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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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نگاه به درون

BECKHOFF سمینار تخصصی اتوماسیون صنعتی با تکنولوژی نوین
صرف سردادن شعار کاهش اتکا به نفت کافی نیست

ابالغ »شیوه نامه ی حمایت از تولید داخلی و شفاف سازی معامالت« از سوی وزیر نفت
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور، فرآورده های لبنی و صنایع وابسته

لزوم بکارگیری تجهیزات اندازه گیری و سامانه های کنترل هوشمند در شبکه های آبیاری و  زهکشی

HAZOP مالحظاتی پیرامون برگزاری جلسات
خودارزیابی در واحدهای R&D مدلی مناسب در راستاي راهبرد بهبود کسب و کار

امنیت در شبکه های اسکادا

Ex d لزوم شناخت استانداردهای محفظه های
به روزرسانی سامانه های اتوماسیون تولید

معیارهای انتخاب یکپارچه ساز سامانه های اتوماسیون صنعتی
هنر انتخاب ابزاردقیق سطح مخازن

فرآیند ارزیابی ریسک

همکاران این شماره )به ترتیب حروف الفبا(:
بزرگی،  ماریه جان  تیموری،  مهندس وحید 
فرزاد،  محمد  مهندس  زاده،  دهقانی  محمد 
مهندس  اصل،  محسنی  منصور  مهندس 
مهندس  گنجی،  میرقربانی  موسی  سید 
تبار میرزایی  سعید  مهندس  مؤمنیان،  نیره 

2

4

3

12
16
17
19

26

10

21

32

36

46

50

43
39

53

مدیریت

 فناوری
اطالعات



93
ذر 

و آ
ن 

 آبا
/16

1-
16

ی 2
ـاپ

 پی
/8-

9 
اره

ـم
 ش

/17
ال

سـ

2

لد
ــ

ــ
ــ

فی
اله

ــ
ــ

رمق
سـ

سردبیر

ــت کرده که بروز گاه و  ــال های اخیر ثاب تجربه ی س
بی گاه شوک های شدید و ناگهانی در فضای کسب 
ــرایط غیرمعمول و  و کار و همچنین رخ نمودن ش
نامتعارف اقتصادی، فارغ از آن که ریشه اش سیاسی 
ــد یا اقتصادی، داخلی باشد یا خارجی، تحریم  باش
ــد یا سوء مدیریت مسؤوالن دولتی، امری است  باش
اجتناب ناپذیر و باید آن را به عنوان یکی از واقعیات 
ــت؛ امکان وقوع  ــب و کار پذیرف ــرز محیط کس مح
پدیده هایی چون رکود اقتصادی همیشه و در همه 
ــرایط اقتصادی هم  حال وجود دارد و در بهترین ش
ــت با اطمینان کامل تضمینی  هیچ کس قادر نیس

پیرامون دوام شرایط مطلوب، ارایه کند.
ــرایط نامطلوب  ــا رکود و ش ــا در رویارویی ب ام
ــزم به گذر  ــلیم یا ع ــه باید کرد؟ تس ــادی چ اقتص

سالمت از آن؟ 
ــرکت هایی که ده ها سال و حتی برخی بیش  ش
ــذرد و امروز  ــان می گ ــک و نیم قرن از تولدش از ی
ــد و تجارت  ــت، تولی ــه ی صنع ــان در عرص همچن
ــور حتم در  ــد، به ط ــوری فعال دارن ــی حض جهان
ــاهد فراز و فرودها  ــی فعالیت خود، ش دوران طوالن
ــددی بوده اند که با نگاهی گذرا بر  و رکودهای متع
تاریخ اقتصادی دهه های گذشته می توان از صحت 
این ادعا مطمئن شد. بنابراین بروز رکود در اقتصاد 
ــت غیرقابل  ــب و کار امری اس و به تبع آن در کس
اجتناب اما لزوماً به معنی بحران، ناامیدی و در پی 

آن نابودی شرکت ها نیست. 
ــدگان این  ــه ذهن خوانن ــاید این موضوع ب ش
ــران، همواره  ــرایط ای ــه ش ــور کند ک ــطور خط س
ــرایطی خاص بوده و نمی توان در این خصوص از  ش
ــرکت هایی که در دیگر کشورها فعالیت می کنند  ش
ــام باید گفت که اگر  ــو گرفت. در جواب این ابه الگ
ــتجو کنیم خوشبختانه  کمی در بازار ایران نیز جس
ــای مختلف  ــددی در حوزه ه ــرکت های متع به ش

ــب و کار بر خواهیم خورد که علی رغم تمامی  کس
ــرایط  ــکالت موجود، و مواجهه با ش تنگناها و مش
ــم نبوده،  ــه تواتر آن نیز ک ــاعد اقتصادی، ک نامس
ــرفت را یکی پس از دیگری  پله های موفقیت و پیش
ــور بلکه در  ــد و امروز نه تنها در بازار کش پیموده ان

بازارهای بین المللی حرفی برای گفتن دارند.
ــت و اگرچه ممکن است  رکود یک واقعیت اس
بسیار تلخ باشد ولی می توان از آن به مثابه فرصتی 
ــازمان آن ها  ــادن از رقبایی که س ــت پیش افت جه
ــرای مواجهه با تغییر  ــی و آمادگی الزم ب از چاالک

برخوردار نیست بهره گرفت. 
ــوآوری و خالقیت نتیجه ی تنگنا و محدودیت  ن
است. در تنگناهاست که شرکت ها به فکر می افتند 
چگونه مخارج و هزینه ها را کاهش دهند و مدیریت 
ــرایط جدید روبرو شوند تا کم تر  کنند؛ چگونه با ش
ــات، دارایی ها،  ــه از امکان ــد و چگون ــیب ببینن آس
ــایر منابع موجود بهتر  ــرمایه، نیروی انسانی و س س
ــتفاده کنند تا بتوانند فرصت های جدیدی را در  اس
عرصه ی تولید کاال و عرضه ی خدمات ایجاد نمایند؛ 

و این یعنی »افزایش بهره وری«.
ــالمت از رکود  ــه در گذر س ــکار دیگری ک راه
ــود پرداختن به امر  ــر واقع ش ــیار مؤث می تواند بس
ــت که در  ــت. واقعیت این اس ــعه اس تحقیق و توس
ــرکت های بخش خصوصی، تحقیق و  بسیاری از ش
ــرکت ها قرار  ــعه در متن فعالیت های جاری ش توس
ــی فعالیت های شرکت  ندارد و نقش آن در اثربخش
کاماًل حاشیه ای است. رفتار برخی شرکت های فنی 
ــی و نوع سرمایه گذاری ایشان و برای مثال  مهندس
ورودشان به بازار ساخت و ساز مسکن، نشان از این 
ــعه، نه به  ــه نپرداختن به امر تحقیق و توس دارد ک
دلیل هزینه های به نسبت سنگین آن، بلکه به علت 
عدم اعتقاد به نتایج و نقش کلیدی آن در توسعه ی 

کسب و کار  است. 

نگاه به درون
در دنیای رقابتی امروز که همه ی شرکت ها در 
سرتاسر دنیا برای رسیدن به بازارهای جدید دست 
و پا می زنند، چه بخواهیم و چه نخواهیم چه تحریم 
باشد و چه برچیده شود، حتی در بطن بازار داخلی، 
با رقبای بسیار قدرتمندی مواجه هستیم که قدرت 
ــه از جدیت، تمرکز،  ــار بلک آن ها نه از هوش سرش
ــه و اعتقاد به  ــتن برنام ــذاری صحیح، داش هدف گ
اصول علم مدیریت کسب و کار نشأت گرفته است. 
ــن برای رویارویی با این رقبا باید به ابزارهای  بنابرای
ــد. وقت  ــی در مدیریت و فناوری مجهز ش روز علم
ــون بهره وری،  ــیده که بپذیریم مباحثی چ آن رس
ــعه، برنامه ریزی استراتژیک، نقشه ی  تحقیق و توس
راه، مدیریت و ... اموری هستند که استفاده ی بجا و 
ــب و کار امری  اصولی از آن ها برای موفقیت در کس

الزم و اجتناب ناپذیر است.
ــی دالر گالیه مندیم و هم از  ــی هم از ارزان وقت
ــدید تحریم هستیم و هم  گرانی آن، هم نگران تش
ــکل جای  ــران رفع آن و ... باید بپذیریم که مش نگ
ــطور نه  ــت. هدف نگارنده از درج این س دیگری اس
ــرایط  ــور و ش ــراز رضایت از وضعیت اقتصاد کش اب
ــب و کار، بلکه معطوف نمودن  حاکم بر محیط کس
ــت؛ جایی که  ــه »درون« اس ــات ب ــا و توجه نگاه ه
حداقل ریشه ی بخشی از مشکالت را می توان یافت. 
ــردی مالنصرالدین را  ــه روزی ف ــت ک نقل اس
ــرگردان و در حال جستجوی چیزی روی زمین  س
ــد. مال گفت  ــاهده کرد. علت را از وی جویا ش مش
ــوزنی گم کرده ام آن را می جویم. مرد گفت: بگو  س
ــوزن را گم کردی که من هم کمکت  دقیقاً کجا س
ــه! مرد با تعجب  ــخ داد »درون« خان کنم. مال پاس
پرسید پس چرا کوچه را می گردی؟! مال گفت نفت 
ــت و  ــده و »درون« خانه تاریک اس چراغم تمام ش

جستن سوزن در آن تاریکی ممکن نیست!



ـر
ــ

ـبـ
خـ

3

93
ذر 

و آ
ن 

 آبا
/16

1-
16

ی 2
ـاپ

 پی
/8-

9 
اره

ـم
 ش

/17
ال

سـ

ــی دفتر صنایع ماشین سازی و  ــه ی هم اندیش جلس
ــزات وزارت صنعت، معدن و تجارت با فعاالن  تجهی
بخش خصوصی در روز هفدهم آذرماه در ساختمان 
ــی وزارتخانه ی مذکور و با حضور جمع کثیری  اصل
ــی و صنعتی و نیز  ــای صنف ــؤوالن انجمن ه از مس
ــزرگ تولیدی  ــرکت های ب ــدگان برخی از ش نماین
ــه در ابتدا آقای  ــن جلس ــد. در ای ــور برگزار ش کش
ــر کل دفتر صنایع  ــدس کیومرث فروتنی مدی مهن
ــازی و تجهیزات وزارت صنعت، ضمن  ــین س ماش
ــپاس از حضور فعال نمایندگان بخش خصوصی  س
ــی که قانون  ــاره به وظایف ــت، و با اش در این نشس
حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در رفع 
ــا در امر صادرات بر  ــور و تقویت آن ه نیازهای کش
ــزوم تقویت  ــت، گذارده، بر ل ــده ی وزارت صنع عه
همکاری انجمن ها و تشکل های بخش خصوصی با 
این دفتر در راستای اجرای تمام و کمال مفاد قانون 
مذکور تأکید نمود. همچنین وی از بخش خصوصی 
درخواست کرد که با تیزبینی و اهتمام ویژه، فرآیند 
ــات و تصمیماتی که بر  ــایر اقدام تدوین لوایح و س
ــی تأثیرگذار  ــش خصوص ــب و کار بخ محیط کس
ــای الزم را در  ــرده و بازخورده ــتند را رصد ک هس
ــت پیگیری  ــه وزارت صنعت، جه ــب ب زمان مناس
ــه کنند. فروتنی  ــته های بخش خصوصی ارای خواس
ــت بازبینی بودن قانون گمرک  ــاره به در دس با اش
ــزوده و همچنین آغاز  ــون مالیات بر ارزش اف و قان
ــد، از انجمن ها  ــت از تولی ــه ی حمای ــن الیح تدوی
درخواست کرد در اسرع وقت نظرات و دیدگاه های 
ــود را پیرامون این قوانین به وزارت صنعت اعالم  خ

نمایند.
ــوان داخل از دیگر  ــتفاده از ت قانون حداکثر اس
موضوعات محوری این جلسه بود که فروتنی ضمن 
ــتورالعمل نظارت بر  ــن دس ــدن مت اعالم نهایی ش
اجرای مواد 1 تا 7 این قانون که با همکاری مجمع 
انجمن ها و تشکل های صنعتی تدوین شده است از 
اجرایی شدن آن در آینده نزدیک خبر داد. گفتنی 
ــتورالعمل توسط مجمع  ــت پیش نویس این دس اس
انجمن ها و تشکل های صنعتی و با محوریت انجمن 
ــیون صنعتی و انجمن  ــرکت های اتوماس صنفی ش
ــازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران تدوین و به  س

وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه گردید.  
 

