون کاهش هزینه ه
ــوادث و انجام  ــه حداقل رساندن ح ــت کار، ب کیفی
ــه بکارگیري  ــتگي دارد ک ــع فعالیت ها بس به موق
ــات  ــون در عملی ــک و اتوماسی ــای رباتی فناوری ه
راه سازي عالوه بر کمک به تحقق خواسته ای فوق، 
برگیرنده ی مسایل زیست محیطي و ایمنی انسانی 

نیز مي باشد. 
ــاده از ربات در صنعت  ــه مزایاي استف • ازجمل

راه سازي مي توان به موارد زیر اشاره نمود:
ــر در استفاده از  ــار و کارگ ــي ک ــود ایمن • بهب

ماشین در عملیات خطرآفرین؛
• ارتقای کیفیت و دقت در مقایسه با کار انجام 

شده توسط کارگر؛
ــه حداقل  ــاري از طریق ب ــط ک ــود شرای • بهب

رساندن حجم کار؛
• کاهش مواردي چون سر و صدا و گرد و خاک 

و آلودگي؛
ــا کاهش  ــد ب ــار و تولی ــان ک ــش راندم • افزای

هزینه هاي جاري؛
ــان انجام فعالیت ها به دلیل امکان  • کاهش زم
بکارگیري ماشین آالت خودکار در تمام مدت شبانه 

روز.

ــات جاده سازي و  ــه در عملی ــت ک ــدی اس چن
ــي از اتوماسیون که  ــاده اي از سطوح ــرات ج تعمی
ــک مي باشند استفاده  ــوارد زیر در ارتباط نزدی  با م

مي شود:
• دریافت خودکار آسفالت؛  

• انتقال خودکار آسفالت؛ 
• کنترل خودکار پاشش قیر و آسفالت؛ 

ــگر  ــار دستگاه پاشش با حس ــت خودک • هدای
مکانیکي و کنترل خودکار سرعت؛ 

ــه ی کلیه  ــروع و خاتم ــار ش ــرل خودک • کنت
عملیات آسفالت کاري.

ــه توضیح است که کلیه ی عملیات اشاره  الزم ب
ــردازش تصویر7 و  ــای پ ــک سامانه ه ــده به کم ش

حسگرهاي لیزري انجام مي شود. 
ــاي خودکار ترک  ــه، ماشین ه ــوان نمون به عن
ــه را با  ــد عملیات مربوط ــاده اي مي توانن پرکن ج
ــي جاده اي و حرکت  استفاده از شناسایي خط کش
ــد. فرآیند بصورت  ــش تعریف شده انجام دهن از پی
ــور انجام مي شود  ــرل از راه دور و توسط اپرات کنت
ــص و پرکردن ترک ها را با  و ماشین قابلیت تشخی
ــات دستي آن هم  ــت m/h 5 دارد؛ در عملی سرع
ــت حداکثر به ــر، این سرع ــادي کارگ ــا تعداد زی  ب

m/h 2 خواهد رسید.
ــي در عملیات  ــي 3 طبقه بندي اصل به طور کل

راه سازي و تجهیزات مربوطه وجود دارد:
الف. تجهیزات مکانیکي؛ 

7. Vision System

ــرل عددی8  ــزاري کنت ــزات سخت اف ب. تجهی
)NC(؛

ج. تجهیزات نرم افزاري و انعطاف پذیر. 
ــزات مکانیکي در  ــاً از تجهی ــه صرف ــي ک زمان
ــزات  ــد تجهی ــاده می ش ــازي استف ــات راه س عملی
ــر همچون  ــع پیشرفته ت ــددي در صنای ــرل ع کنت
ــورد استفاده ی  ــاري و تراش م ــات ماشین ک عملی
ــترده ای داشتند و تجهیزات خودکار نرم افزاري  گس
ــن در دست بررسی و  ــط محققین و مهندسی توس
ــد. مهم ترین وظیفه ای که ماشین های  مطالعه بودن
ــی در عملیات جاده سازي بر عهده داشتند،  مکانیک
عملیات بسیار سنگین جاده اي شامل خاکبرداري، 
ــرش و جابجایي سنگ ها بود. این   حفر گودال ها، ب
ماشین آالت به صورت مشخص در عملیات با حجم 

باال استفاده مي شدند.
ــن آالت کاماًل  ــده ی استفاده از ماشی دلیل عم
ــودن  ب ــر  ــر، آسیب پذی ام ــداي  ابت ــي در  مکانیک
ــزار و عدم اطمینان به نرم افزار در عملیات  سخت اف
سنگین و خارج از محدوده ی شهري بود. اصوالً این 
ــان را در  تجهیزات، کنترل و نظارت همیشگي انس

تمام مراحل کاري نیاز دارند.
ــددي )NC(، قابلیت انجام  تجهیزات کنترل ع
ــور دارند،  ــارت اپرات ــن را بدون نظ ــف سنگی وظای
اگرچه عملیات اجرایي صرفاً محدود به یک فرآیند 
مشخص و ثابت بدون تغییر در طول فرآیند خواهد 
ــه الزم به ذکر است امکان غیرفعال کردن  بود. البت

8. Numerical Control
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ــول یک فرآیند از  ــر یک از عملیات منفرد در ط ه
ــش تعریف شده نیز وجود دارد. در نهایت حضور  پی
یک اپراتور تعلیم دیده براي تشخیص و رفع عیوب 

احتمالي کار، امری اجتناب ناپذیر است.
 LED ــه ی راهنما یا ــي موارد از سامان در بعض
ــن استفاده  ــت ماشی ــع هدای ــاط مرج ــوان نق  بعن
ــک عملیات راه سازي،  ــود. اما تجهیزات رباتی مي ش
ــا تجهیزات  ــه ب ــح فني را در مقایس ــن سط باالتری
ــته به سطح  محاسبات عددي و مکانیکي دارند. بس
اتوماسیون تعریف شده براي ربات ها، این تجهیزات 
ــت انجام عملیات مختلف را دارند. این ربات ها  قابلی
در سلسله عملیات مرتبط با حسگرهاي مختلف که 

از شرایط خارجي بازخورد می گیرند کار مي کنند.
ــن ربات ها،  ــت برنامه ریزي ای ــا توجه به قابلی ب
ــازي قابل انجام  ــه فعالیت در زمینه ی راه س هرگون
ــواردي که به  ــت. در شرایط بحراني همچون م اس
تجهیز، فشار غیر متعارف وارد مي شود، این ربات ها 
ــار خاموش  ــور، بطور خودک ــدار به اپرات  ضمن هش
ــدد پس از  ــان راه اندازي مج ــد. البته امک مي شون
ــراد وجود دارد. در  ــي حالت بحراني و رفع ای بررس
شکل 2 نمونه اي از بکارگیری تجهیزات راه سازي با 
کمک برنامه هاي پیشرفته به نمایش گذاشته شده 

است. 

قسمت هاي اصلي یك سامانه ی رباتیك
ــه ی رباتیک را  ــک سامان ــوان ی ــور کلی می ت  به ط

بخش های زیر تقسیم نمود:
 بدنـه و بازوهاي ربـات9: بازوهاي متصله ی 
مکانیکي یکي از بخش هاي اصلي یک ربات هستند 
ــل بار وارده به  ــه ی اصلي آن ها ضمن تحم و وظیف
ــن حرکت ابزار سر ربات  انتهاي فوقاني ربات، ضام
ــت. دقت  ــف شده اس ــه بعدي تعری ــاي س  در فض
ــتگي  ــر ربات در فضا وابس ــري ابزار س موقعیت گی
شدیدی به دقت و کیفیت این بخش دارد )شکل3(

9. Manipulator

ابزار ربات10: ابزاري اصلي که به بازوي انتهایي 
ربات متصل مي شود و وظیفه ی خاص خود را انجام 
ــن ابزار در صنایع مختلف متفاوت است  مي دهد. ای
و بیشترین تنوع را در صنعت خودروسازي دارد. در 
ــزار از نوع نازل هاي پاشش  صنعت راه سازي این اب
ــده ی تیغچه ها و  ــگرهاي تشخیص دهن ــر، حس قی

گیرنده هاي حمل و جابجایي مي باشند )شکل4(.
ــه ی انتقالی به  سـامانه های انتقالـي11: سامان
ــي اطالق مي شود که کل ربات شامل بازو،  تجهیزات
ابزار و حسگرها بر روي آن سوار مي شوند و قابلیت 
جابجایي آن ها را از یک موقعیت به موقعیت بعدي 

فراهم مي کند )شکل5(
ــرل  کنت ــه ی  سـامانه هاي کنتـرل12: سامان
ــرل حرکتي  ــه ی کنت ــت که وظیف ــه ای اس سامان
ــات برقي و  ــگرها و قطع ــا، حس ــا، موتوره محوره

الکترونیکي را دارد )شکل6(
ــاسي  ــگرها بخش هاي حس حسـگرها13: حس
ــط حس شده به  ــت تبدیل شرای ــتند که قابلی هس
ــگرها در  ــاي الکتریکي را دارند. این حس سیگنال ه
صنعت  در انواع مکانیکي، نوري، الکتریکي، صوتي 

و مغناطیسي وجود دارند.

نمونه هایي از بکارگیري فناوری رباتیك در 
صنعت راه سازي

ــه ی نقلیه ی  ــک وسیل ــه ی ــه ی علمي فرانس جامع
ــت بخش وسیعي  ــه است که جه ــاره ساخت چندک
ــاده مي شود.  ــاده اي استف ــات بازسازي ج از عملی
ــدن علف اطراف  ــي این ماشین براي چی ابزار اصل
ــن مي تواند  ــت این ماشی ــي شده اس ــاده طراح ج
ــازي  ــدود 5/2 متر از سطح را پاکس ــر بار ح در ه
ــادر است تا 50 % از  ــد. همچنین این ماشین ق  کن
هزینه هاي چیدمان را نسبت به روش هاي سنتي و 

دستي کاهش دهد.
شرکت MFSC نوعی ماشین خودکار طراحي 
ــت عملیات بتن ریزي را در  کرده است که قادراس

10. End Effector
11. Motion Systems
12. Control Systems 
13. Sensors

ــه با نمونه هاي  شرایط بهتر و مناسب تري در مقایس
مشابه انجام دهد.

ــی از ماشین  ــت معتبر نمونه ای عمل یک شرک
ــن ماشین  ــه است، ای ــی ساخت ــوص قیرپاش مخص
ــت شامل برش سطح،  ــراي بازسازي سطح آسفال ب
پاکسازي و پوشش قیر امولسیون استفاده مي شود 

)شکل7(.

تجهیزات خودکار در آینده
     توسعه در زمینه ی عملیات راهسازي و تجهیزات 
بازسازي جاده ای در آینده به دامنه ی وسیع تري از 
عملیات خواهد رسید و تعداد ماشین هاي بیشتري 
در آینده براي این فعالیت ها ارایه و استفاده خواهد 
ــد. این گونه به نظر مي رسد که در زمینه ی برش  ش
ــي و همچنین ماشین  ــوح جاده اي و درز پرکن سط
ــاي مکانیکي که قابلیت  ــرداري و بیل ه آالت خاکب
اتصال به سامانه های ناوبري تمام خودکار را دارند، 
ــت و فعالیت مشاهده خواهد شد.  بیشترین پیشرف
همچنین استفاده از حسگرهاي لیزري و ارتباط آن 
با یک سامانه ی ناوبري مرکزي در زمینه ی تسطیح، 
ایده اي بسیار کاربردي و مناسب برای آینده خواهد 

بود.