اندازه گیری میزان برداشت از چاه های 
مجاز با نصب کنتورهای هوشمند

ــع آب ایران در  ــرکت مدیریت مناب ــل ش مدیرعام
ــع آب با رویکرد  ــت تخصصی »مدیریت مناب نشس
احیا و تعادل بخشی منابع زیرزمینی«، در حاشیه ی 
دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تأسیسات 
ــت مازاد از  آب و فاضالب ایران، جلوگیری از برداش
ــی از دغدغه های اصلی  ــور را یک چاه های مجاز کش
ــور برشمرد  وزارت نیرو در بخش مدیریت آب کش
ــا 50 هزار حلقه  ــال حاضر تنه ــالم کرد در ح و اع

نشست مشترک معاون امور صنایع وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با نمایندگان تشکل های 

بخش خصوصی
بررسی دستورالعمل نظارت بر اجرای مواد 

1 تا 7 قانون حداکثر
ــتورالعمل نظارت بر اجرای مواد 1  پیش نویس دس
ــوی مجمع انجمن ها  ــا 7 قانون حداکثر  که از س ت
ــرداد ماه  ــن و در م ــی، تدوی ــکل های صنعت و تش
ــازی و تجهیزات  ــر ماشین س ــه دفت ــال جاری ب س
ــده بود در  ــت، معدن و تجارت ارایه ش وزارت صنع
ــا حضور اعضای  ــم آبانماه ب ــه ای که روز هفت جلس
ــو مجمع مذکور و  ــأت مدیره ی انجمن های عض هی
ــت، معدن و تجارت،  ــاون امور صنایع وزیر صنع مع
مدیر کل دفتر ماشین سازی و تجهیزات و تنی چند 
ــد بررسی و  ــان این وزارتخانه برگزار ش از کارشناس

کلیات آن به تصویب رسید.
ــد نسخه ی نهایی  ــه مقرر ش در پایان این جلس
ــر محترم  ــت ارایه به وزی ــس مذکور جه پیش نوی
ــان مهندس  ــط آقای ــت، معدن و تجارت توس صنع
ــازی و تجهیزات  ــی مدیر کل دفتر ماشین س فروتن
ــدن و تجارت، مهندس صمیمی  وزارت صنعت، مع
ــره ی انجمن  ــأت مدی ــب رییس هی ــردی نای دهک
ــو هیأت مدیره ی  ــتصنا و مهندس فرهادی عض اس
ــیون صنعتی  ــرکت های اتوماس ــن صنفی ش انجم

تدوین و آماده شود. 
  

درج فهرست توانمندی های ساخت داخل 
در سایت اطالع رسانی وزارت صنعت، 

معدن و تجارت 
ــتای تکلیف ماده 4 »قانون حداکثر استفاده  در راس
ــور  از توان تولیدی و خدماتی در رفع نیازهای کش
ــت آن ها در امر صادرات و اصالح ماده 104  و تقوی
ــوب 91/5/1  ــتقیم« مص ــای مس ــون مالیات ه قان
ــت کاالها،  ــالمی، اولین فهرس ــورای اس مجلس ش
ــاخت واحدهای  ــزات، لوازم و فرآورده های س تجهی
ــمی  ــایت رس ــور از طریق س ــدی داخل کش تولی
ــد. این  ــر ش وزارت صنعت، معدن و تجارت منتش
فهرست که با همکاری انجمن های مرتبط از جمله 
انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی تهیه 
ــامل »ماشین آالت و  ــده مشتمل بر دو بخش ش ش
ــزات و لوازم  ــی« و »کاالها، تجهی تجهیزات صنعت
ــت. شایان ذکر است  برقی، فلزی و الکترونیک« اس
این فهرست با توجه به اطالعات موجود تهیه شده 
ــوی  ــت با ارایه ی اطالعات جدید از س و بدیهی اس

انجمن ها تکمیل خواهد شد. 

مدیر کل دفتر صنایع ماشین سازی و تجهیزات 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: 

دستورالعمل نظارت بر اجرای قانون 
حداکثر در آینده ی نزدیک اجرا خواهد 

شد

ــور به کنتور هوشمند جهت پایش  از چاه های کش
ــتند و هیچ کنترل قابل  ــت مجهز هس میزان برداش

اتکایی بر سایر چاه های کشور وجود ندارد. 
ــت که  ــولی ها در این نشس ــاج رس ــد ح محم
ــاورزی، آب و  ــیون کش ــای کمیس ــا حضور اعض ب
ــالمی، مدیران و  ــورای اس منابع طبیعی مجلس ش
ــان شرکت های خصوصی فعال در صنعت  کارشناس
ــکل ها و انجمن های  ــؤوالن تش ــران و مس آب، مدی
ــانه برگزار  بخش خصوصی و جمعی از اصحاب رس
ــم اکنون در  ــاره به این نکته که ه ــد، ضمن اش ش
کشور حدود 500 هزار چاه مجاز فعال داریم گفت: 
»با توجه به تغییر رویکرد وزارت نیرو ناشی از تغییر 
ــور، در زمان  ــی و کمبود آب در کش ــرایط اقلیم ش
حاضر تأکید عمده بر مباحث مدیریتی و نرم افزاری 

بخش آب است.«
ــاء و تعادل  ــه این که طرح احی ــاره ب وی با اش
بخشی منابع آب زیرزمینی در پانزدهمین جلسه ی 
ــیده گفت: »این  ــی آب به تصویب رس ــورای عال ش
ــود و  ــماً آغاز ش ــال 94 رس طرح باید از ابتدای س
هدف از ارایه ی این طرح جلوگیری از بروز وضعیت 

بحرانی در منابع آب زیرزمینی است.« 
ــرد که در  ــن اعالم ک ــولی ها همچنی حاج رس
راستای اجرای این طرح، کارگروه های الزم تشکیل 
ــده که یکی از مهم ترین آن ها، کارگروه ابزارهای  ش

اندازه گیری و ابزاردقیق است. 
ــت منابع آب، ایران  ــرکت مدیری مدیر عامل ش
ــده به این طرح برای  منابع مالی تخصیص داده ش
ــارد تومان تخمین  ــال آینده را حدود 500 میلی س
ــتای اجرای این طرح از  زد و اعالم کرد که در راس
ــازنده ی کنتورهای هوشمند  تمامی شرکت های س
آب دعوت شده و تاکنون 17 شرکت توانمندی های 
ــرکت  ــه کرده اند و از این میان، 10 ش ــود را ارای خ
ــت ارزیابی امتیاز الزم را به دست  از مرحله ی نخس

آورده اند.
ــع آب ایران  ــرکت مدیریت مناب ــل ش مدیرعام
ــر برای  ــورد نظ ــدل م ــرو م ــزود: »در وزارت نی اف
ــرق در چاه ها بود  ــتفاده از ب اندازه گیری چاه ها اس
ــط  ــی کردن هر چاه به طور متوس که هر چند برق
ــکالتی  ــه دارد و مش ــان هزین ــون توم 200 میلی
ــود دارد، اما با  ــاره ی تأمین برق این چاه ها وج درب
ــن تمام جوانب، این روش مورد تأیید  در نظر گرفت

قرار گرفت.«
ــه نماینده ی مردم شریف  در ادامه ی این جلس
شهر دزفول که از طرف کمیسیون کشاورزی، آب و 
منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی در این جلسه 
ــی انتظار  ــت: »از بخش خصوص ــت گف حضور داش
ــه بحث پروژه های  ــته ب می رود که جدی تر از گذش
ــور ورود کند. با تمهیداتی  ــت منابع آب کش مدیری
ــت  ــه مجلس برای این موضوع در نظر گرفته اس ک
ــرمایه گذاری 10 میلیارد دالری در بخش  امکان س

آب کشور وجود دارد.«



93
ذر 

و آ
ن 

 آبا
/16

1-
16

ی 2
ـاپ

 پی
/8-

9 
اره

ـم
 ش

/17
ال

سـ

4

ل
صو

مح
ی 

رف
عـ

آشکارسازی اجسام شفاف در 1م
صنایع غذایی و نوشیدنی

تقویت کننده ی فیبر نوری با 
زمان پاسخ کوتاه 23 Thermox تحلیلگر اکسیژن

CEM/02

ــرکت Banner Engineering مجموعه  ش
محصوالت حسگرهای فیبر نوری خود را با معرفی 
ــترش داد. زمان  ــده ی DF-G2 گس ــت کنن تقوی
ــده 10 میکروثانیه و زمان  ــت کنن ــخ این تقوی پاس

تکرار آن 5 میکروثانیه است. 
ــریع  ــخ س این تقویت کننده عالوه بر نرخ پاس
ــش دو رقمی برای نمایش  ــک صفحه نمای دارای ی
سطح سیگنال و مقادیر آستانه است. همچنین یک 
ــب، راه اندازی و برنامه نویسی ساده ی  ــط مناس واس
ــه نمایش،  ــق صفح ــده را از طری ــن تقویت کنن ای
ــا و کلیدها یا کابل آموزش راه دور تضمین  دکمه ه
ــی کاملی را به  ــد. DF-G2 امکانات کنترل می کن
ــد و تغییر تمامی پارامترهای عملیاتی  کاربر می ده
از جمله نقطه ی آستانه ی کلیدزنی، عملکرد روشن 
یا تاریک، توابع مختلف زمان بندی خروجی، سطح 
بهره ی الکترونیکی و سرعت پاسخ حسگر را برای او 

امکان پذیر می کند.
ــش روش  ــورداری از ش ــه دلیل برخ ــور ب اپرات
ــه بهره و  ــد ب ــف Teach and Set، می توان مختل
ــتانه ی بهینه برای هر کاربرد دست یابد.  سطح آس
ــرعت های باال  ــرای کاربردهای با س ــن موضوع ب ای
ــازی قطعات  ــت پایین همچون آشکارس یا کنتراس

کوچک یا اجسام شفاف بسیار مهم است.
ــی DF-G2 از پایداری  ــای الکترونیک بخش ه
ــه این موضوع  ــیار باالیی برخوردارند ک دمایی بس
ــی از گرما شده و  ــدن دریفت1 ناش باعث کمینه ش
ــد تقویت کننده به صورت پهلو به  امکان نصب چن
ــازد. پایداری دمایی ذاتی  ــو را امکان پذیر می س پهل
ــای اقتصادی  ــن مزای ــت کننده همچنی ــن تقوی ای

1. Drift 

ــرکت Omron ورود حسگر E3S-DB به  ش
ــازی اجسام شفاف  ــگر آشکارس بازار را که یک حس
ــیدنی است اعالم  و مخصوص صنایع غذایی و نوش
ــاخت این حسگر، با کاربران آن که چند  نمود. درس
شرکت بزرگ و پیش رو در تولید محصوالت غذایی 

و نوشیدنی هستند همفکری شده است.
ــامانه ی نوری است که قادر  E3S-DB یک س
ــیع دینامیک را با پسماند  ــت یک گستره ی وس اس
ــدک حس کند و از همین رو عملکرد قابل توجه  ان
و برجسته ای دارد. برای مثال E3S-DB می تواند 
ــدت نور ایجاد  ــا 3% افت در ش ــمی را که تنه جس

می کند در فاصله ی 4 متری آشکار کند. 
ــامانه ی پیشرفته ی نوری به کار رفته در این  س
حسگر به دلیل حذف حتی کم ترین مقادیر نورهای 
منحرف شده که ممکن است در آشکارسازی بطری 
ــخیص را  ــاد کند پایداری عملیات تش تداخل ایج

افزایش می دهد.
ــته ای که به دلیل گذر نور  بزرگ نمایی ناخواس
ــی  ــود و به »اثر عدس از بدنه ی بطری ایجاد می ش
بطری« معروف است اغلب آشکارسازی بطری های 
ــه از  ــدی ای ک ــته بن ــوط بس ــه ای را در خط شیش
ــتفاده می کنند با  ــگرهای با پایداری پایین اس حس

شکست مواجه می سازد.
ــتفاده از  ــه اس ــل روزافزون ب ــل تمای ــه دلی ب
ــیدنی،  ــع  نوش ــازک PET در صنای ــای ن بطری ه
Polarised- ــام  ن ــه  ب ــی  تکنیک از   E3S-DB