منابع:

Master Builder April 2013 1. مجله
2. کتاب قیر وآسفالت پاسارگاد، سال 1390، چاپ 

اول
مترجم و نگارنده:

ــد مهندسی مکانیک،  ــد بهنام، کارشناس ارش سعی
ــی شرکت پاالیش نفت  ــم مقام معاونت مهندس قائ

جی 

شکل7. نمونه ای از ماشین خودکار پاشش قیر امولسیونشکل 6. سامانه  ی کنترل یک ربات صنعتی

نقش اتوماسیون و رباتیك در عملیات راه سازی
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واژه هـای کلیدی: شیر کنترل، خط بار، مشخصه ی ذاتي، 
مشخصه ی عملیاتي، ظرفیت شیر

محاسبه و تعیین مشخصه ی 
عملیاتی شیر کنترل با استفاده از 

مشخصه ی ذاتی آن

ش
ـار

ــ
گـ

ن

مهندس علی رحیمی
کارشناس ابزاردقیق تام ایران خودرو 

a.rahimi@tam.co.ir

مهندس نعمت اله چنگیزی
کارشناس ابزاردقیق تام ایرانخودرو

n.changizi@tam.co.ir

ــزای سامانه ی ابزار دقیق  ــر یکی از مهم ترین اج شی
ــاب درست آن بر  ــف است و انتخ ــع مختل در صنای
ــزایی  عملکرد کلی سامانه ی کنترل پلنت تأثیر بس
ــم در انتخاب شیر،  ــای مه ــی از پارامتره دارد. یک
ــه ازای درصدهای  ــت که ب ــت )Cv( آن اس ظرفی
ــاز بودن شیر و از روی جدول مشخصه ی  مختلف ب
ذاتی شیر تعیین می شود. مشخصه ی ذاتی شیر در 
ــی مشخص می شود و با رفتار و  شرایط آزمایشگاه
ــی رفتار آن پس از  ــه ی عملیاتی شیر، یعن مشخص
ــت در این مقاله روش  ــب در پلنت متفاوت اس نص
تعیین مشخصه ی عملیاتی شیر از روی مشخصه ی 

ذاتی آن تشریح شده است.
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1. مقدمه
ــن اجزای سامانه ی ابزار دقیق  شیر یکی از مهم تری
ــت، گاز و  ــف از جمله صنعت نف ــع مختل در صنای
ــوالد، نیروگاه ها،  ــی و ف ــی، صنایع معدن پتروشیم
ــس از  ــد. پ ــی و ... می باش ــی، داروی ــع غذای صنای
ــد، نوبت  ــط متخصص فرآین ــی فرآیند توس طراح
ــد. برگه داده ی  ــای داده1 می رس ــه تکمیل برگه ه ب
ــر فرآیند در  ــاده از اطالعاتی که نف شیرها با استف
ــرار می دهد، تکمیل شده و  اختیار نفر ابزاردقیق ق
ــه فروشنده های2 مختلف ارسال می شود. هر کدام  ب
ــود را که به  ــی از محصوالت خ ــا یک از فروشنده ه
ــده در برگه ی داده نزدیک  نیازمندی های اعالم ش
ــاد می کند. نفر ابزاردقیق موظف است  باشد پیشنه
ــی از فروشنده های مختلف را  پیشنهادهای دریافت
بررسی کرده و بهترین گزینه را برای خرید سفارش 
ــاب بهترین گزینه باید مشخصه ی  دهد. برای انتخ
ــادی و تغییرات بهره ی4 آن  ــی3 شیر پیشنه عملیات
ــرای بکارگیری در  ــدی شیر ب ــه و از کارآم محاسب

کاربرد مورد نظر اطمینان حاصل شود.
هر فروشنده رفتار شیر کنترل پیشنهادی خود 
ــرای خریدار توضیح  ــاده از یک جدول ب را با استف
ــدول که مشخصه ی ذاتی5 شیر  می دهد. در این ج
ــه ازای درصدهای  ــام دارد، ظرفیت شیر )Cv( ب ن
مختلف باز بودن6 آن مشخص می شود. مشخصه ی 
ــط آزمایشگاهی تهیه شده و با رفتار  ذاتی در شرای

1. Data Sheets
2. Vendors
3. Installed Characteristic
4. Gain
5. Inherent Characteristic
6. Opening

ــی رفتار آن پس  ــا مشخصه ی عملیاتی شیر، یعن ی
ــت. در این مقاله  ــاوت اس ــب در پلنت، متف از نص
ــم به معرفی روش محاسبه ی مشخصه ی  قصد داری
ــه ی ذاتی آن  ــا استفاده از مشخص ــی شیر ب عملیات
بپردازیم. برای محاسبه ی مشخصه ی عملیاتی شیر 
ــه مشخصه ی ذاتی شیر پیشنهادی و منحنی خط  ب
ــار شیر نیاز داریم که مشخصه ی ذاتی شیر توسط  ب
ــر در فرآیند مورد  ــده و منحنی خط بار شی فروشن
ــر توسط نفر فرآیند محاسبه و در اختیار ما قرار  نظ

مي گیرد.

2. منحنی خط بار و تعیین P∆ شیر
ــیاری از  ــایلی که بس ــی از مهم ترین مس شاید یک
ــی  ــار سردرگم ــق در آن دچ ــان ابزاردقی مهندس
ــتند، تعیین P∆  ای است که شیر با استفاده از  هس
ــز می شود. انتخاب P∆ نمی تواند به صورت  آن سای
دلخواه و بدون توجه به فرآیندی که شیر در آن به 
ــار گرفته خواهد شد، انجام شود. به خاطر داشته  ک
ــد همه ی المان ها و اجزایی که در یک فرآیند  باشی
ــا، اتصاالت،  ــد )مانند لوله ه ــه شده ان ــه کار گرفت ب
ــی عبوری مشخص،  ــا و ...(، به ازای یک دب پمپ ه
ــار معینی در سامانه می شوند.  باعث ایجاد افت فش
ــتثنی است. یعنی  اما شیر کنترل از این قاعده مس
ــر ایجاد  ــر توسط خود شی ــار دو سر شی ــت فش اف
نمی شود بلکه توسط سامانه به آن تحمیل می شود. 
بنابراین رفتار عملیاتی یک شیر مشخص با توجه به 
ــه چه افت فشاری در دو سر آن قرار می گیرد  این ک
متغیر است. برای پیش بینی رفتار یک شیر کنترل 
در یک فرآیند مشخص، نیازمند یافتن منحنی خط 

بار7 شیر در آن فرآیند هستیم.
ــتقل از خود شیر  منحنی خط بار که کاماًل مس
ــود، به نمودار  ــط فرآیند تعیین می ش ــوده و توس ب
تغییرات دبی عبوری از شیر )Q( بر حسب اختالف 
ــار موجود در دو سر آن )P∆( گفته میشود. با  فش
ــی به فرآیند، تهیه ی  ــتگی این منحن توجه به وابس
ــروژه است. در ادامه با  ــر عهده ی نفر فرآیند پ آن ب
ــه P∆ و منحنی خط بار را  ــی نحوه ی محاسب مثال

توضیح می دهیم. 
ــک فرآیند، سیال مایعی که در یک مخزن  در ی
ذخیره8 قرار دارد از طریق یک پمپ گریز از مرکز9 
به سمت مخزن دیگری10، به منظور فرآوری، پمپ 
ــد، میزان سیال  ــود. با توجه به شرایط فرآین می ش
ــود. برای  ــر کنترل می ش ــط یک شی ــوری توس عب
محاسبه ی فشار P1، از نقطه ای در باالدست11 شیر 
ــروع می کنیم. فشار  ــه فشار آن مشخص است ش ک
ــه ازای دبی های مختلف  ــاد شده توسط پمپ ب ایج
در کاتالوگ مربوط به پمپ، در قالب یک منحنی یا 
جدول ارایه می شود. بنابراین P1 از طریق رابطه ی 

1 قابل محاسبه است.

رابطه ی1:
P1= )Pump Head Pressure( – )Piping 
& Elbow Pressure Drop 1( – )Static 
Head 1(

7. Load Line Curve
8. Storage Tank
9. Centrifugal Pump
10. Process Vessel
11. Upstream

شکل 1. اطالعات مربوط به فرآیندی که شیر کنترل در آن 
به کار گرفته شده است.

محاسبه و تعیین مشخصه ی عملیاتی شیر کنترل...
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جدول1. جدول خط بار شیر که توسط فرآیندی که شیر در آن قرار دارد تعیین می شود

ــه ای در  ــار P2، از نقط ــه ی فش ــرای محاسب ب
ــار آن مشخص است  ــه فش ــت12 شیر ک پایین دس
ــروع می کنیم. فشار داخل مخزن پایین دست که  ش
Back-Pressure نام دارد، ثابت و مشخص است. 
بنابراین P2 از طریق رابطه ی 2 قابل محاسبه است.

رابطه ی2:

P2= )Process Vessel Back-Pressure( + 
)Piping & Elbow Pressure Drop 2( + 
)Static Head 2(

با توجه به مقادیر P1 و P2 می توان رابطه ی3  
را نوشت.

ــه ی ترم ها مشخص است.  در رابطه ی 3 مقدار هم
ــا و زانویی ها در قالب  ــه لوله ه ــت فشار مربوط ب اف
 Static ــل 1 ارایه شده است. فشار جدولی در شک
ــل  شک در  ــم  ه  Back-Pressure و   Head
ــم در شکل 1  ــت. مشخصه ی پمپ ه مشخص اس
ــاد شده در دو سر  ــود است. بنابراین P∆ ایج موج
ــر مختلف دبی،  ــط فرآیند به ازای مقادی شیر توس
ــد، در جدول 1  ــان منحنی خط بار می باش که هم
ــن منحنی در شکل 2 هم رسم  ارایه شده است. ای

شده است.
ــای روی منحنی خط بار در شکل 2، همان  دایره ه
ــدول 1 محاسبه شده اند.  ــتند که در ج نقاطی هس
اگرچه تعداد نقاط محاسبه شده از خط بار محدود 
ــاده از روش های برازش  ــت، اما می توان با استف اس
منحنی13 مختصات سایر نقاط خط بار را با خطای 
قابل قبولی به دست آورده و در محاسبات بعدی از 

آن ها استفاده کرد.