Opaquing استفاده می کند که پایداری بیشتری 
ــتفاده از فیلترهای  ــازی به دلیل اس را در آشکارس
ــام PET ایجاد می کند. ویژگی  پالریزه برای اجس
ــت از جبران  ــارت اس ــگر عب ــرفته تر این حس پیش
ــرایط  ــطح نور که به دلیل ش ــودکار تغییرات س خ

محیطی یا آلودگی ایجاد می شود.
 Smart ــرد  از عملک ــدی  بهره من ــل  ــه دلی ب
Teach، نصب حسگر E3S-DB نیاز به کم ترین 
کار ممکن دارد. Smart Teach همچنین تنظیم 
بی عیب و نقص آستانه ی شدت نور و آموزش سریع، 
را تنها با یک حرکت امکان پذیر می سازد. به منظور 
دست یابی به حداکثر پایداری در عملکرد، تمام آن 
ــتی انجام  ــت اپراتور به صورت دس چه که الزم اس

ــتانه ی مطلوب برای  ــطح آس دهد فقط انتخاب س
اجسام مورد نظر با استفاده از کلید زمان سنج است. 
ــگر  ــردن دکمه ی »آموزش« حس پس از آن با فش
ــیت را  ــعع نور و حساس به صورت خودکار توان تش
ــتانه ی انتخاب  ــخیص و آس ــاس فاصله ی تش براس
ــده، تنظیم می کند. اطالعات مربوط به آستانه ی  ش
عملیاتی حسگر همیشه به صورت کاماًل شفاف قابل 
رؤیت است و اپراتور بسادگی می تواند تنظیمات را 

از یک حسگر بر روی دیگری کپی کند. 
www.omron.com

متعددی را از طریق کاهش زمان راه اندازی و حذف 
ــرات دمای محیط  ــی از تغیی ــرات تولید ناش تأخی
ــتر،  ــاد می کند. برای ایجاد انعطاف پذیری بیش ایج
ــذف cross-talk در این تقویت  یک آلگوریتم ح
کننده تعبیه شده که امکان نصب دو فیبر نوری در 
ــخیص ویژگی های مختلف  کنار یکدیگر را برای تش

یک جسم هدف فراهم می کند. 
www.retautomation.com

ــار CEM1 که   ــامانه های پایش پیوسته ی انتش س
ــتفاده  ــتخراجی داغ-مرطوب اس ــای اس از روش ه
می کنند نمونه ی گاز در حال حرکت را از خروجی 
اسکرابرهای مرطوب دریافت می کنند. اندازه گیری 
ــر روی ورودی  ــه روش داغ-مرطوب ب ــیژن ب اکس
ــامانه ی  ــه ی خط منتهی به اتاقک تحلیلگر س تغذی
ــود. تحلیلگر اکسیژن بکار رفته  CEM انجام می ش
ــده  برای این اندازه گیری باید به گونه ای تجهیز ش
ــد که گاز نمونه را باالی نقطه ی شبنم دریافت  باش
ــرده سازد تا درون فضای محدود  کرده و آن را فش

اتاقک تحلیل جای گیرد.
ــرکت ش ــول  محص  CEM/O2 ــر   تحلیلگ

Thermox به گونه ای طراحی شده تا  پاسخگوی 
ــازی یکپارچه  ــی و یکپارچه س ــای جایگزین نیازه
ــتخراجی باشد.  ــامانه های CEM اس ــازهای س س
محفظه ی جمع و جور حسگر بسادگی درون اتاقک 

CEM جای می گیرد.
ــگری  ــری IQ دارای حس ــمیترهای س ترانس
ــک کامل با  ــد الکترونی ــک واح ــه به ی ــتند ک هس
ــت عیب یابی،  ــوگ، آالرم، قابلی ــای آنال خروجی ه
و   RS-485 ــی  خروج ــودکار،  خ ــیون  کالیبراس

امکانات ارتباطی HART متصل است.
ــری  س ــده ای  ریزپردازن ــرل  کنت ــای  واحده
ــش  ــه نمای ــک صفح Ametek’s 2000 دارای ی
ــوگ، آالرم، قابلیت  ــار خطی، خروجی های آنال چه
ــیون خودکار و امکان ارتباطی  عیب یابی، کالیبراس
ــباتی مرطوب/ ــتند. نرم افزار محاس RS-485 هس

ــر به منظور  ــک Humx در صورت نیاز کارب خش
اندازه گیری رطوبت گاز به او ارایه می شود.

ــرای  ب  Thermox ــیژن  اکس ــای  تحلیلگره
ــاری  انتش ــتخراجی  اس نمونه برداری  ــامانه های  س

1. Continuous Emissions Monitoring 
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حسگر گشتاور با واسط 
 USB 5

انکودرهای مخصوص 6
کنترل pitch دینامیک در 

توربین های بادی

ــب هستند و قابل استفاده در اتاقک  گزینه ای مناس
سامانه های CEM گاز مرطوب یا خشک می باشند. 

www.oenenterprises.co.za

AL-40 حسگر سطح 4

ــمیتر لیزری Allpronix یک تجهیز جدید  ترانس
است که برای اندازه گیری سطح مواد جامد گرانولی 
یا مایع های کدر طراحی شده است. شعاع همگرا و 
ــیمتر امکان تمرکز شعاع  باریک لیزر در این ترانس
ــی  ــطح هدف و حذف تداخالت ناش نور بر روی س
ــزن را می دهد. این  ــقوط در مخ از مواد در حال س
ــی mA 20-4 و دو  ــطح دارای خروج ــگر س حس
ــورت توأم هم  ــت و می تواند به ص خروجی رله اس
ــد عمل کند و  ــگر کنترل فرآین به عنوان یک حس
ــگر  هم دو خروجی high  و low تولید کند. حس
ــانگر لیزری خود و گستره ی  سطح AL-40 با نش
ــل و جامع ــک راه حل کام ــری، ی ــیع اندازه گی  وس

ــطح، از  ــرای اندازه گیری س plug-and-play ب
فواصل نزدیک گرفته تا اندازه گیری عمق سیلوهای 

بزرگ است.
ویژگی های اصلی این حسگر عبارتند از:

ــادی و مقرون به  ــک راه حل اقتص ــه ی ی • ارای
صرفه برای اندازه گیری سطح؛

• امکان نصب، پیکربندی و راه اندازی سریع؛
• حداکثر فاصله ی اندازه گیری 40 متر؛

• دقت معادل 0/1% گستره کامل اندازه گیری؛
• تغذیه ی VDC 24 یا VAC 240؛

 .IP65 برخورداری از محفظه ی •
www.allpronix.com

ــگر گشتاور جدید  ــرکت آلمانی Burster حس ش
ــتره ی اندازه گیری است و  خود را که دارای دو گس
استانداردهای جدیدی را وارد عرصه ی اندازه گیری 
ــای  آزمون ه در  ــی  دوران و  ــتاتیک  اس ــتاور  گش
آزمایشگاه های، تولید و تضمین کیفیت کرده است، 

وارد بازار نمود.
ــگر 8661 به طور  ــای قدرتمند حس ویژگی ه
ــیون صنعتی، آزمون  ــل در کاربردهای اتوماس کام
ــهود  ــی برق مش ــکی و مهندس موتور، فناوری پزش
ــه تنها می تواند  ــت. این ابزاردقیق برای مثال ن اس

ــا  از انکودره ــه ای  ــرکت Hengstler مجموع ش
 pitch ــرل ــده ی کنت ــای پیچی ــرای کاربرد ه را ب
ــادی به بازار عرضه نمود. توربین های  توربین های ب
ــی از کم و  ــرایط ناش انرژی باد نه تنها مجبورند ش

برای اندازه گیری گشتاورهای بار ثابت، گشتاورهای 
راه اندازی و توقف مورد استفاده قرار گیرد بلکه برای 
اندازه گیری مقادیر حالت گذرا همچون جهش های 

ناگهانی بار نیز ابزار بسیار مناسبی است.
کاربر می تواند با استفاده از فاکتورهای مختلف 
 ،0-200  Nm ــا  ت  0-5  Nm ــای  رنج ه ــرای  ب
ــراف از خطی بودن کمتر از ــای مختلف با انح  باره

ــگر به  ــد. این حس ــری کن FS 0/05% را اندازه گی
 DigVision خود و نرم افزار USB ــط همراه واس
که بر روی PC اجرا می شود برای اندازه گیری های 
ــت.  ــب اس ــیار مناس ثابت و متحرک گزینه ای بس
ــته به مدل و نسخه ی نرم افزار، این امکان وجود  بس
ــده و  ــتاور ثبت ش دارد که در 32 کانال مجزا گش
ــرعت و زاویه اندازه گیری شود و  ــود، س ارزیابی ش
ــود. ویرایشگر قدرتمند  ــبه ش توان مکانیکی محاس
فرمول در عملیات مکانیکی، محاسبه ی متغیرهای 

بی شمار از جمله بازده را امکان پذیر می سازد.  
ــب و بکارگیری آن  ــگر که نص نرم افزار این حس
ــت و دارای توابع خودکار تغییر  ــاده اس ــیار س بس
ــت انجام فاز راه اندازی را در کوتاه ترین  مقیاس اس
ــی که با  ــر می کند. نتایج ــن امکان پذی زمان ممک
ــبه  ــول ریاضی محاس ــگر فرم ــتفاده از ویرایش اس
شده اند در صورت نیاز به صورت عددی و گرافیکی 
ــتفاده از  ــگر با اس ــتند. این حس ــل نمایش هس قاب
 بسته ی نرم افزاری راه انداز خود بسادگی با نرم افزار

ــط کاربر  ــده توس ــا نرم افزار تهیه ش LabView ی
ــکان اندازه گیری  ــق ام ــود. از طری یکپارچه می ش
ــتاور، قرائت های  ــر گش ــه، عالوه ب ــرعت و زاوی س
ــی به  ــوان از فرآیند تحت بررس ــز می ت دیگری نی
ــتره ی اندازه گیری  ــت آورد. مدل دارای دو گس دس
ــانگر وضعیت نیز  ــن دارای یک LED نش همچنی
ــت حالت های متعدد عملیاتی و  هست که قادر اس

نیز گستره ی اندازه گیری را مشخص کند.
www.asstech.co.za

ــد بلکه باید از  ــدن مداوم باد را تحمل کنن زیاد ش
این نیروها به کارآمدترین شکل ممکن بهره بگیرند. 
ــرل دینامیک pitch از طریق تنظیم  بنابراین کنت
ــی از اصول  ــه ی مطلوب یک ــور در زاوی ــره ی روت پ
ــی افزایش بازده در این فناوری تولید انرژی  اساس

تجدیدپذیر است.
ــرد ایمن  ــول اطمینان از عملک ــه منظورحص ب
توربین ها در سرعت های مختلف  باد، در سرعت های 
ــمت باد جهت ده ی  ــتر به س پایین باد، پره ها بیش
می شوند و هر چه سرعت باد افزایش می یابد پره ها 
نسبت به جهت باد زاویه می گیرند. همانند بسیاری 
ــت دورانی وجود  ــی که در آن ها حرک از کاربردهای
دارد، راه حل های مختلفی برای استفاده از انکودرها 
ــه در آن ها از  ــاده ک وجود دارد که از روش های س
ــتفاده می شود شروع شده  ــی اس یک انکودر افزایش
ــتفاده از ترکیبی از دو انکودر مطلق افزونه  و به اس

ختم می شود. 
برای تعیین زاویه ی پره های روتور از موتورهای 
دنده ای1 به همراه ترمز، به منظور حصول اطمینان 
از حفظ موقعیت زاویه ای پره ها حتی در زمان قطع 
ــتفاده می شود. از آن جایی  برق تغذیه ی موتور، اس
که انکودر به صورت مستقیم بر روی راه انداز نصب 
می شود، باید قادر باشد در گستره ی دمایی از 40- 
ــانتیگراد مقادیر زاویه را به صورت  تا 100 درجه س
ــق و قابل اطمینان بیان کند. انکودرهای نوری  دقی
 Hengstler محصول Acuro AC58 چند دور
ــیار  ثابت کرده اند که برای این کاربرد گزینه ی بس

مناسبی هستند.  
موقعیت زاویه ای با استفاده از روش روشن سازی 
ــود. دنده های مکانیکی چند دور  نوری انجام می ش
ــه گونه ای  ــوند ب ــکن می ش نیز به صورت نوری اس
ــی به  ــت تأثیرات مغناطیس ــه دیگر نیازی به تس ک
ــت از طریق ترمزهای  ــژه آن هایی که ممکن اس وی
ــوند نیست. این نوع اسکن از اثرات  راه انداز ایجاد ش
ــی مصون است و بنابراین برای  تداخالت مغناطیس
ــی موتورهایی که دارای  ــتقیم روی تمام نصب مس
ــت. به عالوه این  ــیار مناسب اس ــتند بس ترمز هس
ــت و قادر  ــودر دارای تفکیک پذیری باالیی اس انک
ــت هم سیگنال افزایشی و هم سیگنال مطلق را  اس
ــرعت تولید  به عنوان مقادیر مرجع برای تنظیم س
ــتفاده از ریزالور یا  کند. در نتیجه دیگر نیازی به اس

تاکومتر برای تنظیم سرعت نیست.
ــتقیم  یک راه دیگر نصب انکودر به صورت مس

1. Gear motor
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آشکارساز انسداد مسیر 7

حرکت مواد

PLCهای جدید با قابلیت  های 
ارتباطی بهینه شده  ی اترنت 8

به منظور حصول اطمینان از وجود یک جریان 
ــوره ی ذوب،  ــی به درون ک ــواد بازیافت ــداوم از م م
ــیر جریان مواد باید تشخیص داده  انسدادهای مس
ــود. Solimotion FTR20 که یک آشکارساز  ش
ــک گزینه ی  ــت ی ــت تکه های مواد جامد اس حرک

مناسب برای پاسخگویی به این نیاز است.