3. تعیین سایز شیر
پس از تعیین P∆ شیر در دبی های مختلف، نوبت 
ــر14 می رسد. تعیین اندازه ی  به تعیین اندازه ی شی
ــاده از حداکثر دبی ای که از شیر عبور  شیر با استف
12. Downstream
13. Curve Fitting
14. Sizeing

ــرش انجام  ــرد )Qmax( و P∆ متناظ ــد ک خواه
ــا در دست  ــن اطالعات و ب ــر اساس ای ــود. ب می ش
ــد و با استناد به  ــن ویژگی های سیال و فرآین داشت
معادالت موجود تعیین اندازه، Cv,max محاسبه 
می شود. شیر باید به گونه ای انتخاب شود که بتواند 
ــاز فرآیند را از خود  ــی عبوری مورد نی حداکثر دب

عبور دهد.
در اینجا هدف ما تشریح روال تعیین اندازه شیر 
ــیر انتخاب یک شیر  ــت بلکه هدف تبیین مس نیس
مناسب است. برای اطالع از محاسبات دقیق مربوط 
ــه استاندارد  ــر می توانید ب ــدازه ی شی ــه تعیین ان ب
ــادل اروپایی آن  ــا مع ــی ISA S75.01 ی آمریکای

IEC 60534-2-1 مراجعه کنید. 
ــرض می کنیم که سیال مورد نظر  برای ادامه ف
مایع باشد و در شرایط Choked هم قرار نداشته 
 Cv,max سیال نیز 1/1 باشد. بنابراین Gf .باشد

از رابطه ی 4 قابل محاسبه است.
با قرار دادن این مقدار در برگه ی داده و ارسال 
ــده، یک شیر پروانه ای15 با حداکثر  آن برای فروشن
Cv معادل با 825 و مشخصه ی ذاتی ارایه شده در 

جدول 2 به ما پیشنهاد می شود.
ــه میزان باز بودن  ــدول فوق Travel% ب در ج
ــاره دارد. مشخصه ی ذاتی شیر پیشنهادی  شیر اش
ــی عبوری، شیر  ــد که در حداکثر دب ــه ما می گوی ب
ــدود 75 درصد باز خواهد بود که برای اهداف  در ح
 Cv,min کنترلی مناسب است. حال به محاسبه ی

می پردازیم.)رابطه ی 5(

ــه مشخصه ی شیر پیشنهادی، مشاهده  با مراجعه ب
ــوری، شیر حدود  ــه در حداقل دبی عب می کنیم ک
ــاز هم برای اهداف  ــد باز خواهد بود که ب 10 درص
کنترلی مناسب است. به این ترتیب به نظر می رسد 

15. Butterfly

25045065085010501250Flow )GPM(

9/734/674/571/432/267Valve ∆P

100908070605040302010 %Travel

8256805354403452651901308032CV

جدول 2 مشخصه ی ذاتی شیر پیشنهادی فروشنده

شکل 2 منحنی خط بار شیر

∆P=P1 – P2= )Pump Head Pressure( – )Piping & Elbow Pressure Drop 1( – )Static Head 1( 
–  ])Process Vessel Back-Pressure( + )Piping & Elbow Pressure Drop 2( + )Static Head 2([     
∆P= )Pump Head Pressure( – )Overall Piping & Elbow Pressure Drop( – )Overall Static 
Head( – )Process Vessel Back-Pressure( 

رابطه ی 3:

رابطه ی 4:

رابطه ی 5:

           √
  

     
     √   

         

           √
  

     
    √    
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شکل4: مشخصه ی عملیاتی شیر )منحنی قرمز( در فرآیند مورد نظر و منحنی برازش شده برای آن )منحنی مشکی(

شکل 3. دسته ی منحنی )Travel, ∆P%( Q= f شیر پیشنهادی )منحنیهای طوسی( و منحنی خط بار )منحنی مشکی(

100908070605040302010Travel%

---7/12373/11977/11253/9996/8281/5946/261Q)gpm(

---7/83/139/195/307/447/606/73∆P )psi(

ــاب مناسب برای  ــک انتخ ــر پیشنهادی ی ــه شی ک
فرآیند مورد نظر ما می باشد. نکته ای که در بررسی 
پیشنهاد فروشنده مغفول مانده است، بررسی رفتار 
عملیاتی و تغییرات بهره ی شیر در فرآیند مورد نظر 
ــار عملیاتی نامناسب و تغییرات بیش  می باشد. رفت
ــث ناپایداری حلقه ی  ــد مجاز بهره ی شیر باع از ح
ــه ی16 شیر و کاهش  ــی، نوسانات دایمی ساق کنترل

عمر شیر می شود. 

4. بررسی رفتار عملیاتی شیر پیشنهادی 
فروشنده

ــر پیشنهادی،  ــرای محاسبه ی رفتار عملیاتی شی ب
 Q= f )%Travel, ∆P( ــی ــه ی منحن ــد دست بای
برای شیر مورد نظر رسم شود. رسم دسته  منحنی 
ــار رفته و  ــدازه به ک ــه ی تعیین ان ــاس معادل براس
ــادی انجام می شود.  ــه ی ذاتی شیر پیشنه مشخص
ــاس مشخصه ی  ذاتی و در  ــه این ترتیب که بر اس ب
 Cv ــورد نظر دارای ــک Travel% معین، شیر م ی
ــاده از این Cv و معادله ی  مشخصی است. با استف
ــن اندازه به کار رفته، منحنی Q-∆P شیر در  تعیی
آن Travel% قابل رسم است. به عنوان مثال برای 
ــادل 10 درصد  ــر پیشنهادی با  Travel% مع شی
"CV برابر با 32 می باشد. بنابراین منحنی مربوط به

Travel =10 % از رابطه ی 6 قابل رسم می باشد.
ــه ی مربوط به  ــوان معادل ــن ترتیب می ت به ای
ــا استفاده  ــم ب ــا Q100%  را ه ــای Q20% ت منحنی ه
ــی  ــه ی ذات ــده در مشخص ــه ش ــات ارای از اطالع
ــا  ــن منحنی ه ــرد. ای ــم ک ــه و رس ــر محاسب شی
ــدود ه ی مح ــد.  شده ان داده  ــان  نش  3 ــل  شک  در 

ــن منحنی ها باید  ــورد استفاده برای رسم ای P∆ م
ــط بار باشد. ــدود محدوده ی P∆ منحنی خ در ح

الزم  ــر  شی ــی  عملیات ــار  رفت ــن  تعیی ــرای  ب
ــی منحن ــه  دست و  ــار  ب ــط  خ ــی  منحن ــت   اس

ــور  مح ــک  ی روی  را   Q=f)%Travel, ∆P(
ــل تقاطع آن با هر یک  مختصات رسم کرده و مح
ــه  ــای )Q= f )%Travel, ∆P محاسب از منحنی ه
ــی خط بار با  ــود. نقطه ی تقاطع منحن و تعیین ش
Q= f )%Travel, ∆P(ــای ــدام از منحنی ه هر ک

ــت: P ،Q∆ و  ــه ویژگی مهم اس ــده ی س در بردارن
ــن اطالعات برای شیر پیشنهادی در  Travel% . ای
ــدول 3 درج شده اند. با توجه به این که داده های  ج
ــط در 6 نقطه )که در شکل  ــوط به خط بار فق مرب
ــص شده اند( ارایه  ــا دایره های قرمز توپر مشخ 3 ب
ــده است، به منظور یافتن مختصات نقاط تقاطع  ش

16. Stem

Q= f )%Travel, ∆P( جدول 3. داده های محل تقاطع خط بار با دسته منحنی

           √
  
  
   √           √    

 
⇒ رابطه ی6:   √            
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ــرازش منحنی برای خط بار استفاده  از روش های ب
شده است.

با استفاده از داده های جدول 3 می توان اقدام به 
رسم مشخصه ی عملیاتی شیر در فرآیند مورد نظر 
نمود. این مشخصه در شکل 4 )منحنی قرمز( نشان 
داده شده است. همان طور که مشاهده می کنید این 
ــر در فرآیند مورد نظر رفتار به شدت غیرخطی  شی
از خود نشان می دهد. این رفتار غیر خطی به معنی 
ــع بهره ی شیر در محدوده ی کاری و  تغییرات وسی
نوسانی شدن حلقه ی کنترلی مورد نظر است. برای 
ــه بررسی تغییرات  ــی بیشتر در ادامه اقدام ب بررس

بهره ی شیر خواهیم کرد.

5. محاسبه ی تغییرات بهره ی شیر با استفاده 
از مشخصه ی عملیاتی

ــر  ــی شی ــه ی ذات ــه مشخص ــه این ک ــه ب ــا توج ب
ــط سازنده  ــای 10 درصدی توس ــوالً با گام ه معم
ــه منحنی ــط بار، دست ــود منحنی خ ــه می ش  ارای

ــه  ــر در 10 نقط )Q= f )%Travel, ∆P را حداکث
ــر 10 نقطه  ــن حداکث ــرد. بنابرای ــع خواهد ک قط
ــا مشخص خواهد  ــی شیر برای م ــار عملیات از رفت
ــداد نقاط به دست  ــد. توجه داشته باشید که تع ش
ــر معادل با تعداد  ــده از مشخصه ی عملیاتی شی آم
 Q= f )%Travel, ــی منحنی هایی از دسته منحن
ــع می شوند.  ــط بار قط ــه توسط خ ــت ک P∆( اس
ــر، دسته منحنی  ــی خط بار فرآیند مورد نظ منحن
شیر پیشنهادی را در Travelهای 80، 90 و 100 
درصد قطع نمی کند. بنابراین تعداد نقاط مشخص 
ــر 7 عدد خواهد بود. 7 نقطه  ــار عملیاتی شی از رفت
ــار عملیاتی شیر برای محاسبه ی بهره ی شیر  از رفت
کافی نیست. بنابراین با در دست داشتن مختصات 
ــک منحنی برای  ــه برازش ی ــاط مذکور اقدام ب نق
ــه ی عملیاتی شیر می کنیم. منحنی برازش  مشخص
ــل 4 نشان داده شده  ــا رنگ مشکی در شک شده ب

است.
حال می توان با استفاده از منحنی برازش شده، 
ــادی را در محدوده ی عملکرد  ــره ی شیر پیشنه به
ــه صورت رابطه ی7  ــی کرد. بهره ی شیر ب آن بررس
تعریف می شود که در واقع شیب مماس بر منحنی 

مشخصه ی عملیاتی شیر می باشد:
ــب  ــره ی شیر بر حس ــی به ــل 6 منحن در شک
ــه  ــور ک ــت. همان ط ــده اس ــم ش Travel آن رس
ــده می کنید تغییرات بهره ی شیر پیشنهادی  مشاه
ــد مورد نظر،  ــدوده ی Travel آن در فرآین در مح
 Travel ــد. بهره ی شیر در حداکثر 66/22 میباش

کاری آن 1/65 و در حداقل Travel کاری 37/39 
ــبت بهره ی حداکثر به بهره ی حداقل  می باشد. نس
ــر از 2 باشد، 66/22 است! این عدد  که نباید بیشت
ــد که حلقه ی کنترلی ای که بر مبنای  نشان می ده
ــته شود ناپایدار و نوسانی خواهد بود.  این شیر بس
ــادی در نگاه  ــم آن که شیر پیشنه ــن علیرغ بنابرای
ــر می رسد، بررسی  ــک انتخاب مناسب به نظ اول ی
تغییرات بهره ی مشخصه ی عملیاتی شیر حاکی از 
ــه این شیرانتخاب مناسبی برای فرآیند  آن است ک

مورد نظر نیست.