ــرکت   ــس تولیدی در ش ــوم م بیش از یک س
Aurubis، که یکی از بزرگ ترین بازیافت کنندگان 
ــرآوری زباله های حاوی  ــت، از ف مس در جهان اس
مس همچون بردهای مدار چاپی، لوازم الکترونیکی 
ــتخراج می شود.  قراضه و مواد زاید دیگر صنایع  اس
ــه ی غلظت و  ــی در ابتدا از نظر درج ــواد بازیافت م
ترکیب شیمیایی، مورد بررسی قرار گرفته و سپس 
ــده و ریز ریز می شوند. پس از آن مواد خام  خرد ش
توسط یک تسمه نقاله ی رو بسته وارد یک کوره ی 
ــن مرحله ممکن  ــواد در ای ــوند. م مخصوص می ش
است در مسیر گیر کنند و مسیر حرکت را مسدود 
 Solimotion  ــاز ــر از آشکارس ــد؛ البته اگ نماین

FTR20 در این خط استفاده نشده باشد.
ــیله ی آشکارسازی غیرتماسی براساس  این وس
فناوری مایکروویو و در فرکانس GHz 24 با توان 
ــر از mW 100 کار میکند. امواج مایکروویو،  کمت
ــواد جامد،  ــت تکه های م ــازی حرک برای آشکارس
ــپس بازتابش آن ها از روی  ــوند و س ــیل می ش گس
 Solimotion .ــود مواد در حرکت دریافت می ش
ــده و انرژی شیفت فرکانسی  توان موج بازتابش ش
ــاس آن  ــر داپلر( را اندازه گیری کرده و براس آن )اث
یک مقدار را بر روی نمایشگر نواری LED نمایش 
می دهد. FTR20 همانند یک کلید دودویی عمل 
می کند. به این معنی که دو حالت را آشکار می کند: 
 4-20 mA ــواد. خروجی ــواد و توقف م حرکت م
ــونده بر روی  ــی از گزینههای اضافه ش ــز که یک نی
ــخیص پیوسته ی  ــت امکان تش ــاز اس این آشکارس
سرعت حرکت مواد را نیز فراهم می کند. گستره ی 
ــت که این  ــرد Solimotion تا m 20 اس عملک
ــتگی به مشخصات انعکاسی اجسام تحت  مقدار بس

اندازهگیری دارد.
فرآیند نصب و راه اندازی اولیه ی این آشکارساز، 
ــرعت و  ــورداری از تابع تنظیم، بس ــل برخ ــه دلی ب
ــادگی و تنها با فشردن یک کلید انجام می شود.  بس
البته امکان تنظیم دستی آشکارساز هم با استفاده 
ــود دارد. عالوه بر  ــی وج ــع خاص و سفارش از تواب
ــک تأخیر قابل تنظیم  ــترزیس قابل تنظیم، ی هیس
ــتره ی  ــم میزان تضعیف، گس ــی و تنظی در کلیدزن
آشکارسازی نیز می تواند به گونه ای تنظیم شود که 
حتی قطعات مواد با ضریب گذردهی نسبتاً کوچک 
ــا قابلیت  ــز بتوانند ب ــتایرن( نی ــون پلی اس )همچ
ــوند. پیکربندی  ــخیص داده ش ــاال تش ــان ب اطمین
ــاز بر روی آن ذخیره  ــده بر روی آشکارس انجام ش
ــاژ تغذیه در آن  ــی در صورت قطع ولت ــده و حت ش
ــاز در  ــد ماند. هنگامی که این آشکارس باقی خواه
ــت نیاز به هیچ ورودی دیگری نیست.  حال کار اس
خروجی   FTR20 می تواند به یک PLC یا ثبات 

داده متصل شود. 
Solimotion FTR20 برای پایش پیوسته ی 
ــیار مناسب است. این  خطوط انتقال مواد جامد بس
وسیله ی کوچک می تواند هر جایی که نیاز به پایش 

ــرکت Schneider Electric اضافه شدن سه  ش
 M251 و M241 ،M221 با نام  های PLC مدل
را به مجموعه کنترل   کننده   های Modicon اعالم 

نمود.
ــر روی  ــرای ارتباط ب ــا ب ــن مدل   ه ــی ای  تمام
 USB شبکه   ی اترنت بهینه شده  اند و دارای واسط
ــرور برای یکپارچه  ــی و نیز وب س برای برنامه   نویس
شدن با راه  حل   های پیشرفته   ی ارتباطی و دسترسی 

راه دور هستند. 
 SD کنترل  کننده   های مذکور دارای یک کارت
برای ذخیره   سازی برنامه و میان افزار1 است که این 
ویژگی موجب سادگی جابجایی برنامه بدون نیاز به 
PC می   شود. با استفاده از یک PC می   توان برنامه 
ــی که کنترل  ــزار را، حتی زمان ــای میان  اف و داده   ه

کننده خاموش است بر روی آن نصب کرد.
Modicon M221  برای ماشین   هایی که با 
کنترل   کننده   های قدیمی و رله   ای، خودکار شده  اند 
طراحی شده و در دو مدل استاندارد و فشرده ارایه 
ــرای کاربردهایی که  ــود. این کنترل  کننده ب می   ش
دارای نیازهای کنترلی سطح متوسط هستند بسیار 
ــت. پیکربندی پایه   ی کنترل   کننده   ی  ــب اس مناس
ــریال است و همچنین  مذکور شامل یک واسط س
ــط پالس/جهت برای اتصال به راه   اندازهای  یک واس
ــتاندارد این  ــروو بر روی آن وجود دارد. مدل اس س
کنترل کننده دارای 24 پایانه   ی I/O و مدل کتابی 

آن دارای 16 پایانه   ی I/O است.  
ــرای وضعیتی طراحی  Modicon  M251 ب
شده که کنترل   کننده باید همزمان از طریق اترنت 
ــبکه، ارتباط برقرار  ــطح ش ــین و در س درون ماش
ــل برخورداری از دو  ــد. این کنترل  کننده به دلی کن
 واسط اترنت و یک سوییچ جایگذاری شده   ی اترنت 
می   تواند به صورت موازی بر روی دو شبکه   ی اترنت 
ارتباط برقرار کند و در یکی از آن  ها به عنوان مستر 

اترنت عمل نماید.
 M251 M241 و  ــده   ی  کنترل   کنن دو  ــر  ه
ــده   اند و  ــرای ارتباطات CANopen طراحی ش ب

1. Middleware 

بر روی حلقه ی متحرک اتصال پره به روتور  است. 
ــگر  از آن جایی که در این حالت تنش وارده بر حس
ــت که انکودر بر روی  ــه مراتب بیش از حالتی اس ب
ــتفاده  ــور قرار می گیرد الزامات انکودر مورد اس موت
ــت.  ــیار متفاوت اس در این روش با روش دیگر  بس
ــی همچون  ــد از انکودرهای ــرد بای ــرای این کارب ب
ــتفاده کرد. انکودر مذکور در  Acuro AR62 اس
ــع و جور دارای  ــورداری از طراحی جم ضمن برخ
یاتاقان های بسیار قدرتمندی است که توان تحمل 
تنش های شدید محوری و شعاعی را دارد. بار قابل 
ــعاعی و هم  ــم به صورت ش ــن انکودر ه تحمل ای
محوری N 300 و بدین ترتیب بار قابل تحمل آن 

بیش از 10 برابر انکودرهای رایج است.
انکودر AR62  نیز همانند AR58 یک انکودر 
ــت که از فناوری سیم های  الکترونیکی چند دور اس
ــیگنال بهره  ــیدگی در بخش اتصاالت س فاقد پوس
ــی یک دور و چند دور،  ــکن مغناطیس می گیرد. اس
ــاش را تضمین  ــاال در برابر ضربه و ارتع ــت ب مقاوم
ــودر همچنین در برابر پارامترهای  می کند. این انک
ــدید دما  ــون رطوبت و تغییرات ش ــی همچ محیط
مقاوم است. درجه ی حفاظت محفظه ی این انکودر 
ــت و برای بکارگیر در  ــز  در رده ی  IP69K اس نی

فضای باز بسیار مناسب است.
ــور می تواند بر  ــه انکودر مذک ــر این ک و در آخ
روی یک جعبه ی لیمیت سوییچ نصب شود. فرآیند 
ــایت این انکودر به دلیل برخورداری از  نصب در س
ــده بسیار ساده  ــازوکار مونتاژ از پیش تنظیم ش س

است.
ــازی  ــودر برای آشکارس ــورد نیاز انک ــرژی م ان
ــی آن تولید  ــت دوران ــه ای از حرک ــت زاوی موقعی
ــرای این فناوری  ــود و این یک مزیت مهم ب می ش

است.  
www.countapulse.co.za 

حرکت مواد جامد به شکلی مقرون به صرفه داریم 
به کار گرفته شود. 

www.za.endress.com
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م ــتره   ی وسیعی از واسط   ها را عالوه  بدین ترتیب گس
ــتفاده از  ــات فیلدباس ارایه می   کنند. اس بر ارتباط
ــته   ای در این کنترل   کننده باعث  پردازنده   ی دوهس
ــرای وظایف  ــی در زمان اج ــد حت ــده که بتوان ش
ــیار کوتاهی  ــنگین ارتباطی، چرخه   ی اجرای بس س

داشته باشد. 
 Modicon M241 در I/O ــه   ی بلوک پایان
ــا  پایانه   ه و  ــت  اس  5/08  mm ــرض  ع  دارای 
ــادگی و با باز کردن پوشش کوچک  می  توانند به س
ــیم   بندی شوند. واسط پالس/جهت  روی محفظه س
ــتاندارد است و  یکپارچه   ی این کنترل   کننده نیز اس

دارای چند شمارنده   ی پرسرعت است.
ــر ــی ب ــی مبتن ــا همگ ــرل کننده   ه ــن کنت  ای

ــک  ــند. SoMachine ی SoMachine می   باش
ــی برای تمامی پلتفورم   های  مجموعه ابزار مهندس
چند کنترلی MachineStruxure است. برنامه  -
 های کنترل  کننده   ها به زبان   های متداول و استاندارد

ــته می   شود و می   توان آن  ها  IEC 61131-3 نوش
ــادگی جابجا  را بین کنترل   کننده   های مختلف به س

کرد.
www.schneider-electric.com

کنترل کننده ی کوچک و 
سریع با محفظه ی مقاوم 9

کالیبراتور دقیق دما10

موتورهای خطی با هسته  ی 11
غیرآهنی

ــول  ــد AXC 1050 محص ــده  ی جدی کنترل  کنن
ــوالت  ــواده  ی محص Phoenix Contact از خان
ــه کار با این کنترل  ــت. اگرچ Axiocontrol اس
ــی و عملکرد  ــت اما کارای ــاده اس ــیار س کننده بس
ــده به گونه  ای  ــی دارد. این کنترل  کنن ــیار خوب بس
ــاخته شده که برای کار در محیط های  طراحی و س
ــیار مناسب است. برای ساخت  خشن گزینه  ای بس
 I/O ــای ــی، ماژول  ه ــرل محل ــتگاه های کنت ایس
ــتقیماً از  ــامانه  ی Axiocontrol می  توانند مس س
ــذرگاه درونی Axiobus به کنترل  کننده  طریق گ
ــط  های اترنت این کنترل  کننده  ــوند. واس متصل ش
ــبکه  های موجود  ــازی آن با ش ــکان یکپارچه  س ام
ــده را  ــه I/Oهای توزیع ش ــال ب ــن اتص  و همچنی
ــتره ای از پروتکل  های  ــازد. گس ــر می  س امکان  پذی
ارتباطی توسط این کنترل  کننده پشتیبانی می شود 

 ،UDP ،TCP/IP ــه ــه می  توان ب ــه از آن جمل ک
Modbus/TCP و Profinet اشاره کرد.

ــل  ــه دلی ب  Axiocontrol ــده  ی  کنترل  کنن
 )UPS( ــع تغذیه  ی بدون توقف برخورداری از منب
ــت؛  ــرق نیز مقاوم اس ــل قطعی ب ــی در مقاب داخل
ــه منظور حفظ  ــر می  تواند ب ــن معنی که کارب بدی
ــامانه، اقداماتی را برای وضعیت  دسترس پذیری س
ــد. کنترل  کننده  ی  ــی منبع تغذیه تعریف نمای قطع
ــه طور خاص  ــه ب ــک  AXC 5010/XC ک کوچ
ــنگین و خشن طراحی شده  برای شرایط کاری س
قادر است در گستره  ی دمایی 40- تا °C 60 درجه 

وظایف خود را به خوبی انجام دهد.
www.phoenixcontact.co.za

GE Measurement & Control مجموعه  ی 
ــا با کارآیی باال را در  جدیدی از کالیبراتورهای دم
ــع به بازار عرضه  ــک و حمام مای دو نوع بلوک خش

نموده است.
ــد مرجع دمایی باثباتی  این کالیبراتورها قادرن
ــتیابی به عملکرد بهینه   ی  را به منظور کمک به دس
حسگرها و ابزاردقیق دما ارایه کنند. کالیبراتورهای 
ــع مختلف از جمله  ــتفاده در صنای مذکور برای اس
صنایع نفت و گاز، تولید برق، دارو، غذا و نوشیدنی 

و بخش   های مهندسی عمومی طراحی شده است.
با بکارگیری توأم این کالیبراتور با یک کالیبراتور 
ــین   های ابزاردقیق قادر خواهند  چندمنظوره، تکنس
ــیون شامل  بود بیش از 80% عملکردهای کالیبراس
ــیله   های فیلدباس و HART را  موارد مرتبط با وس
ــش  ــتفاده از دو تجهیز قابل حمل، پوش تنها با اس

دهند. 
ــر گیرنده   ی 4  ــری جدی کالیبراتورها، در ب س
ــامل دو بلوک  ــاده، ش کالیبراتور دمایی با کاربرد س
ــتند. کالیبراتورهای  ــام مایع هس ــک و دو حم خش
ــا 65  ــی 35- ت ــتره   ی دمای ــک گس ــوک خش  بل
ــن  ــد. ای ــش می   دهن ــانتیگراد را پوش ــه  ی س درج
ــزی و  ــای فل ــن بلوک   ه ــا از جدیدتری کالیبراتوره
ــتیابی به دقت  فناوری کنترل الکترونیک برای دس
ــانتیگراد  ــداری 0/05 درجه   ی س ــه، پای 0/2 درج
ــره   می   گیرند.  ــریع به ــرمایش س ــش و س و گرمای
ــرای کار بر روی انواع  ــزات جانبی متنوعی ب تجهی

تجهیزات به همراه این کالیبراتور ارایه می   شود.
ــتره   ی دمایی ــام مایع گس ــای حم  کالیبراتوره

35- تا 255 درجه ی سانتیگراد را پوشش می   دهند. 
ــتند که  ــام با حجم باال هس ــا دارای یک حم  آن  ه
می   تواند پذیرای وسیله   های دارای شکل بی  قاعده و 
ــیله به صورت همزمان باشد. در صورت  یا چند وس
نیاز به یک حمام جدید به دلیل نیاز به تغییر مایع 
ــاال می  تواند تعویض  ــا حجم ب ــده، حمام ب گرم  کنن
ــش بدون نشتی است  ــود. حمام دارای یک پوش ش
ــهیل می   کند. این  ــر جابجایی آن را تس ــه این ام ک
ــداری 0/05 درجه   ی  ــع با پای ــای جام کالیبراتوره
سانتیگراد و دقت 0/1 درجه، چند منظوره هستند 
ــم سیاه و یک  و می   توانند به عنوان یک منبع جس
ــل تعویض مورد  ــا ورودی   های قاب ــک ب بلوک خش

استفاده قرار گیرند.
www.automation.com

ــوالت خود  ــد محص ــط جدی ــرکت ETEL خ ش
ــرعت  ــای خطی غیرآهنی س ــه   ی موتوره در زمین
ــری ILF و ILM وارد بازار  ــای س ــاال را با نام   ه ب
ــع الکترونیک و  ــن موتورها که برای صنای  نمود. ای
ــرای  ــده  اند ب ــاخته ش ــی و س ــادی طراح نیمه   ه
ــب  ــیار مناس ــتقیم1 بس کاربردهای راه   اندازی مس

هستند.
ویژگی   های اصلی این موتور عبارتند از:

• برخورداری از هسته   ی فاقد آهن؛
• سرعت تا m/s 20؛

• حداکثر نیرو تا N 2500؛
• طراحی جمع و جور و کم حجم.

www.etel.ch

1. Direct drive

 معــــرفی

محصــــــــــــــــــــول
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14LE550 حسگر لیزری فاصله

ترانسمیتر 8 کاناله ی مناسب 13
برای تمامی صنایع 

ــرکت Moxa ماژول بی سیم AP/client خود  ش
را با عنوان AWK-1131A  به بازار معرفی کرد. 
ــال داده در آن  ــرعت، که نرخ انتق این ماژول پرس
 IEEE ــتاندارد ــد و با اس به Mbps 300 میرس
ــرایط سخت  802.11n همخوانی دارد، در برابر ش
ــت. محافظت در برابر  محیط های صنعتی مقاوم اس
ــارژ الکترواستاتیک، کار  ــدید ولتاژ، دش تغییرات ش
ــت در برابر  ــیع، و مقاوم ــی وس ــتره ی دمای در گس
ارتعاشات ناشی از کار کردن ماشین آالت تولیدی از 

ویژگی های حفاظتی این ماژول است.
ــتفاده در این  ــک مورد اس ــیون گالوانی ایزوالس
ــت که به قطع حلقه های  ماژول بی سیم مزیتی اس
ــاد جریان های  ــت از ایج ــور ممانع ــن به منظ زمی
ــی از اختالف پتانسیل بین نقاط  ــته ی ناش ناخواس
ــن دلیل  ــود. به همی ــن منجر می ش ــف زمی مختل
AWK-1131A در برابر جهش های ناگهانی ولتاژ 
ــان میدهد. بعالوه  ــا V 500 از خود مقاومت نش ت
ــتاتیک  ــارژ الکترواس Moxa حفاظت در برابر دش
)ESD( را در ورودی تغذیهی AWK-1131A و 
درگاه آنتن آن به سطح 4 ایزوالسیون ارتقاء داده تا 
ــن ترتیب از وارد آمدن صدمات خارجی به این  بدی
ماژول جلوگیری نماید. با این همه این ماژول یکی 
از کوچک ترین و کم حجم ترین ها در نوع خود است 
ــد. ــاد 29. 2 *53. 4*  2.76 می باش  و دارای ابع

ــای  ویژگی ه ــی  برخ دارای   AWK-1131A
ــت که انعطاف پذیری باالیی را در این  نرم افزاری اس
ــتره ی وسیعی  ماژول ایجاد کرده و آن را برای گس
از کاربردها مناسب ساخته است. برای مثال قابلیت 
Turbo Roaming به AWK-1131A اجازه 
ــورت همزمان و لحظه ای  ــد که تقریباً به ص می ده
بین تمامی اکسس پوینت ها1 رومینگ برقرار کند؛ 
ــیم ثابتی را حتی در  بنابراین می تواند ارتباط بی س
کاربردهای2 پیچیده همچون ناوبری وسایل نقلیه ی 

خودکار )AGV( درون انبار تضمین کند.
ــتفاده  بعالوه فناوری MAC clone مورد اس

1. Access point 
2. Automatic Guided Vehicle 

ــد که  ــازه می ده ــه آن اج در AWK-1131A ب
ــا آن را ازطریق  ــیله ی مرتبط ب آدرس MAC وس
ــبکه منتقل کند. این قابلیت یکی از دغدغه های  ش
ــکادا را که در آن وسایل  ــامانه های اس مربوط به س
ــبکه قرار  ــون PLC ها در الیه ی  2 ش نهایی همچ
ــیله و هم آدرس MAC به  گرفته اند و باید هم وس
ــب دیده شوند، مرتفع  منظور برقراری ارتباط مناس

می سازد.
ــت  ــیم AWK-1131A قادر اس ماژول بی س
ــد GHz 5 کار کند.  ــم بان ــد 2.4  و ه ــم در بان ه
ــی از جمله  ــیم قبل ــیله با تجهیزات بی س ــن وس ای
آن هایی که براساس استاندارد 802.11a/b/g کار 
 MIMO ــل دارد. فناوری می کنند همخوانی کام
ــاژول موجب افزایش توان  ــتفاده در این م مورد اس
عملیاتی داده و فاصله ی ارسال بدون نیاز به پهنای 

باند اضافی یا افزایش توان انتقال شده است.
ــای  ــیم در محیط ه ــاوری بی س ــتفاده از فن اس
صنعتی مزایای متعددی دارد. استفاده از تجهیزات 
ــبت به  ــای نصب را نس ــا هزینه ه ــیم نه تنه بی س
ــیمی کاهش می دهد بلکه قابلیت  ــامانه های س س
ــش داده و مقیاس پذیری  تحرک تجهیزات را افزای
 backbone ــبکه را در هنگام نیاز به توسعه ی ش

آن افزایش می دهد.
www.moxa.com

ــمیتر دیجیتال  Liquiline CM448 یک ترانس
ــرل فرآیند در  ــرای پایش و کنت ــد پارامتری ب چن

تمامی صنایع است. 
ــل امکان  ــده ی 8 کاناله، به دلی ــرل کنن ــن کنت ای
ــاده  ــی عیب و نقص، عملکرد س ــازی ب یکپارچه س
ــات یدکی، باعث صرفه  ــش نیاز به انبار قطع و کاه
جویی در پول و  وقت کاربران می شود. این کنترل 
کننده به دقت به فرآیند اندازه گیری شما وارد شده 

و قابل اتصال به 1 تا 8 حسگر است.
ــای  مزای ــی  تمام  Liquiline CM448
ترانسمیترهای سطح باال را ارایه می کند و در عین 
ــادگی بکارگیری و ایمنی مناسبی نیز دارد. البته  س
ــمیتر نمی تواند در  محیط های پرخطر به  این ترانس

کار گرفته شود.
مزایای اصلی این ترانسمیتر عبارتند از:

ــتیبانی از  ــل پش ــه دلی ــاده ب ــدازی س • راه ان
استانداردهای باز که یکپارچه سازی آن را با فرآیند 

تسهیل می کند؛
• سادگی بکارگیری؛ یک وسیله می تواند برای 

تمامی پارامترها مورد استفاده قرار گیرد؛
• قابلیت انطباق باال به دلیل امکان به روز رسانی 

همیشگی و حفظ انعطاف پذیری؛
• نگهداری و تعمیر ساده؛  

ــرای بکارگیری در صنایعی  ــمیتر ب • این ترانس
ــیدنی، علوم زیستی، برق و انرژی،  چون غذا و نوش
ــیار مناسبی  ــیمی گزینه ی بس آب و فاضالب و ش

است. 
از تمامی پروتکل های   Liquiline CM448
 ،HART ــون  ــی همچ ــات صنعت ارتباط ــی  اصل
Modbus TCP / Mo - ،PROFIBUS DP

ــتیبانی  پش   EtherNet/IP و   bus RS485
می کند.

www.us.endress.com

ــرکت  ــزری LE550 محصول جدید ش ــگر لی حس
ــاس  ــه براس ــت ک Banner Engineering اس
ــعاع  ــده  و یک ش فناوری آرایه ی خطی طراحی ش
لیزر قرمز رنگ کالس 2 تولید می کند. این حسگر 
ــی تکرارپذیری و صحت باالیی در  لیزری غیرتماس
اندازه گیری های تمامی اجسام از فلزات براق گرفته 
ــتیک سیاه دارد. این حسگر که کار کردن با  تا الس
ــیار ساده است می تواند در گستره ی 100 تا  آن بس
1000mm کالیبره شود و به همین دلیل یک راه 
ــیار مناسب برای  کاربردهایی  حل آشکارسازی بس
همچون اندازه گیری شعاع رول، کنترل حلقه بسته، 