6. نتیجه گیری
ــراج مشخصه ی عملیاتی  در این مقاله روش استخ
ــه ی ذاتی آن که  ــاده از مشخص ــر با استف یک شی
ــا بهره گیری از  ــده ارایه می شود و ب ــط فروشن توس

شکل 5. نمودار بهره ی شیر پیشنهادی

                               
                 

   
                

منحنی خط بار که توسط نفر فرآیند تهیه می شود، 
ــه ی عملیاتی  ــس از استخراج مشخص ــان شد. پ بی
ــره ی آن محاسبه و مورد بررسی  شیر، تغییرات به
ــره ی عملیاتی شیر،  ــرار می گیرد. اگر تغییرات به ق
ــبت 2:1 بیشتر  ــرد آن از نس ــدوده ی عملک در مح
ــدار و نوسانی خواهد  ــه ی کنترلی ناپای باشد، حلق
ــه ی کنترلی عالوه بر این که بر  شد. ناپایداری حلق
ــی دارد، باعث  ــه تأثیر نامطلوب ــری حلق کنترل پذی
کاهش عمر شیر و استهالک زودهنگام آن می شود. 
ــل تغییرات دایمی در میزان  استهالک شیر به دلی
ــدار می تواند با  ــد. خری ــر رخ می ده ــاز بودن شی ب
ــر و تغییرات  ــه ی عملیاتی شی محاسبه ی مشخص
ــد مورد نظر، شیر مناسب را از  بهره ی آن در فرآین
ــه توسط فروشندگان مختلف  بین پیشنهادهایی ک

ارایه می شود، شناسایی می کند. 

رابطه ی7:
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معیارهای انتخاب حسگرهای دما
ترموکوپل ها

واژه های کلیدی: اندازه گیری دما، ترموکوپل، ویژگی های 
ترموکوپل، نکات کاربردی و عملیاتی

ان
رد

رگ
ــ

ب

قسمت دوم

پایانی

مهندس محمدعلی عبدوس
 m.a.abdous@gmail.com

ــی است که  ــن پارامترهای ــی از اصلی تری ــا یک دم
ــورد نیاز است.  ــری آن در اغلب صنایع م اندازه گی
ــه شکل های مختلف و با استفاده  اندازه گیری دما ب
ــام می شود که یکی از  ــگرهای گوناگون انج از حس
پرکاربردترین این حسگرها، خانواده ی ترموکوپل ها 
ــتند. در بخش نخست این مقاله، اصول  )T/C( هس
ــی حاکم بر  ــل و قواعد فیزیک ــردی ترموکوپ عملک
ــن مقاله که در ادامه  ــح شد. بخش دوم ای آن تشری
آمده است به برخی نکات کلیدی که در استفاده ی 
صحیح از ترموکوپل ها بسیار اهمیت دارند پرداخته 
ــگرها از  و همچنین ویژگی های ذاتی این نوع حس
ــاسیت و  قبیل دقت، خطی بودن، نویزپذیری، حس
زمان پاسخ را مورد بحث و بررسی قرار داده است.
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نکات قابل توجه در استفاده از ترموکوپل 
ــاز در اندازه گیری، در  ــورد نی ــا که دقت م از آن ج
ــی و مهمی را ایفا  ــگر نقش اساس انتخاب نوع حس
ــا در هنگام اندازه گیری  ــد، باید با منابع خط می کن
دما توسط ترموکوپل ها آشنایی کامل داشته باشیم. 
ــد در انتخاب گزینه ی  ــن نکات می توان برخی از ای
مناسب در میان انواع ترموکوپل ها به ما کمک کند 
 RTD ــگرها مانند یا ما را به استفاده از دیگر حس

مجبور نماید. 

عدم دقت در حسگر ترموکوپل
ــت از  ــن اس ــای T/C ممک ــی تولیدکننده ه برخ
ــبت به موارد  اسامی و یا مشخصه های متفاوتی نس
ــده است استفاده  ــداردی که در جدول 1 آم استان
کنند. به همین دلیل در انتخاب نوع ترموکوپل باید 
ــورت شود؛ زیرا در برخی موارد،  با تولیدکننده مش
ــت و دقت بیشتر  ــا تولیداتی با کیفی تولیدکننده ه
ــه می نمایند. با توجه به  ــبت به استاندارد را ارای نس
استاندارد IEC 584-2، ترموکوپل ها به سه کالس 
ــر مبنای این  ــیم می شوند. ب ــر مبنای دقت تقس ب
استاندارد دو مقدار تلورانس برای یک ترموکوپل و 

دمای مفروض اندازه گیری ارایه می شود:
1.مقدار ثابت؛

2. مقدار تلورانس محاسبه شده براساس دمای 
حسگر. 

ــن دو عدد، به عنوان   ــن مقدار بین ای بزرگ تری
تلورانس حسگر در نظر گرفته می شود. )توجه کنید 
ــت و در جدول 1  ــه نوع C از انواع ANSI نیس ک

ارایه نشده است(

خاصیت غیرخطی حسگر ترموکوپل
ــی خروجی T/C می تواند از چند  خاصیت غیرخط
ــگر متغیر  ــازه ی اندازه گیری حس ــد تا تمام ب درص
ــگر و ولتاز خروجی  ــد. رابطه ی بین دمای حس باش
ــه ی 5 تا 9 مدل  ــد جمله ای از مرتب بوسیله ی چن
ــته به نوع ترموکوپل  ــود که مرتبه ی آن وابس می ش
ــر و معیارهای  ــمیترها مقادی ــی ترانس ــت. بعض اس
ــود را بر روی بازه ی  ــی را گرفته و رفتار خ مشخص
مشخصی بصورت خطی تنظیم می کنند. در برخی 
ــمیتر  کاربردها خطی سازی سیگنال خروجی ترانس
ــبت به ولتاژ  ــا اهمیت ندارد بلکه نس ــب دم بر حس
ــیاری از  ــی می شود. در بس ــگر، خط خروجی حس
ــدوده ی  مح در  ــل  ترموکوپ ــرد  عملک ــا  کاربرده
ــا خطی بوده و  ــازه ی عملکردی آن ه ــی از ب کوچک
ــت. همچنین  نیازی به روش های خطی سازی نیس
ــت از روش های  ــمیترهای ارزان قیم ــی ترانس برخ
ــزان غیر  ــازی و تنطیم می ــرای خطی س ــوگ ب آنال
ــد که معموالً  ــگر استفاده می کنن خطی بودن حس
ــدوده ی مشخصی از  ــه بهترین شکل بر روی مح  ب
بازه ی عملکردی حسگر عمل می کند. برخی ادوات 
ــت ترموالکتریک  پیشرفته ی دیجیتال نقاط شکس

می تواند به این پدیده بینجامد. همیشه مشخصات 
ــون ترموکوپل را چک کنید تا از بروز این  ایزوالسی

مشکل جلوگیری کنید. 

استفاده از سیم اضافی
ــاد، معموالً  ــافت های زی ــرای اندازه گیری در مس ب
ــاده  ــل استف ــرای ترموکوپ ــی ب ــای کمک  از سیم ه
ــش هزینه ی  ــرای کاه ــا ب ــن سیم ه ــود. ای  می ش
ــده و از جنس مشابه سیم  ــری استفاده ش اندازه گی
اصلی ترموکوپل یا جنس بهتری مناسب با محیطی 
ــد. نکته ی  ــد انتخاب می شون ــه در آن قرار دارن ک
ــورد ترموکوپل ها به آن دقت  ــی که باید در م مهم
ــواص ترموالکتریک این کابل  ــرد این است که خ ک
ــان خواهد  ــا بصورت تقریبی با ترموکوپل یکس تنه
بود و این امر، گستره ی کاربرد ترموکوپل را محدود 
ــه باشید که انتخاب نامناسب  می کند. توجه داشت
ــرد و محدودهای  ــل اضافی بدون توجه به کارب کاب
ــل توجه در  ــروز خطای قاب ــب ب ــد سب  آن می توان
ــرای  ب ــه  ک ــد  کنی ــه  توج ــود.  ش ــری  اندازه گی
ترموکوپل های فلز مبنا )J,K,N,E,B( سیم اضافی 
ــز مبنا بوده و خواص  ــس ترکیب خود این فل از جن
ــرای ترموکوپل هایی با ترکیب  ــی دارد. اما ب مشابه
ــزی جدید )R,S, B( سیم اضافی ترکیب آلیاژی  فل
ــل دارد که تنها بر روی بازه ی  متفاوتی با ترموکوپ
محدودی از دما خواصی مشابه خود ترموکوپل را از 

خود نشان می دهد. 
ــالف سیم اضافی با جنس ترموکوپل  دلیل اخت
ــن نوع مدل ها این است که در ترموکوپل های  در ای
ــود که فلز  ــن استفاده می ش ــد از پالتی ــواد جدی م
ــن نوع  ــل این که ای ــه دلی ــت. ب ــی اس گران قیمت
ــاده  ــاال استف ــای ب ــاً در دماه ــا عموم ترموکوپل ه
ــی با جنس  ــاده از سیم های اضاف ــد، استف می شون
متفاوت عموماً مسأله ی مهمی نیست زیرا به دلیل 
ــوح کمتری مورد نیاز بوده و خطای  دمای باال، وض
ــب اهمیت ندارد.  ــی از اختالف جنس اغل کم ناش

معیارهای انتخاب حسگرهای دما؛ ترموکوپل ها

ــا بتوانند بصورت  ــره می کنند ت ــه ذخی  را در حافظ
ــف از ناحیه ی  ــای مختل ــر روی بازه ه ــاره ای و ب  پ
ــگر، خطی سازی را اعمال و میزان  اندازه گیری حس
دمای متناظر با ولتاژ به دست آمده را ارایه نمایند. 
بسته به کاربرد مورد نظر و در صورت عدم توجه به 
خاصیت غیرخطی حسگر این مسأله می تواند منبع 

خطای بزرگی باشد.

حساسیت حسگر
ــی اگر در یک  ــه گفته شد هر رسانای ــور ک همان ط
ــرار گیرد،  ــی ق ــان دمای ــرض گرادی ــا در مع راست
ــد می کند  ــان راستا تولی ــاژی در هم ــالف ولت اخت
ــود. مواد مختلف  ــه به آن اثر سیبک گفته می ش ک
ــالف ولتاژ محرک  ــالف دمایی مختلف اخت در اخت
ــی را نشان می دهند. اتصال دو رسانا در یک  متفاوت
ــر مدار کاملی  ــال آن ها در انتهای دیگ ــا و اتص  انته
می سازد که مدار ترموکوپل است و در واقع اختالف 
ــیل را اندازه گیری می کند. حساسیت نسبی  پتانس
یک ترموکوپل به ضریب سیبک آن بر می گردد که 
در واقع بیانگر میزان تغییر اختالف ولتاژ بر حسب 
ــت )dv/dt(. این ضریب در  ــر اختالف دما اس تغیی
ــل در دمای مشخص  ــت شیب تابع ترموکوپ حقیق
ــاسیت نسبی ترموکوپل نیز تابعی از دما  است. حس
است. برخی ترموکوپل ها در بعضی دماها حساسیت 
بیشتری به تغییرات دمایی نشان می دهند که دلیل 
این امر همین ارتباط میزان حساسیت به دما است. 
ــه در شماره  ــت مقال ــدول 1 )که در بخش نخس ج
ــن صنعت هوشمند به چاپ رسید( شمایی از  پیشی
ــازه ی کاربرد آن را  ــاسیت ترموکوپل بر روی ب حس
نشان می دهد که در آن می توان نواحی مختلفی را 
بر حسب حساسیت مشاهده نمود. ترموکوپل هایی 
که حساسیت کمتری دارند در واقع تفکیک پذیری 
ــد. این نوع  ــود نشان می دهن ــری را نیز از خ کمت
ــاال و در جایی استفاده  ــا در دماهای ب  ترموکوپل ه
ــد که در آن مرتبه ی دقت باال چندان مورد  می شون
ــت. چنان چه بخواهید دما را با دقت چند  نیاز نیس
ــد، از ترموکوپلی استفاده  ــه اندازه بگیری دهم درج

کنید که حساسیت باالیی داشته باشد. 

دریفت1، پیری و خروج از کالیبراسیون
ــیار باال  ــه ترموکوپل در معرض دمای بس زمانی ک
ــواد رسانای  ــن قرار گیرد، خواص م ــیار پایی یا  بس
ــار رفته در آن می تواند تغییر کند. در این حالت  بک
حسگر از حالت کالیبره خارج شده و یا بکلی دچار 
ــد در نتیجه ی  ــن پدیده می توان ــر می شود. ای تغیی
نادیده گرفتن شرایط بهره برداری حسگر  یا حدود 
باال و پایین بازه ی عملکردی آن اتفاق بیفتد. دریفت 
حسگر عموماً در نتیجه ی نفوذ ذرات اتمسفریک در 
ــای باال رخ می دهد. اما  ماده ی ترموکوپل در دماه
نفوذ ناخالصی ها از روکش یا محافظ ترموکوپل نیز 

1. Drift 
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IEC 584-2 جدول 1. استاندارد تلورانس ترموکوپل بر مینای استاندارد

ــگر،  ــه ی موارد، دمای بیشینه ی عملی حس در هم
ــدود به نوع ایزوالسیون سیم اضافی خواهد بود  مح
ــب از اهمیت  ــأله در انتخاب سیم مناس ــن مس و ای

باالیی برخوردار است. 

زمان پاسخ
ــن اعمال تغییر  ــه فاصله ی زمانی بی ــان پاسخ ب زم
ــر در خروجی  ــا و مشاهده ی این تغیی ناگهانی دم
ــر اغلب براساس  ــگر اتالق می شود. این تغیی حس
ــدار نهایی خود  ــگر به 63 درصد مق زمانی که حس
ــری می شود. پاسخ سریع یا ثابت  می رسد اندازه گی
ــر به کاهش خطا در سامانه هایی که در  زمانی کمت
ــد منجر می شود.  ــرض تغییرات سریع قرار دارن مع

ــای مختلف دیگری  ــود به پارامتره ــن پارامتر خ ای
ــل، ساخت،  ــدازه ی سیم های ترموکوپ ــون ان همچ
ــگر و همچنین  ــوک حس ــدی ن ــش و پیکربن آرای
محیطی که حسگر به آن متصل یا با آن در ارتباط 
است. به عنوان مثال، اگر ترموکوپلی در محیطی با 
ظرفیت حرارتی باال و ضریب انتقال حرارت باال قرار 
ــه زمان پاسخ ترموکوپل  بگیرد، زمان پاسخ مؤثر ب
نزدیک خواهد بود )معادل تأخیر ذاتی ترموکوپل(. 
ــال حرارت محیط ضعیف  اما چنان چه خواص انتق
ــان پاسخ می تواند تا 100 برابر  باشد مانند هوا، زم
ــای ایزوله شده یا  ــرای ترموکوپل ه ــر باشد. ب بیشت
ــان پاسخ می تواند  ــای زمین نشده2 زم ترموکوپل ه

2. Ungrounded

معیارهای انتخاب حسگرهای دما؛ ترموکوپل ها
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ــای کوچک تر( تا  ــه )برای قطره ــری از ثانی از کس
ــر( متغیر باشد.  ــه )برای قطرهای بزرگ ت چند ثانی
ــرای ترموکوپل های ایزوله نشده یا ترموکوپل های  ب
ــری از ثانیه  زمین شده3 زمان پاسخ معموالً از کس
ــد ثانیه )قطرهای بزرگ تر(  )قطرهای کمتر( تا چن
ــگرهای ترموکوپل  ــی، حس ــر است. بطور کل متغی
ــژه وقتی با  ــخ را دارند به وی ــن زمان پاس سریع تری
ــت باالتر  ــد. این سرع ــه می شون ــا مقایس RTDه
بواسطه ی اندازه ی جرمی و سطح تماس کوچک تر 
ــت پاسخ  ــد RTDها سرع ــا همانن ــت. ام آن هاس
ــون آن ها  ــه ایزوالسی ــته ب ــا نیز وابس ترموکوپل ه
ــون، ترموکوپل ها به دو  ــاس ایزوالسی ــت. براس اس
ــیم می شوند؛ زمین شده )ایزوله نشده(  دسته تقس
ــگرهای ایزوله  و زمین نشده )ایزوله شده(. در حس
ــتقیم با  ــده نقطه ی اتصال دو فلز در تماس مس نش
ــن امر سرعت پاسخ را  ــز پوسته قرار دارند که ای فل
ــگرها تأثیرپذیری  افزایش می دهد. اما این نوع حس
ــه می تواند دقت  ــز دارند ک ــر نوی ــری در براب بیشت
ــل را کاهش دهد. بویژه وقتی به سامانه ی  ترموکوپ
ــده متصل باشند. استفاده از  اندازه گیری ایزوله نش
ــن شرایط مناسب تر  ــگرهای ایزوله شده در ای حس
است؛ اگرچه زمان پاسخ آن ها باالتر و سرعت آن ها 
ــورد نظر شما سرعت  ــر است. اگر در کاربرد م کمت
ــگرهای ایزوله  ــاال مورد نیاز باشد، استفاده از حس ب
ــت مناسب تر باشد و در این حالت  نشده ممکن اس
می توان از ابزارهای جانبی و دیگری برای کاهش و 

رفع نویز استفاده نمود. 

جبران ساز اتصال سرد
ــاق، عامل اصلی خطا،  ــای نزدیک دمای ات در دماه
ــل این که  ــت. به دلی ــال سرد اس ــاز اتص جبران س
ــا را اندازه گیری  ــالف دم ــا اخت ــا تنه  ترموکوپل ه
ــال سرد )اتصال  ــد از جبران ساز اتص ــد، بای می کنن
ــر ولتاز را  ــا بتوانیم تغیی ــع( استفاده کنیم ت مرج
ــتقیماً به تغییر دما مرتبط کنیم. در واقع دقت  مس

3. Grounded

ــد در مرتبه ی دقت  ــا تنها می توان ــری دم اندازه گی
جبران ساز اتصال مرجع باشد. به منظور کاهش این 
ــد قابلیت های زیر را  ــدار این جبران ساز بای خطا م

داشته باشد:
ــل باید در یک دما قرار  • نقاط اتصال ترموکوپ
ــا در این نقطه  ــد. هرگونه اختالف دم داشته باشن

می تواند منبع خطا باشد. 
ــت  ــد بدق ــال بای ــاط اتص ــی نق ــای واقع  • دم
ــران ساز اتصال  ــری شود. زمان پاسخ جب اندازه گی
ــگر است به ویژه  سرد نیز عامل مهمی در دقت حس
برای سامانه هایی که نیاز به زمان پاسخ سریع دارند. 
ــالف دما را  ــل اخت ــه ترموکوپ ــی ک  از آن جای
اندازه گیری می کند، باید از هم دما بودن پایانه هایی 
ــع را اندازه گیری می کنند  ــا مرج که دمای سرد ی
ــأله توجه  ــم. اگر به این مس ــان حاصل کنی اطمین
نشود، ولتاژ ناخواسته ای به ترموکوپل القا می شود. 
ــل کنیم که نقطه ی  ــن باید اطمینان حاص همچنی
سرد جرم قابل توجهی دارد تا در حین اندازه گیری 

تغییر دمای محسوسی از خود نشان ندهد. 

مشکالت اتصال
ــع خطای قابل توجهی  اتصال ضعیف می تواند منب
ــم ترموکوپل  ــه افزایش طول سی ــد. اگر نیاز ب باش
ــد،  باید از سیم اضافی مناسب استفاده نمایید.  داری
ــای اتصال را در پی   ــاده از نوع نامناسب، خط استف
ــرای اتصال سیم ها  ــر از پایانه ب ــد داشت. اگ خواه
استفاده می کنید باید از متصل کننده های با جنس 
مناسب استفاده نمایید؛ مگر آن که از هم دما بودن 
ــد. همچنین باید از  ــاالت اطمینان داشته باشی اتص

اتصال مناسب قطب ها مطمئن باشید. 
وقتی از موادی با جنس های ناسازگار با محیط 
و یا سیم اضافی ناسازگار با حسگر یا محیط استفاده 
شود مشکالت اتصال دیگری نیز می تواند رخ دهد. 
به عنوان مثال، ترموکوپل های آهنی در محیط های 
ــی و خوردگی می شوند که  مرطوب دچار زنگ زدگ

این موضوع می تواند به ایجاد خطا منجر شود. 

خطای شانت و غوطه وری4 حرارتی
ــتند  همه ی ترموکوپل ها دارای جرم مشخصی هس
ــد انرژی را جذب نماید که در  که این جرم می توان
ــا تأثیرگذار  ــوع بر روی دم ــی موارد این موض برخ
ــواردی، ترموکوپل به عنوان چاه  است. در چنین م
ــذب انرژی توسط آن  ــی عمل می کند که ج حرارت
ــود. استفاده از  ــط می ش ــر دمای محی ــب تغیی سب
ترموکوپل با سیم های نازک نیز می تواند به کاهش 
ــوان مثال فرض کنید  ــا کمک کند. به عن این خط
ــال غوطه ور  ــم کوچکی از سی ــی در حج ترموکوپل
ــد از طریق  ــرارت می توان ــن حالت ح ــد. در ای باش
ــل شود. در برخی  ــم ترموکوپل به محیط منتق سی
ــه ترموکوپل کاماًل  ــل این ک ــا نیز به دلی کاربرده
ــه دلیل تماس بخشی  ــت، ب در سیال غوطه ور نیس
ــاوت، خطای  ــا محیط با دمای متف ــل ب  از ترموکوپ
ــود. استفاده از  ــه خواهد ب ــری قابل توج اندازه گی
ــای نازک می تواند به حل این مشکل کمک  سیم ه
ــش مقاومت می تواند خطای  کند اما به دلیل افزای
ــری را ایجاد نماید. استفاده از سیم کوتاه تر اما  دیگ

نازک تر می تواند به حل این مشکل کمک کند. 