اندازه گیری ضخامت و تعیین موقعیت است.
ــی با 8  ــش LCD دو خط ــه نمای ــک صفح ی
کاراکتر با وضوح باال بر روی این حسگر نصب شده 
ــادگی تنظیمات  ــتفاده از آن می توان به س و با اس
ــر روی منوی آن جا به  ــر داد و ب LE550 را تغیی
جا شد. در وضعیت run خط باالی صفحه نمایش 
ــب میلیمتر نشان می دهد  فاصله ی واقعی را بر حس
ــب  ــط پایین میزان خروجی آنالوگ را بر حس و خ
میلی آمپر یا ولت نمایش می دهد. تمامی مدل های 
ــگر دارای یک خروجی گسسته )سوییچ(  این حس
ــته از خروجی آنالوگ  ــتند. خروجی گسس نیز هس
ــت و از طریق نرم افزار می توان یکی از  ــتقل اس مس

حالت های NPN یا PNP را برای آن برگزید.
ــق  ــه دو طری ــگر LE550 ب ــزی حس برنامه ری

12  AP/client  ماژول بی سیم
برای محیط های صنعتی 
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 ،SSR1 ــدل ــز م ــه ج ــري ب ــن س ــوالت ای محص
 VAC ــاال در حد ــیار ب ــوان بس ــي داراي ت همگ
ــري  س ــن  ای ــتند.  هس ــه  ایزول ــاًل  کام و   4000
ــند ــوع می باش ــاوت و متن ــاي متف  داراي ویژگي ه

ــف ورودی و  ــای مختل ــا ولتاژه ــوارد ب ــي م تمام
ــاال رفتن  ــث ب ــا A 60 باع ــی و  از A 15 ت خروج
ــري  ــوند. محصوالت س حق انتخاب کاربران مي ش
ــیعي در  ــس را مي توان در موارد وس SSR آتونیک
ــورد مي توان به  ــه در این م ــه کار برد ک ــت ب صنع
ــده توسط واحدهاي  کنترل میزان گرماي تولید ش
گرماساز، کنترل تجهیزات نیمه هادي، ماشین هاي 
ــاره کرد. ــا اش ــواع موتوره ــف و ان ــي مختل  صنعت

ــده و  ــن تولیدکنن ــس، بزرگ تری ــرکت آتونیک ش
ــگرهای  ــواع کنترل کننده و حس ــده ی ان صادرکنن
ــی رله های حالت  ــره جنوبی به تازگ صنعتی در ک
ــری محصوالت پرفروش خود  جامد )SSR( را به س

اضافه نموده است.
SSRهای آتونیکس با قیمتی معقول و رقابتی 
ــور از طریق  ــر کش در بازار ایران موجود و در سراس
ــرکت تضامنی گروه  ــدگان ش ــبکه ی عرضه کنن ش

بازرگانی موسوی قابل دسترس می باشند.
ــای آتونیکس در ولتاژها و  جریان های  SSR ه
مختلف با طراحی هنرمندانه و ظاهری زیبا در سه 

گروه زیر ارایه می شوند:
• Zero cross turn-on
• Random turn-on
• Analog input type )proportional 

control( 
ــرکت توجه  ــه هولوگرام ش ــگام خرید ب به هن

فرمایید.

021 - 33961010 

ــا از طریق دکمه های  ــت. این کار ی امکان پذیر اس
ــگر یا از طریق  ــمت باالی حس ــده بر قس تعبیه ش
ــود. دکمه های  ــیمی راه دور انجام می ش ورودی س
روی حسگر به منظور حذر از تغییرات ناخواسته ی 
ــوند. هر دو ورودی  تنظیمات می توانند غیرفعال ش
آنالوگ و گسسته می تواند به صورت مستقل از هم 
و در گستره های مختلف اندازه گیری تنظیم شوند. 
 )0-10 V ــا ــوگ mA 20-4 )ی خروجی آنال
ــتره ی اندازه گیری  میتواند بر روی هر نقطه از گس
ــود.  ــه با حداقل فاصله ی 10mm تنظیم ش و البت
ــه گونه ای تنظیم  ــگر را ب بر ای مثال می توان حس
 mm 10 از فاصلهی mm ــازه ی ــه یک ب نمود ک
ــگر را اندازهگیری کند. در این صورت  500 از حس
ــی در این فاصله ی  ــگر به صورت خط خروجی حس
ــرد: یعنی خروجی  ــری تغییر خواهد ک 10 میلیمت
 mA ــی ــه ی mm 495 و خروج mA 4 در فاصل
ــیب  ــد. ش 20 در فاصلهی mm 505   خواهد ش
ــا منفی انتخاب  ــی آنالوگ می تواند مثبت ی خروج
 on ــه صورت ــته می تواند ب ــود. خروجی گسس ش
ــاب  ــا one shot انتخ ــا off delay ی delay ی
شود. همانطور که گفته شد خروجی های آنالوگ و 
گسسته کاماًل از یکدیگر مسقل هستند با این وجود 
در صورت نیاز، آن ها می توانند بر روی یک فاصله ی 
یکسان تنظیم شوند. یکی دیگر از ویژگی های قابل 
ــت خروجی در  ــگر، وضعی برنامه ریزی در این حس
ــت که می تواند  ــیگنال بازگشتی اس حالت نبود س
ــا حفظ مقدار جاری  ــای high ،low ی در حالت ه

برنامه ریزی شود.
www.automation.com
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ثبات دما محصول جدید 
Omega

حسگرهای Telco برای صنایع 
کاغذ و سلولز

SSRهای فوق مقاوم آتونیکس

ــش روی  ــای پی ــخت ترین چالش ه از س ــی  برخ
ــت.  ــلولز اس ــگرها مربوط به صنایع کاغذ و س حس
ــلولز دمای باال و  ــای تولید کاغذ و س در کارخانه ه
ــرای عملکرد دقیق و  ــرایط را ب آلودگی محیط، ش
ــکل  ــیار مش ــگرهای نوری بس قابل اطمینان حس
ــگرهای  ــت که حس ــد. این همان جایی اس می کن
ــز Telco به خاطر ویژگی های منحصر  مادون قرم
ــان وارد کار می شوند؛ این حسگرها تحت  به فردش
تأثیر آلودگی های معلق در هوا، نوع نصب، ارتعاش، 

شرکت Omega سری جدید ثبات  های دما از نوع 
قابلمه  ای را وارد بازار نمود.

ــات دمای  ــک ثب OM-CP-HITEMP140 ی
مقاوم و دارای دقت باالست که برای کار در شرایط 
ــیله داده  ها را  ــده است. این وس ــخت طراحی ش س
ــد و دارای  ــب زمانی ثبت می  کن ــراه برچس به هم
ــی در صورت خالی  ــت که حت ــه  ی ثابتی اس حافظ
شدن باتری، قادر است داده  ها را درخود حفظ کند.

ویژگی  های این ثبات عبارتند از:
ــده از فوالد  ــاخته ش • برخورداری از بدنه  ی س
ــتفاده در کاربردهای زیر  ضدزنگ که آن را برای اس

آب نیز تبدیل به گزینه  ای مناسب کرده است؛
• قابلیت کار در دماهای باال تا C° 140؛

• منطبق با الزامات CE؛
ــوط به 32.700  ــت داده  های مرب • قابلیت ثب

قرائت؛
• پراب خارجی 1 اینچی با قابلیت اندازه  گیری 

.260 °C دماهای تا
www.omega.com

ــد و دارای حفاظت  ــرار نمی گیرن ــدید ق نورهای ش
ــتند. حسگرهای  ــطح IP67 در برابر آب هس در س
ــوان در کاربردهایی همچون کنترل  مذکور را می ت
ــدن کاغذ به  ــخیص پاره ش لبه، کنترل حلقه و تش

کار گرفت. 
یک تقویت کننده ی دوکاناله شامل دو مجموعه 
ــه  و دو مجموع  )LT( ــوری  ن ــمیترهای  ترانس از 
ــمت رول کاغذ  ــده ی نوری )LR(، در یک س گیرن
نصب می شود و همین آرایش می تواند برای کنترل 

حلقه مورد استفاده قرار گیرد. 
ــدن کاغذ، یک  ــازی پاره ش به منظور آشکارس
حسگر تقرب مادون قرمز Telco با گستره ی قابل 
ــتفاده قرار گیرد.  تنظیم m 5-0 می تواند مورد اس
ــگر می تواند با استفاده  ــخیص حس ــتره ی تش گس
ــل تنظیم 12  ــدوده ی قاب ــور به مح ــک رفلکت از ی
ــی رفلکتور را  ــگرها به راحت متر افزایش یابد. حس
ــار، رطوبت و  ــخیص می دهند و تحت تأثیر بخ تش
ــاده ی  ــاش محیط قرار نمی گیرند. با تنظیم س ارتع
یک پتانسیومتر ساده می توان حسگر را به گونه ای 
تنظیم کرد که تحت تأثیر آلودگی های محیط قرار 

نگیرد.
www.telcosensors.com

SSRهای جدید و بسیار متفاوت
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سمینار تخصصی »اتوماسیون صنعتی با تکنولوژی 
ــرکت »نیک  نوین BECKHOFF« به اهتمام ش
ــم آذرماه با حضور جمع  ــنبه ده مهر« در روز دوش
ــان صنایع مختلف و  ــری از مدیران و کارشناس کثی
ــی و پژوهشی  ــان مراکز آموزش همچنین کارشناس
ــالش، در تهران  ــه ی فرهنگی ت ــور در مجموع کش

برگزار شد.
ــه با هدف معرفی  ــمینار یک روزه، ک در این س
تکنولوژی های نوین بکار رفته در محصوالت کنترل 
 BECKHOFF  ــرکت ــیون صنعتی ش و اتوماس
برگزار شد، مدیران و کارشناسان واحدهای صنعتی، 
آموزشی و پژوهشی کشور با طیف جامع محصوالت 
ــای جامع  ــن راه حل ه BECKHOFF و همچنی
ــوی این شرکت به صنایع گوناگون  قابل ارایه از س
ــخنرانی هایی  ــتا س ــن راس ــدند. در همی ــنا ش آش
ــرل کنت ــتم های  سیس ــاختار  س ــات  موضوع ــا   ب

 EtherCAT ــوژی  تکنول  ،BECKHOFF
ــرل  ــتم های کنت ــرل، سیس ــتم های کنت در سیس
ــرکت ــای ش ــت BECKHOFF و راه حل ه  حرک

ــگ  مانیتورین و  ــرل  ــرای کنت ب  BECKHOFF
ــین آالت صنعت پالستیک  توربین های بادی و ماش

ارایه شد.
ــی از مدیران  ــای Kai Ristau، یک حضور آق
ارشد شرکت BECKHOFF، یکی از نکات حائز 

ــالوه بر ارایه ی  ــان ع ــمینار بود. ایش اهمیت این س
ــی، در فرازی جداگانه  ــخنرانی فنی و تخصص دو س
ــرکت BECKHOFF، تاریخچه ی  ــه معرفی ش ب
تأسیس و زمینه های فعالیت این شرکت پرداختند، 
ــی  ــمینار که به زبان انگلیس ــش از س ــه این بخ ک
ــخصیتی آقای ــت ویژگی های ش ــه عل ــد ب  ارایه ش

ــده و لهجه ی  ــه ش ــات ارای Kai Ristau، موضوع
ــتقبال  ــان مورد اس ــند ایش ــی پس ــلیس و ایران س

حاضران قرار گرفت.  
ــمینار از کتاب منتشر شده  همچنین در این س
 PLC ــرکت نیک مهر با عنوان »مبانی از سوی ش
با تکنولوژی نوین BECKHOFF « پرده برداری 
ــت براساس اعالم مسؤوالن شرکت  شد. گفتنی اس
ــروش این کتاب در روز  ــی از ف نیک مهر عواید ناش
سمینار، به مؤسسه ی محک که در زمینه ی حمایت 
از کودکان مبتال به سرطان فعالیت دارد اختصاص 
ــمند، باعث استقبال  یافت که این اقدام زیبا و ارزش

بسیار قابل توجه حاضران از کتاب مذکور شد.
  