مقاومت سیم
به منظور کاهش اثر شانت و افزایش سرعت پاسخ، 
ــا از سیم های نازک استفاده  عموماً در ترموکوپل ه
ــازک در سیم های  ــود. استفاده از سیم های ن می ش
ــی با فلز جدید مانند انواع  پالتینی برای کاربردهای
ــا مشکل اصلی  ــد باشد. ام ــد مفی R,S, B می توان
ــت آن است که  ــم افزایش مقاوم ــش قطر سی کاه
ــد. بهتر  ــز را افزایش می ده ــاسیت آن به نوی حس
است همواره مقاومت حلقه ی ترموکوپل پایین نگه 
ــده ی سرانگشتی  ــود و به عنوان یک قاع داشته ش

کمتر از 350 یا 100 اهم باشد.

نویز
ــل پایین بودن  ــل به دلی ــی ترموکوپ ــاژ خروج ولت
همواره در معرض خطر نویز قرار دارد. همچنین از 
آن جا که سیم های ترموکوپل از موادی با مقاومت 
ــبت به  ــه مس ساخته می شوند نس ــبت ب باالتر نس
ــی از اتصال AC به سامانه ی   نویز به ویژه نویز ناش

جمع آوری داده حساس تر خواهند بود. 
ــوالً این  ــل آن که معم ــر به دلی ــرف دیگ از ط
ــاال  ــت ب ــب تقوی ــا ضرای ــف ب ــای ضعی سیگنال ه
ــز به میزان  ــی می شوند، نویز موجود نی بزرگ نمای
ــع دیگر نویز  ــی بزرگ خواهد شد. منب قابل توجه
ــط غیر پایا و تغییرات در دمای محیطی منبع  شرای
ــی که پاسخ  ــت. در ترموکوپل های ــال سرد اس اتص
ــخ ترموکوپل از سرعت  ــی دارند، سرعت پاس سریع
ــت. در این  ــع سرد بیشتر اس ــرات دمای منب تغیی
حالت نوسانات دمای منبع سرد بطور قابل توجهی 
ــی مشاهده می شوند. یک راه کاهش نویز  در خروج

4. Immersion
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ــدن سیم های ترموکوپل به دور یکدیگر است  پیچان
ــا اطمینان  ــودن سیگنال در سیم ه ــان ب تا از یکس

حاصل شود. 
ــه در نقاط اتصال  ــش طول و یا سطح حلق کاه
ــری می تواند سبب  ــاه اندازه گی ــه دستگ کابل ها ب
ــز شود. استفاده از حفاظ برای سیم ها و  کاهش نوی
دور نگه داشتن کابل ها از خطوط و سیم های انتقال 
ــال دارد. استفاده از  ــرق نیز کاهش نویز را به دنب ب
ــای مخصوص با محافظ نویز5 در محیط های  کابل ه
ــد نواحی نزدیک به موتورهای  با اغتشاش باال مانن
الکتریکی مؤثر است. اگر به وجود نویز در سیگنال 
ــتید، منبع نویز احتمالی را خاموش و  مشکوک هس

سپس اندازه گیری را تکرار کنید. 

ولتاژ مد مشترک6
اگرچه ولتاژ تولید شده توسط ترموکوپل در اثر دما 
ــاژ مد مشترک به  ــیار اندک است اما مقدار ولت بس
ــر القا در طول سیم های  ــبت قابل توجهی در اث نس
ــن در سامانه،  ــگر یا اتصاالت چندگانه ی زمی حس
ــه ولتاژ  ــبت ب ــود که اغلب نس ــاد می ش در آن ایج
ــیار بزرگ تر است. اثر ولتاژ القایی  اندازه گیری، بس
ــای  ــه میدان ه ــد ک ــی رخ می ده ــژه در زمان به وی
ــی قوی حضور داشته باشند مانند   متغیر مغناطیس
اندازه گیری دمای موتورها و ژنراتورهای الکتریکی. 
اتصال های چندگانه ی زمین عموماً ناخواسته است 
ــژه در شرایطی رخ می دهد که سیم ها بدون  و به وی
ــاس با زمین عبور  ــاظ باشند یا از زیر یا در تم حف
ــوارد، اتصال زمین ضعیف و  کرده باشند. در این م
ــب می تواند به اختالف ولتاژ باالیی بین ابزار  نامناس
ــری و سامانه ی تحت اندازه گیری بینجامد  اندازه گی

مانند اندازه گیری دمای لوله های آب گرم. 

5. Screened extension cable
6. Common-Mode voltage

استفاده از تقویت کننده های تفاضلی با ضرایب 
ــن نویز کمک  ــه حذف ای ــت باال ب ــت و کیفی تقوی
ــد مشترک در محدوده ی ــد )معموالً ولتاژ م  می کن

ــه نکاتی که در  ــت(. با توجه ب ــا 5V± اس 3V± ت
مورد نویز گفته شد پیچاندن سیم ها به دور یکدیگر 
جهت اطمینان از یکسان بودن سیگنال در دو سیم 

مفید خواهد بود. 

برخی نکات قابل توجه دیگر در مورد 
ترموکوپل ها

ــای رنگی دارند و رنگ  • همه ی ترموکوپل ها کده
ــر خالف رنگ  ــم منفی است. ب ــز همیشه سی قرم
ــه معموالً رنگ  ــدی رایج برای سیم های DC ک بن

قرمز مبین سیم مثبت است. 
ــی از ویژگی ها و مزایای مهم ترموکوپل ها،  • یک
نقطه ی تماس کوچک آن ها است که سرعت پاسخ 

ترموکوپل را افزایش می دهد. 
ــیار خوب و  ــای ترموکوپل طراحی بس • سیم ه
ــه مانع از ایجاد تداخل ناشی از جرم  نرمی دارند ک
ــا در نقطه ی اتصال است.  ــم در اندازه گیری دم سی
ــای مذکور  ــب می شود که سیم ه ــن ویژگی سب ای
ــت شوند. بنابراین از ایجاد هر  براحتی دچار شکس

گونه کشش در سیم باید اجتناب شود. 
ــد سیم ترموکوپل  ــه دلیل نرمی بیش از ح • ب
ــاال است. ولتاژ تولیدی ترموکوپل نیز  مقاومت آن ب
ــت. بنابراین جریان داخلی  خود مقدار کوچکی اس
ــاد خطای زیادی منجر  ــل می تواند به ایج ترموکوپ
ــد مقاومت  ــه ی اندازه گیری بای ــس، سامان شود. پ
ــا اندازه گیری تحت  ــه باشد ت ــی داشت ورودی باالی
تأثیر این جریان داخلی قرار نگیرد. به عنوان مثال، 
ــوان از یک سامانه ی اندازه گیری ارزان دستی  نمی ت

ــری ولتاژ چند میلی ولتی  دقت باالیی در اندازه گی
ــار داشت. زیرا این ابزار اندازه گیری  ترموکوپل انتظ
خود جریانی در ترموکوپل اعمال می کند که منجر 

به خطای قابل توجهی می شود. 
ــت اتصال ترموکوپل  ــان القایی مدار تس  • جری
می تواند عامل دیگر خطا باشد. جریان های کوچک 
ــل می تواند  ــاالی ترموکوپ ــا مقاومت ب ــدار ب در م
ــی ایجاد کند. مادامی که  اختالف ولتاژ قابل توجه
ــت و کوچکی  ــدم اتصال مقدار ثاب ــت ع جریان تس
ــرا در کالیبراسیون  ــت. زی باشد، این خطا مهم نیس
 10 µA  ــه عنوان مثال جریان لحاظ شده است. ب
ــد ولتاژ ــل، می توان ــت Ω 100 ترموکوپ  در مقاوم

mV1 ایجاد کند. این اختالف ولتاژ اگرچه کوچک 
است اما می تواند خطایی معادل C° 18 ایجاد کند. 
• ولتاژ پایین ترموالکتریک، مقاومت باالی سیم 
ــه ی اندازه گیری، سیم های  ــت باالی سامان و مقاوم
ــال خطا می کند؛  ــتعد سیگن بلند ترموکوپل را مس
ــع خطایی چون  ــی که در کنار مناب ــژه هنگام به وی
سیم های انتقال برق قرار داشته باشد. در این موارد 
نیاز به استفاده از فیلترهای پایین گذر خواهد بود. 
ــه ی امروزی به این فیلترها  اغلب ابزارهای پیشرفت

مجهز هستند. 
ــبت به دیگر  • ترموکوپل ها دریفت بیشتری نس

حسگرها از خود نشان می  دهند. 
• اتصال ترموکوپل ها معموالً ایزوله نشده است 
ــده است. این  ــز پوسته وصل ش ــتقیماً به فل و مس
موضوع سبب افزایش سرعت اندازه گیری می شود. 
اما این مسأله خود می تواند سبب افزایش نویز شود. 
اتصال های ایزوله شده زمان پاسخ باالتری دارند. از 
اتصال حسگر ایزوله نشده با سامانه های ترانسیمتر 

ایزوله شده نیز می تواند استفاده شود. 

منبع:
www.acromag.com 

معیارهای انتخاب حسگرهای دما؛ ترموکوپل ها



ژه
 وی

ث
اح

مبـ

51

92
ی 

  د
/15

1 
پی

یـا
 / پ

10
ره 

ـما
 ش

/16
ال

سـ

ــد  ــده مانن ــک رانن ــي کم ــاي الکترونیک سامانه ه
ــشTCS( 1(، ترمز ضدقفل2  سامانه ی کنترل کش
ــم انتخابي قدرت موتور،  )ABS( و سامانه ی تنظی
ــت در موتورسیکلت هاي اسپرت به صورت  به سرع
استاندارد در آمده اند و در مرحله ی بعدي تحوالت 
ــق هوشمند وارد عمل  دیجیتالي، سامانه هاي تعلی
ــر بگیرید که  ــه ی تعلیقي را در نظ ــد. سامان شده ان
ــرل الکترونیکيECU( 3( کنترل  توسط واحد کنت
ــدي را در حین حرکت  ــات فنربن ــردد و تنظیم گ
ــا سامانه ی تعلیق آن با  ــت انجام دهد ت موتورسیکل
ــاده هماهنگ شود. قباًل  ــرات شرایط سطح ج تغیی
چنین سامانه اي را در موتورسیکلت BMW مدل 
HP4 S1000RR جدید، دیده بودیم. در حقیقت 
ــن موتورسیکلت تولیدي مي باشد  مدل HP4 اولی
ــه ی »تعلیق تمام فعال« و  که به سامانه ی پیشرفت
 )DDC(4 »سامانه ی »کنترل فنربندي دینامیکي
 Sachs ــده است. اگر چه سامانه ی جدید مجهز ش
ــر روي موتورسیکلت  ــده ب ــب ش Skyhook نص
Ducati Multistrada در بسیاري از ویژگي ها 
ــه ی DDC نصب شده در BMW شبیه  به سامان
ــن سامانه را  ــي ایتالیایي نام ای ــي کمپان ــت، ول اس
 »نیمه فعال« گذاشته است. براي مقایسه، سامانه ی

ــه راحتي به  ــت BMW ب ــور سیکل ESA II موت
ــاب تنظیم الکترونیکي سامانه ی  راننده امکان انتخ
ــه برگشت پذیر  ــق را مي دهد، ولي این سامان تعلی
ــدي سامانه هاي  ــده ی سوئ ــد کنن ــد. تولی نمي باش
ــي Öhlins خدمات پس از  ــي کمپان ــق، یعن تعلی
ــال را با معرفي  ــق نیمه فع ــروش سامانه ی تعلی ف
ــرت« خود، به  ــر مکاترونیک هایپراسپ ــک فن »کم
ــن کاربرد این کمک  ــازار معرفي نموده است. اولی ب