معرفی شرکت نیک مهر گستر تهران
ــتر تهران از سال 1378  ــرکت نیک مهرگس ش
ــرکت های گروه  فعالیت خود را، در قالب یکی از ش
ــیون  ــر، در زمینه ی اتوماس ــک مه ــیون نی اتوماس
صنعتی آغاز نمود. محور اصلی فعالیت این شرکت 
بر ارایه ی سیستم های کنترل در حوزه ی اتوماسیون 

ــت. از جمله دیگر شرکت های  صنعتی متمرکز اس
ــیون نیک مهر می توان به شرکت آریا  گروه اتوماس
ــاره نمود که بطور تخصصی در زمینه ی  ــز اش آتس
اتوماسیون ساختمان فعالیت می کند.خدمات قابل 
ــرکت نیک مهر عبارتند از: مشاوره  ــط ش ارایه توس
ــتم های کنترل،  تهیه ی  در زمینه ی طراحی سیس
تجهیزات اتوماسیون صنعتی )سیستم های کنترل، 
ــن همکاری  ــق( و همچنی ــگ و ابزاردقی مانیتورین
ــرای پروژه های  ــت  اج ــرکت های دیگر جه ــا ش ب

اتوماسیون صنعتی. 
ارتقای دانش فنی کارشناسان این شرکت یکی 
از دغدغه های اصلی مدیریت شرکت نیک مهر است 
ــتا کارشناسان مذکور در دوره های  و در همین راس
ــود، چه در  ــته ی  کاری خ ــی مرتبط با رش تخصص
ــتمر  ــور، حضوری مس داخل و چه در خارج از کش

و هدفمند دارند. 
ــتري بیش از  ــتیابی به ضریب رضایت مش دس
ــی از افتخارات  ــال هاي اخیر یک ــول س 90%  در ط
ــت و مدیریت  ــتر تهران اس ــرکت نیک مهرگس ش
ــظ این رضایت از  ــا اعتقاد به این که حف ــرکت ب ش
ــب آن مهم تر و چه بسا مشکل تر است همواره  کس
ــه ی بهترین خدمات و با کیفیت ترین  در جهت ارای
ــد. از همین  ــتریان خود می کوش محصوالت به مش
ــته تالش دارد تا با  ــرکت پیوس ــت که این ش روس
ــا کیفیت ترین برندها،  بهره گیری از معتبرترین و ب

سمینار تخصصی اتوماسیون صنعتی

BECKHOFF با تکنولوژی نوین 
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تهیه کننده: مهندس وحید تیموری
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به نیازهای مشتریان خود پاسخ دهد. 
گفتنی است شرکت نیک مهر بیش از 12 سال 
ــمی و انحصاري  ــت که به عنوان نماینده ی رس اس
ــازار ایران فعالیت  ــرکت BECKHOFF  در ب ش
ــم اکنون  ــرکت ه ــت این ش ــایان ذکر اس دارد. ش
 STS و  Rotronic نمایندگی رسمی شرکت های

را نیز در ایران عهده دار است.  

BECKHOFF معرفی شرکت
ــرکت های  ــی از ش ــرکت BECKHOFF  یک ش
ــرو در زمینه ی اتوماسیون صنعتی و ساختمان  پیش
است و دارای گستره ی وسیعی از تجهیزات کنترلی 
ــامل انواع رایانه های صنعتی، PLCها، EPCها،  ش

سروو موتورها و سروو درایوها می باشد. 
ــال  ــیس خود در س ــرکت از زمان تأس این ش
ــتم های  ــه ارایه ی تجهیزات و سیس 1980 اقدام ب
ــاری باز  ــاس معم ــیون صنعتی بدیع براس اتوماس
ــتانداردی که  ــیاری از تکنولوژی های اس نمود. بس
ــیون  ــترده در صنعت اتوماس امروزه به صورت گس
ــط  ــد اولین بار توس ــرار می گیرن ــتفاده ق مورد اس
ــده و با موفقیت  BECKHOFF مفهوم سازی ش
ــفه ی »تکنولوژی نوین  ــازار گردیده اند. فلس وارد ب
ــیون« BECKHOFF راه حل های کنترل  اتوماس
ــیون جامع، فراگیر و بازی را ارایه می کند  و اتوماس
ــیعی از  ــتره ی وس ــر دنیا و در گس ــه در سرتاس ک
ــین ابزار CNC گرفته تا  ــا، از کنترل ماش کاربرده
ــاختمان بکار گرفته می شوند.  ــمند س کنترل هوش
ــت که تمامی محصوالت شرکت  الزم به توضیح اس

ــتانداردهای آلمانی  ــاس اس BECKHOFF براس
ــوند و در  ــد می ش ــان تولی ــور آلم ــود کش و در خ
ــیار  ــرایط محیطی بس ــت ش ــف تح ــع مختل صنای
ــوند. محصوالت شرکت  سخت به کار گرفته می ش

ــتانداردهای معماری  BECKHOFF تماماً از اس
ــد. در حقیقت  ــاری تبعیت می کنن ــاز و غیرانحص ب
ــرکت BECKHOFF دو  ــه ش ــوان گفت ک می ت
ــیون امروز دنیا، یعنی زبان  شاخص صنعت اتوماس
ــی استاندارد و پشتیبانی از پروتکل های  برنامه نویس
ــی محصوالت خود  ــتاندارد را در تمام ارتباطی اس

به طور کامل رعایت نموده است.
 2003 ــال  س در   BECKHOFF ــرکت  ش
ــرد. این  ــذاری ک ــکل EtherCAT را پایه گ پروت
ــک پروتکل  ــه عنوان ی ــال حاضر ب ــکل در ح پروت
استاندارد با پشتیبانی مؤسسه ی ETG به کار خود 
ــرکت  ــه می دهد. هم اکنون بیش از 2800 ش ادام
ــه هستند و اکثر  ــر دنیا عضو این مؤسس در سرتاس
ــو در محصوالت  ــرح PLC و درای ــازندگان مط س
ــد. از آن  ــتفاده می کنن ــکل اس ــن پروت ــود از ای خ
ــرکت BECKHOFF تجربه ی کار  ــی که ش جای
ــر روی محصوالت  ــام پروتکل های مطرح را ب با تم

ــت،  ــته اس خود قبل از طراحی EtherCAT داش
ــرده تمامی نقاط  ــی این پروتکل تالش ک در طراح
ــل اول را در این پروتکل بکار  قوت پروتکل های نس
 EtherCAT گیرد. یکی دیگر از امتیازات پروتکل
ــل اول از جمله  ــا پروتکل های نس ــکان ارتباط ب ام

CANopen و ProfiBus است.
ــه ی  مجموع در   BECKHOFF ــرکت  ش
و   PLC ــث  مبح دو   TwinCAT ــزاری  نرم اف
ــت که به  ــه نموده اس Motion Control را ارای
عنوان کنترل کننده ی برنامه پذیر و کنترل کننده ی 
ــخت افزاری مورد  ــک مجموعه ی س ــی در ی حرکت

استفاده قرار می گیرند. 

سمینار تخصصی اتوماسیون صنعتی با تکنولوژی...
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Kai Ristau از مدیران ارشد شرکت BECKHOFFامیرعباس شرکاء مدیر سیستم شرکت نیک مهر
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ــی صنعت برق  ــگاه بین الملل ــن نمایش چهاردهمی
ــل  ــان 1393 در مح ــا 20 آب ــران از روز 17 ت ای
ــگاه های بین المللی تهران برگزار شد.  دایمی نمایش
افتتاحیه ی این نمایشگاه با حضور محمد نهاوندیان 
ــد چیت چیان  ــس جمهور و حمی ــس دفتر ریی ریی
وزیر نیرو و مسؤوالن شرکت سهامی نمایشگاه های 
ــالن  بین المللی و جمعی از فعاالن این صنعت در س
ــد. در چهاردهمین نمایشگاه  خلیج فارس برگزار ش
ــرکت خارجی از  ــرق، 98 ش ــی صنعت ب بین الملل
کشورهای کره جنوبی، چین، ترکیه، آلمان، ایتالیا، 
ــوییس،  ــوئد، س ــه، س هلند، اتریش، فنالند، فرانس
ــتند که از  ــرکت داخلی حضور داش هند و 343 ش
ــرکت های خارجی حاضر در نمایشگاه، 48  میان ش
شرکت به صورت مستقیم و سایر شرکت ها در قالب 
نمایندگی های فعال به معرفی آخرین دستاوردهای 
خود پرداختند. در نمایشگاه چهاردهم صنعت برق 
فضای مناسبی برای مخترعان و مبتکران داخلی در 
ــده بود، تا این گروه هم دستاوردهای  نظر گرفته ش

دانش بنیان خود را در نمایشگاه عرضه کنند.

بهره وری و نوآوری در اقتصاد، تنها اتکا به 
نفت کافی نیست

ــس دفتر رییس جمهوری در  محمد نهاوندیان ریی
ــاره به این که امروز کمتر جایی  ــم  با اش این مراس
ــالمی وجود دارد که به دست مردان و  در ایران اس
ــد، گفت:  ــده باش ــان این مرز و بوم نور باران نش زن
»صنعت برق یکی از کارنامه های پرافتخار خواستن 
ــا وجود   ــن صنعت ب ــت. ای ــی اس ــتن ایران و توانس
مشکالتی که داشت، توانسته با قدرت پیش برود.«

ــع از جمله  ــیاری از صنای ــزود: »در بس وی اف
ــه تا  ــود، س ــر امروز تصمیمی گرفته می ش برق اگ
ــد.  ــده نتیجه ی آن حاصل خواهد ش ــال آین 10 س
ــتن افق مشترک و برخورداری از توان  بنابراین داش

برنامه ریزی در این بخش بسیار مهم است.«
ــت: »اگر  ــوری گف ــر رییس جمه ــس دفت ریی
ــت فعلی به  ــران را از موقعی ــاد ای ــم اقتص بخواهی
ــوآوری حرکت دهیم  ــره وری و ن ــمت اقتصاد به س
ــعه ترسیم شود و صرف  باید محورهای جدید توس

سردادن شعار کاهش اتکا به نفت کافی نیست.«
ــه طور قطع  ــت: »صنعت برق ب ــان گف نهاوندی
می تواند یکی از محورهای توسعه ی آینده ی کشور 
ــته در بخش انتقال و توزیع  ــد و این که توانس باش

در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران مطرح شد:

صرف سردادن شعار کاهش اتکا به نفت 
کافی نیست

تهیه کننده: ماریه جان بزرگی
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ــزات را خود تولید  ــد و 95 درصد تجهی 100درص
ــاد کرده ولی باید  ــد، اعتماد قابل اتکایی را ایج کن

موانع دستیابی به توسعه برداشته شود.«
ــر  ــعه دیگ ــزی توس ــزود: »در برنامه ری وی اف
ــور فکر کرد بلکه باید  نمی توان محدود به یک کش
ــه ای نگاه کرد. زیرا توان فعلی ایران در تولید  منطق
ــت، غرورآفرین  ــور دنیا اس ــروگاه که جزو 7 کش نی
ــتفاده از  ــاً در طراحی و اس ــد مرتب ــت ولی بای اس
ــیم. نهاوندیان گفت:  ــرو باش فناوری های نوین پیش
ــت از فناوری های نوین،  ــت در زمینه ی حمای »دول
ــکوفایی و نوآوری را 20 برابر کرد  اعتبار صندوق ش

و صنعت برق از این حکم مستثنی نیست.«
ــدن  ــراز امیدواری کرد با بهتر ش ــان اب نهاوندی
ــده امکان  ــال آین ــرایط در الیحه ی بودجه ی س ش
ــی  ــبات درون بخش ــود تا مناس ــری فراهم ش بهت
ــاره  صنعت برق با قوت پیش برود. نهاوندیان با اش
به مناسبات بین المللی نیز گفت: »پتانسیل صنعت 
ــدن به هاب انرژی منطقه، نیاز  برق برای تبدیل ش
ــعه ی مناسبات بین المللی دارد تا بازار را باز  به توس
ــارات و تضامین بانکی الزم برای تحقق  کند و اعتب
ــرایطی حرف  ــبختانه در ش ــود. خوش آن فراهم ش
ــور و منطقه،  ــط در داخل کش ــم که نه فق می زنی
ــگاه خوش بینانه ای در  ــورها ن ــه در همه ی کش بلک
ــع تحریم های ظالمانه و برقراری روابط  خصوص رف