1. Tenssion Control System 
2. Anti Block System 
3. Electronic Control Unit 
4. Dynamic Damping Control 

فنرها بر روي موتورسیکلت هاي Kawasaki مدل 
ــال 2011 تا 2013 بوده است که  ZX-10R از س
ــب بر روي مدل هاي  ــز به اتصاالتي جهت نص مجه
 DDC ــالف سامانه ی ــز مي باشد. برخ جدیدتر نی
ــه ی تعلیق را  ــه حرکت سامان ــي BMW ک کمپان
ــگر اعالم  ــاي دیگر، توسط حس ــراه با فاکتوره  هم
ــورت نیمه  ــر مکاترونیک به ص ــد، کمک فن مي کن
ــل مي کند و تنظیمات سامانه ی فنربندي  فعال عم
ــي و نوع جاده، به  ــق با نحوه ی رانندگ در آن مطاب
ــر مي کند ولي تنظیمات اولیه  صورت پیوسته تغیی
ــي انجام مي گردد. سخت افزار  هنوز به صورت دست
 Öhlins الزم با استفاده از عملگرهاي الکترونیکي
ــده است که به  ــاي سوزني تأمین گردی و سوپاپ ه
ــدارد TTX36 MKII جهت  ــر استان ــک فن کم
ــه گردیده است، ولي جادوي واقعي  بهبود آن اضاف
مربوط به واحد کنترل الکترونیکي Öhlins با یک 

برنامه ی اختصاصي مي باشد.
ــاي ایجاد شده توسط  ــن برنامه، ابتدا سیگنال ه  ای
ــود در موتورسیکلت ZX-10R مانند  ECU موج
ــت چرخ  ــور و سرع ــا، دور موت ــت سوپاپ ه موقعی
ــه صورت  ــد و سپس ب ــز مي کن ــل و آنالی را تحلی
ــا Comfort را  ــار سامانه تعلیق Sport ی خودک
ــت، تغییرات تراکم و  ــاب مي نماید. در هر حال انتخ
ــر یا بیشتر،  ــک فنر با شش ضربه کمت ارتجاع کم
ــد. کمک فنر  ــک حالت تعادلي برس ــد به ی مي توان
ــه با کمک فنر معمول  مکاترونیک جدید در مقایس
موتورسیکلت ZX-10R قابلیت ارتجاعي بیشتري 
 ،Full( ــت رانندگي ــان انتخاب سه حال دارد و امک
ــت به  ــن موتورسیکل Normal و Low( را در ای
 آستانه ی دو حالت فنربندي مکاترونیک Sport یا

ــد. در حالت رانندگي  ــل مي نمای Comfort تبدی
Full، سامانه ی فنربندي موتورسیکلت قبل از نرم 
ــر و آرام تر دارد و کمک  شدن تعلیق، رفتاري نرم ت

 فنرها مدت زمان طوالني تري را در حالت اسپرت باقي 
ــه حالتي  ــه موتورسوار ب ــد، حتي وقتي ک مي مانن
ــه، انتخاب  ــردد. در عملکردي مشاب ــر برگ راحت ت
حالت رانندگي Low در موتور Kawasaki باعث 
ــرم رفتار کند و  ــود تا کمک فنر به صورتي ن مي ش
فنربندي نرم تري را براي موتورسیکلت فراهم کند؛ 
ــه ی رانندگي را تغییر  ــي در زماني که این سامان ول
ــت Sport تغییر  ــه ی تعلیق به حال ــد، سامان دهی
ــي از پایداري شاسي را  ــد یافت تا سطح ایمن خواه

فراهم نماید.
ــک موتورسیکلت  ــواري ی ــت س ــن براي تس م
ــز  مجه  2012 ــدل  م  ZX-10R   Kawasaki
ــک و الستیک هاي رادیال  ــر مکاترونی به کمک فن
ــدل D211 GP-A به  ــابقه اي Dunlop م مس
 Streets of Willow Spring ــابقه پیست مس
ــن به این صورت  ــوت شده بودم و مشاهدات م دع
 Comfort ــدي از ــت فنربن ــر حال ــد: تغیی بودن
ــراي من  ــاًل ب ــود و اص ــوس نب ــه Sport محس ب
ــام استارت  ــود. چرا که در هنگ ــل تشخیص نب قاب
ــوان صندلي آن را براي کنترل  موتورسیکلت، مي ت
ــان حرکت  ــود. در زم ــاال و پایین نم ــدي، ب فنربن
موتورسیکلت و رسیدن به قدرت هاي باالتر، کمک 
ــه سمت تصحیح سامانه ی فنربندي مي رود و  فنر ب
ــت فنري و بدون ضربه، به تنظیمات اولیه ی  از حال
ــاز مي گردد.  ــت موتورسیکلت ب ــود قبل از حرک خ
ــه کمک فنر در هر  ــت، من با علم به این ک در نهای
ــي، در محدوده ی مناسبي تنظیم   حالتي از رانندگ
مي گردد، روي نوع سواري و رانندگي تمرکز کردم. 
ــي کنم که این موتورسیکلت در  من مي توانم گواه
ــت هم پایداري و  ــتي و بلندي هاي پیس گذر از پس
چسبندگي مناسب و عالي خود را حفظ کرده بود. 
شاید براي شرایط مساوي رانندگي در جاده یا شهر 
ــان موتورسوارها، کمک  ــن اهمیت یکس و همچنی
ــک Öhlins با قیمت 1625  فنر TTX مکاترونی
 TTX ــر از کمک فنر ــا 200 دالر بیشت دالر )تنه

معمولي( براي جاده و بزرگراه مناسب باشد.

   مرجع:
http//:www.cycleworld.com/2013/01/10/
ohlins-mechatronic-shock

کمك فنرهاي مکاترونیك با 
تعلیق فعال در موتورسیکلت 

برگردان: اشکان معصومي
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تأمین کننده:  
• کامپیوترهای صنعتی )بدون فن و رک مانت( 

• پنل پی سی و بردهای صنعتی
• سوئیچ های صنعتی )الیه 2 و3(

• سوئیچ های POE  صنعتی 
• I/O های هوشمند صنعتی )آنالوگ و دیجیتال(

• مبدل های صنعتی )RS 232, RS 485 و فیبرنوری(
• کامپیوترهای صنعتی نظارت تصویری هوشمند 

  Industrial Fanless Panel PC IPPC 1960T
• 19" TFT SXGA 4:3 Heavy Industrial Panel PC with 3rd Generation 
   Intel® Core™ i5, 2.7GHz 
• 4:3 19" SXGA Fanless Panel Computer
• Powerful 2nd/ 3rd generation Intel® Core™ processor
• Two expansion slots for add-on PCI or/ and PCIe cards  support EtherCat,  
   PROFINET, Modbus/ TCP Modules
• Optional 3.5G/ Wi-Fi module/ 2.5" HDD/ 3x Coms/ GPIO/ DIO/ Dimming  
   Control Button
• Front accessible USB 2.0 for easy of field maintenance
• Metal housing with robust aluminum front bezel for harsh environment
• The NEMA4 / IP66 compliant front panel

• ساخت تایوان 
• امکان جایگزینی با پنل پی سی های زیمنس 

• امکان ارایه نرم افزارهای زیمنس با الیسنس معتبر
       36 36 72 88 )10خط(

88 71 46 15       
www.siiteam.com      
info@siiteam.com      

شرکت مهندسی اندیشه های برتر 
        نماینده انحصاری کمپانی های

                                       و 

ــان خالد اسالمبولی،  تهران، خیاب
بین 9 و 11،پالک 105،طبقه 4 

واحدهای 9،14،16
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ــد و تأمین تجهیزات اتوماسیون صنعتی و  .مشاوره، تولی
ابزار دقیق

Autrol،Finetek،seojin نماینده ی شرکت های.
.ثبت شده در وندورلیست شرکت های نفت، پتروشیمی 

و گاز
88343692-3      
88343692-3      

    www.difa-co.com      
info@difa-co.com      

.اتوماسیون صنعتی و برق
.ساخت تجهیزات الکترونیک قدرت

...،UPS ،Battery Charger.
 0311-6627832      

  0311-6622512      
    www.smeir.com      

info@smeir.com      

• 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(
44522409      
44522408      

    www.festo.ir      
mailroom@festo.ir      

و  ــی  صنعت ــون  اتوماسی 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 ــون صنعت ــتم های اتوماسی سیس
ــرات و خدمات فنی  ــو .تعمی ــای ن ــک و انرژی ه مکاترونی

سیستم های اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق 
66760558-66733040      

66760281      
www.Qeshmvoltage.com      
info@Qeshmvoltage.com      

Labview دانلود کتاب آموزش کاربردی
www.HLCgroup.ir/ketab

88843088-88843025      
88843137      

www.HLCgroup.ir      
info@HLCgroup.ir      

مهندسي برق و الكترونيك قشم ولتاژ فستو پنوماتيك 

تدبير سازان سيال سپهر کنترل فرآیند

کنترل دیجيتال نوین صنایع الكترونيك شریف تراشه

متد الكترونيك سپاهانمهندسی ایمن تابلو

کامپيوتری برگ

دقيق فرآیند کنترل صنعت هوشمند آسيا   نيك مهر گستر تهران

آزمون متمم

مهندسي دیباگران فرآیند

1. تولید فلومترهای مغناطیسی،
 فلومتر بدنه فلزی، شیشه ای و اوریفیس 2.تأمین تجهیزات 
اندازه گیری)فلو، دما، فشار، سطح( 3. تأمین انواع شیرهای 
ــی 4. کالیبراسیون)فلومترهای مایع  ON-OFF و کنترل
ــی، تأمین و اجرای پروژه های اتوماسیون  و گاز( 5. طراح

)EPC(صنعتی
44244971      
44221969      

    www.azmoon-flow.com      
info@azmoon-flow.com      

.طراح و سازنده سامانه های سنجش و هدایت از راه دور  
88282650      
88282650      

    www.shariftarasheh.com      
info@shariftarasheh.com      

ــی LS کره ی  ــاری اتوماسیون صنعت ــده ی انحص .نماین
جنوبی:

)Servo ،IGBT ،inverter ،RFID ،PLC ،HMI(
.ابزار دقیق و سیستم های انرژی خورشیدی و آموزش

87734      
87734      

    www.eamentablo.org      
info@eamentablo.org      

.اتوماسیون صنعتی
.ابزار دقیق

.تأمین تجهیزات 
.اجرای پروژه

.دوره های آموزشی
26200300      
22057629      

    www.bargco.com      
info@bargco.com      

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

88718840      
88715290      

    www.dfc-co.com      
info@dfc-co.com      

.نماینده رسمی شرکت امکو )EMKO( ترکیه
.کنترلرهای دما و فرآیند .تایمر و کانتر صنعتی

.کنترلرهای خاص .کاربرد در صنایع غذائی، 
شیشه، پالستیک، فوالد، بسته بندی،  کشاورزی، 
دام و طیور، حرارتی برودتی، سرامیک، نساجی، ....

88947717 -19      
88947718      

   www.sahaco.com      
sales@sahaco.com      

 BECKHOFF ــای ــاری  شرکت ه ــده انحص • نماین
آلمان، ROTRONIC و STS سوییس در ایران

• اتوماسیون صنعتی ـ طراحی سیستم 

    88675308-9      
 88714142      

  www.nicmehr.com      
info@nicmehr.com      

.شرکت مهندسی و بازرگانی در زمینه ی تأمین شیرآالت 
Greatork و نماینده ی انحصاری عملگر های برقی

 )Electrical Actuator(

22871689-90      
22871689-90      

    www.tss-ir.com      
info@tss-ir.com      

.نماینده انحصاری:
 KINCO، VFD، PLC، Stepper، HMI 

 

66717550      
66710717      

    www.scf-c.com      
info@scf-c.com      

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

سوئیچ های صنعتی.اطالع رسانی دیجیتال.تأمین تجهیزات 
کامپیوتری

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

www.siiteam.com      
info@siiteam.com      

مهندسی اندیشه های برتر
اطالع رسانی
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شاخص کنترل اسپادان

اندیشه سازان صنعت برقراهبردهای هوشمند

درنا صنعت مهر

سرو کنترل سيستم مشاوران راه انرژی دنيا

کنترل هوشمند زیمنس

گسترش صنایع نيكان

ــار EPC در پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی  .پیمانک
و سایر صنایع

      6 -  22909595و 53 - 22921849
 22254076      

    www.isi.ir      
 info@isi.ir      

ــرل حرکت.درایو  ــتم های کنت .اتوماسیون صنعتی و سیس
مخصوص آسانسور .درایو مخصوص کنترل کشش

ــتم کنترل  ــور وسرو درایو .سیس ــتم های  سرو موت .سیس
ــور .فروش  ــان آسانس ــور .تابلو فرم ــی 4 مح ــی ان س  س
ــای  ــدی وگیربکس ه ــق خورشی ــیار دقی ــای بس گیربکس ه

 Worm
      3 - 77740260 و 77294313   

 77294534      
   www.servocontrolinc.com      

info@servocontrolinc.com      

.وارد کننده و توزیع کننده تجهیزات اتوماسیون صنعتی 
و درایو زیمنس

0311 -2227711-2200666       
 0311 - 2230374       

 www.siemensco.com      
 info@siemensco.com      

طراحان اتوماسيون رویداد )ایونت(

.مجري پروژه هاي صنعتي 
.اتوماسیون و شبکه هاي صنعتي 

.مانیتور، ذخیره سازي و ردیابي اطالعات
.طراحي و ساخت دستگاه های خطوط تولید و تست

.سازنده دستگاه هاي حکاکي
026 -34404709      
026- 34437220      

    www.event-automation.com      
info@event-automation.com      

ــه  ــی، شبک ــاط رادیوی ــای ارتب ــده راهکاره ــه دهن ارای
صنعتی،CCTV،VOIP وتجهیزات شبکه 

آدرس: خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی )نوبخت(، کوچه 
ششم، پالک 43

88534401-5       
88534401-5       

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

 22883169      
      22883170      

www.dornamehr.com      
sales@dornamehr.com      

نماینده انحصاری در ایران:
PLC & HMI

منبع تغذیه
برگـزار کننـده دوره های آموزشـی و 

مجری پروژه های اتوماسیون صنعتی

 • اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق
• توزیع کننده محصوالت اتوماسیون زیمنس 

• توزیع کننده اینورترهای دانفوس 
• نماینده انحصاری محصوالت ابزار دقیق وایدپالس

) 0511( 8-5414106       
) 0511 ( 5414109       

   www.assbco.com       
         info@assbco.com       

مشاوره در زمینه های انرژی و اتوماسیون صنعتی 

 88376330       
88368256       

www.enermonde.com       
info@enermonde.com       

سرو کنترل سيستم

فناوران اطالعات سيوان

پایكار بنيان

   گـروه مهنـدسـی مپسـا
ــی و  ــن آالت صنعت ــون ماشی ــری اتوماسی • مج
ــی محصوالت  ــده رسم ــد • نماین ــوط تولی خط
ــی • نماینده  ــون صنعتی LS کره جنوب اتوماسی
رسمی محصوالت توزین SEWHA کره جنوبی

 88466985-88468051       
88465306        

www.mapsa-eng.com       
    info@mapsa-eng.com       

اتوماسیون صنعتي، ابزار دقیق و برق صنعتي 
اجراي پروژه ها، ارائه خدمات مشاوره، نظارت کارگاهي و 

عالیه، تامین و فروش تجهیزات

  0311-6630690-5       
0311-6630688       

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

تكنوکليد

توزیع کننده تجهیزات اتوماسیون صنعتی زیمنس 
PLC S7 200-S7300-S7400-S71200

HMI _DRIVE

33901200-33950393      
      33942768      

   www.teknoklid.com      
info@teknoklid.com      

اتوماسیون صنعتی شامل:
INVERTERS )LV& MV(

SOFT STARTERS
PLC & HMI

LOAD CELLS & INDICATORS
RFID SYSTEMS

88767114-88740923      
88518109      

   www.nikaneng.com      
info@nikaneng.com      

 ایده گستر کاوه 
تأمین تجهیزات صنعتی،

ــت، اندازه گیری، لپینگ و  ابزار دقیق، کالیبراسیون، تس
مواد شیمیایی

 • نمایندگی ها:
 Wika-DHBudenberg,Isotech,Ultraflux,

 Lam Plan,Fluke ,Pronal
       22909455      

 22912981      
  www.igk-ir.com      

       info@igk-ir.com      

ــاي امرن اتوماسیون- فونیکس  نماینده انحصاري شرکت ه
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

 
82440       

88779707        
  www.paykarbonyan.com       
info@paykarbonyan.com       
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اسپيداد

تأمین کننده تجهیزات 
  .اتوماسیون صنعتی، ابزار دقیق، سیستم های

Tank Gauging و Metering 
 .آناالیزرهای صنعتی و مانیتورنگ گاز و مایعات
 .تجهیزات مکانیک ،ولو، پمپ، پایپ و اتصاالت

88874209- 10      
88779525       

 www.behboodfarayand.com       
info@behbood farayand.om       

بهبود فرآیند کنترل

دیزل مولد اميد

آقای امير شاه زیدی

پارت کنترل خراسان

کوپا صنعت

فاز سوم قرن

اسپيداد

• ابزار دقیق ) دما، فشار، جریان، سطح (
ــت Jaquet  سوییس در زمینه  ــده فروش شرک • نماین

تجهیزات کنترل سرعت
ــده انحصاری شرکت ZETKAMA  در زمینه  • نماین

شیرآالت کنترلی و شیرآالت دستی.
• خدمات حمل و ترخیص کاال

      تلفن : 66381684-6 
      فاکس : 66381687

  www.psg-in.com      
 info@psg-in.com      

مهندسی مبين نيرو رای     

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

نماینده انحصاری محصوالت سایمون کره جنوبی
PLC- HMI – SCADA-Mobile SCADA-

Remote I/O-IPC

      88842616 )8 خط(
 88842565      

  www.mobinniroo.com      
info@mobinniroo.com      

• تأمین و کوپل دیزل ژنراتور 
• تولید کنوپی سایلنت

•ساخت تابلوهای اتوماسیون دیزل ژنراتور و تأمین 
قطعات یدکی و تعمیرات، نگهداری 

   )021(4762 - 6666      
  89787631      

  www.dmopower.ir      
   info@dmopower.com      

• مشاوره در امور مالی و مالیاتی
ــدازی نرم افزارهای  ــابداری و راه ان ــوزش حس • آم

وابسته 

   09131290417      
   amir.financial1412@gmail.com      

ــت Schneider Electric در  ــده رسمی شرک • نماین
ــای اتوماسیون صنعتی و  ــه فروش و اجرای پروژه ه 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
ــون صنعتی،DCS و  ــری پروژه های برق، اتوماسی • مج

SCADA  )مشاوره، طراحی، برنامه نویسی، اجرا(
 PLC، Drive،ــی و ساخت پکیج های آموزشی • طراح

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

اتوماسیون در تمام سطوح 
ــان سنایی، بین سنایی 11 و  ــر مرکزی: مشهد، خیاب دفت

13، ساختمان خورشید، واحد4 
دفتر فروش: مشهد، خیابان سنایی، بین سنایی 8 و 10، 

پالک -1/159 

      7-7238305-0511 و 0511-7279258
0511-7243508      

        www.partcontrol.ir      
    info@partcontrol.ir      

ــوان »بازار اتوماسیون« در  ــت هوشمند با گشودن صفحه ای تحت عن ــش آگهی ها و تبلیغات صنع بخ
ــال مؤثری را در اختیار  ــت تبلیغاتی کم هزینه و در عین ح ــه، قصد دارد از یک سو فرص ــن ماهنام ای
ــای اتوماسیونی بگذارد و از سوی دیگر مشتریان اتوماسیون را جهت یافتن بهترین گزینه در  شرکت ه
راستای رفع نیازهایشان یاری نماید. شرکت های محترم می توانند از این فضای تبلیغاتی جهت معرفی 
ــوک مرتبط با اتوماسیون و یا درج  ــت و زمینه های فعالیت آن، آگهی فروش تجهیزات است ــی شرک کل

آگهی استخدام استفاده نمایند.
ــب اطالعات بیشتر از  شرکت های متقاضی درج آگهی در این صفحه می توانند جهت هماهنگی و کس
طریق شماره تلفن 5-88617563 یا آدرس الکترونیکی aiacmag@aiaciran.org با دفتر نشریه 

تماس حاصل نمایند.

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

ــاال، کوچه شهید  ــان، چهارباغ ب ــزي:   اصفه ــر مرک دفت
هدایتي، شماره 5، کدپستي 14591-81638

0311 -6660730      
   0311 -6660745      

www.irisaco.com      
 info@ irisaco.com      

ــی، ساخت، نصب،  ــي، مشاوره، طراح • مهندس
ــرل و اتوماسیون  ــتم هاي کنت ــدازي سیس راه ان
ــي • اجرا  و خدمات اتوماسیون در صنعت  صنعت

ــزي، پتروشیمي،  ــواد کاني فلزي و غیر فل ــت و گاز، م نف
فوالد، مواد غذایي، دارویي و ... 

  22657399- 400       
   22658510      

www.copa-sanat.com      
info@copa-sanat.com      

اتوماسیون،انواع سنسورها  حرارت،فشار،رطوبت 

88751616       
88763400       

 info@espidaad.com       
www.jumo.com       

ایزی ارتباط پارس

ــی های Moxa، Westermo و   نماینده رسمی کمپان
تنها نماینده رسمی ORing در ایران

طراح و مجری شبکه های صنعتی با استفاده از تجهیزات 
ORing و Moxa، Westermo

 WIS Networks نماینده انحصاری تجهیزات رادیویی
در ایران

ــم )Wireless( با استفاده از  ارتباطات رادیویی بی سی
Extrawave و WIS Networks تجهیزات

اتوماسیون سیستم های صنعتی
طراحی و اجرای سیستم های کنترل

88935400     
88935257     

www.easyertebat.com    
    info@easyertebat.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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