با کشورمان به وجود آمده است.«
رییس دفتر رییس جمهوری گفت: »بسیاری از 
ــورها اذعان دارند که حل مسایل منطقه بدون  کش
ــت و اقتصاد ایران قابل  حضور ایران امکان پذیر نیس
ــت. ایران نیز با رویکرد منطقی و مستدل  توجه اس
ــی نداده است به طوری که همگان  بهانه ای به کس
ــته ای به دنبال  ــران در برنامه ی هس ــد ای فهمیده ان
ــع مذاکرات  ــت. در مواض ــتفاده ی صلح آمیز اس اس
ــران از آغاز  ــی آن چیزی که ای ــی و عموم خصوص
مذاکرات بر آن تأکید داشته این است که خواستار 
ــت و این از مواضع اولیه ی  ــی به بمب نیس دسترس
ــور بوده است و این یعنی توفیق در استدالل و  کش
ــان دادن چهره ی مثبت واقعی ملت ایران و این  نش
که ایران محور ثبات منطقه می باشد و باطل السحر 
کسانی است که می خواستند ایران را محور ناامنی 

نشان دهند.«
وی اضافه کرد: »باید تقسیم کار صورت گیرد و 

آن چه در داخل صنعت برق انجام می شود از جمله 
ــردن راندمان، کاهش هدررفت و  اصالح امور، باال ب
ــاد و آن چه در بیرون انجام می شود از  مبارزه با فس
ــب و کار،  جمله باز کردن بازارها، بهبود فضای کس
ایجاد فضای مثبت سرمایه گذاری خارجی، حمایت 
ــی، در تمام ارکان  ــرمایه گذاری بخش خصوص از س

نظام مورد توجه قرار گیرد.«

توسعه ی صادرات مؤلفه ی اصلی خروج از 
رکود در کشور است

ــر نیرو  با بیان این که طبق  حمید چیت چیان وزی
آمارهای سازمان توسعه ی تجارت ایران، 52 درصد 
ــور در  ــی کش ــات فنی و مهندس ــادرات خدم از ص
ــت  ــق به صنعت آب و برق بوده اس ــال 91 متعل س
ــته به 35 درصد  ــال گذش گفت: »این میزان در س
ــال  ــت س ــش یافت اما در چهار ماهه ی نخس کاه
ــهم صنعت آب و برق از صادرات خدمات  جاری س
ــت.« ــیده اس ــی به 92 درصد رس ــی و مهندس فن

ــرق یک صنعت  ــان افزود: »صنعت ب چیت چی
ــاب می آید. در  ــش رو در وجوه مختلف به حس پی
ــی صنعت آب  ــال حاضر خدمات فنی و مهندس ح
ــور جهان صادر  ــش از 20 کش ــور به بی و برق کش

می شود.«
ــروگاه حرارتی، آبی  ــاخت نی وی در زمینه ی س
ــر از این  ــت: »در حال حاض ــونده گف ــد ش و تجدی
نیروگاه ها در کشورهای عراق، سوریه، عمان، کنیا، 
ــتان ساخته شده  ــریالنکا، تاجیکستان و ارمنس س

است.«
ــعه ی  ــرو همچنین با بیان این که توس وزیر نی
ــور  ــادرات مؤلفه ی اصلی خروج از رکود در کش ص
ــت، گفت: »دولت توجه وی ژه ای به صادرات دارد  اس
ــادرات، ارتقای  ــعه ی ص ــه یکی از ملزومات توس ک
ــات و دیگری هماهنگی  کیفیت محصوالت و خدم

نهادهای مالی، بانکی و بیمه ای است.«
ــته  ــال های گذش ــت: »در س ــار داش وی اظه
ــت  ــرق وجود داش ــت ب ــی در صنع ــکالت مال مش
ــرار گرفته و  ــورد توجه دولت ق ــبختانه م که خوش
ــت از تولید و  ــروج از رکود و حمای ــه ی خ در الیح
ــأله به طور ویژه مورد  ــال آینده این مس بودجه ی س

توجه قرار خواهد گرفت.«
چیت چیان در خصوص چشم انداز آینده ی این 

ــتانه ی تحول  صنعت نیز گفت: »صنعت برق در آس
ــه ای که به لحاظ  ــی قرار دارد، به گون کیفی و کم
ــاالنه پنج هزار مگاوات به تولید  تحول کمی باید س

برق افزوده شود.«
وی اضافه کرد: »همچنین طی پنج سال آینده 
ــور  33 هزار مگاوات باید به ظرفیت نیروگاهی کش
ــود و 16 هزار مگاوات نیروگاه های گازی  افزوده ش
ــه سال به سیکل ترکیبی تبدیل شود  بزرگ طی س
ــارد تومان  ــاالنه 10 هزار میلی ــا این اقدام س که ب

صرفه جویی در مصرف سوخت صورت می گیرد.«

آمادگی ایران برای صادرات برق به روسیه
ــریح  ــام وزیر نیرو با تش ــودی قائم مق ــتار محم س
ــالمی  جزئیات توافق های جدید برقی جمهوری اس
ــیه، از آمادگی ایران برای آغاز صادرات  ایران و روس
ــتان خبر داد و اعالم  ــیه در فصل زمس برق به روس
ــاس توافق های جدید، روسیه در طرح  کرد: »بر اس
ــارکت  ــنگی طبس مش ــروگاه زغال س ــاخت نی س

می کند.«
ــرکت مدیریت  ــط عمومی ش ــزارش رواب به گ
ــل از خبرگزاری مهر،  ــران و به نق ــبکه ی برق ای ش
ــریح توافق های جدید  ــماعیل محصولی در تش اس
ــیون انرژی  ــران و فدراس ــروی ای ــی وزارت نی برق
روسیه، گفت: »مهم ترین محور توافق های برقی دو 
ــور درباره ی ساخت نیروگاه های جدید، خطوط  کش
ــعه ی مبادالت و تبادل  ــدرت انتقال برق و توس پرق

انرژی الکتریکی بین دو کشور است.«
ــرو در امور بین الملل با بیان  قائم مقام وزیر نی
ــی و اقتصادی با  ــون مذاکرات فن ــه هم اکن این ک
شرکت های روسی به منظور طراحی، ساخت، نصب 
ــگاوات نیروگاه جدید بخاری  و راه اندازی 5 هزار م
ــت، تصریح کرد: »عالوه بر  ــده اس در ایران آغاز ش
نیروگاه سازی، دو کشور مذاکرات دیگری به منظور 
ــال پرقدرت انرژی الکتریکی را  احداث خطوط انتق

آغاز کردند.«
ــر از محورهای  ــی دیگ ــؤول، یک این مقام مس
ــعه ی تجارت  ــکو را توس مذاکرات برقی تهران-مس
ــور عنوان کرد و افزود: »هم اکنون  برق بین دو کش
ــگاوات برق به توافق  ــور برای تبادل 500 م دو کش

مقدماتی دست یافته اند.«
ــق با روند  ــد بر این که مطاب ــی با تأکی محصول

صرف سردادن شعار کاهش اتکا به...
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ــتان،  ــران در فصل تابس ــده ای ــرات، مقرر ش مذاک
ــتان که با  ــیه وارد کند و در فصل زمس برق از روس
ــت، برق به این کشور  ظرفیت مازاد تولید روبرو اس
ــت: »بر این اساس به منظور  صادر کند، اظهار داش
ــنکرون شبکه ی برق بین ایران و روسیه یکسری  س
ــبکه ی برق جمهوری آذربایجان  تغییر آرایش در ش
ــت و به زودی شبکه ی برق ایران  در حال انجام اس
ــیه متصل  ــوری آذربایجان به روس ــق جمه از طری

می شود.«
ــن مالی و احداث  ــام وزیر نیرو از تأمی قائم مق
ــوز طبس به عنوان  ــنگ س نیروگاه بزرگ زغال س
ــی بین دو  ــای مذاکرات برق ــی دیگر از محوره یک
ــته  ــور یاد کرد و افزود: »از حدود دو ماه گذش کش
ــت و آمد هیأت های تجاری  ــون مذاکرات و رف تاکن
ــی به منظور بازدید از  ــرمایه گذار ایرانی و روس و س
ــی و اقتصادی  ــات برقی ایران و ارزیابی فن تأسیس

پروژه ها آغاز شده است.«
ــاره به ایجاد  ــؤول در پایان با اش ــن مقام مس ای
کارگروه مشترکی با حضور مسؤوالن بانک مرکزی، 
ــرمایه گذاری  ــازمان س ــاد و دارایی، س وزارت اقتص
ــرو و وزیر نفت به عنوان  ــی، توانیر، وزارت نی خارج
رییس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه 
ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: »با توجه به روند 
ــود در آینده ی نزدیک  ــرات، پیش بینی می ش مذاک
ــرکت های ایرانی و  قراردادهای نهایی برقی بین ش

روسی امضا شود.«

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
برق ایران از منظر اعضای انجمن صنفی 

شرکت های اتوماسیون صنعتی 
ــگاه  ــزاری چهاردهمین نمایش ــار روز برگ طی چه
ــته از  ــران، آن دس ــرق ای ــت ب ــی صنع بین الملل
ــور  ــو انجمن که صنعت برق کش ــرکت های عض ش
ــی هدف خود  ــی از بازارهای اصل ــه عنوان یک را ب
ــگاه مذکور،  برگزیده اند، با حضوری فعال در نمایش
ــود در ارتباط با تأمین  به ارایه ی توانمندی های خ
ــه ی  ــی در زمین ــی و مهندس ــات فن کاال و خدم
ــیون صنعتی مورد استفاده در  ــامانه های اتوماس س

صنعت برق پرداختند. 
ــاس هماهنگی های  ــت براس ــر اس ــایان ذک ش
ــوی انجمن صنفی شرکت های  صورت گرفته از س
ــگاه  ــرکت مجری نمایش ــیون صنعتی با ش اتوماس
ــای این انجمن برای  ــم، فرصتی برای اعض چهارده
حضور یکپارچه در سالن خلیج فارس فراهم گردید 
ــه تعدادی از اعضای انجمن، از فرصت پدید آمده  ک

به نحو مقتضی بهره بردند.  
ــیون در  ــای حاضر انجمن اتوماس یکی از اعض
ــی صنعت برق  ــگاه بین الملل ــن نمایش چهاردهمی
ــان آسیا« به مدیریت  ایران، شرکت »دی پارت س
ــرکت در زمینه ی  عاملی علیرضا فتاحی بود. این ش
ــرل و پردازش و  ــامانه های کنت طراحی و تولید س
ــاختمانی فعالیت دارد. آقای  هوشمند صنعتی و س
ــرکت با ابراز  ــدس زینلو مدیر بازرگانی این ش مهن
نارضایتی از نمایشگاه امسال گفت: »نمایشگاه برق 
ــال از کیفیت پایینی برخوردار بود.« وی یکی  امس
از دالیل این موضوع را نبودن تعطیالت در دوره ی 

برگزاری نمایشگاه دانست.
ــیون  ــر انجمن اتوماس ــای حاض ــر اعض از دیگ

ــرکت »مهندسي  ــگاه امسال، ش صنعتی در نمایش
ــا – مکو« به مدیریت  ــاخت برق و کنترل مپن و س
ــه ی فعالیت  ــین رفان بود. زمین عاملی محمدحس
ــاي کنترل  ــاخت تابلوه ــرکت طراحي و س این ش
ــماعیلی  ــد. آقای اس ــک نیروگاهي می باش و الکتری
ــؤول بخش ارتباطات این مجموعه در رابطه با  مس
نمایشگاه امسال گفت: »نمایشگاه امسال نسبت به 
ــرکت کنندگان و چه  ــال گذشته چه از لحاظ ش س
ــه از کیفیت باالتری برخوردار  از لحاظ جایگاه غرف

بود.«
ــرکت »کامپیوتری برگ« به مدیریت عاملی  ش
ــای حاضر انجمن در  ــعود مهرداد از دیگر اعض مس
ــه ی فعالیت این  ــال بود. زمین ــگاه برق امس نمایش
ــامانه های  ــرا و راه اندازی س ــي، اج ــرکت طراح ش
ــد.  ــیون صنعتی و فناوری اطالعات می باش اتوماس
ــرکت برگ  ــناس بازاریابی ش خانم ناظرزاده کارش
ــت: »کیفیت  ــال گف ــگاه امس ــه با نمایش در رابط
ــال گذشته بهتر بود.  ــبت به س بازدیدکنندگان نس
اما شرکت های اتوماسیون صنعتی در این نمایشگاه 
ــبت به سال گذشته کمتر شرکت کرده بودند.«  نس
ــرکت برگ در  وی همچنین از موقعیت غرفه ی ش

نمایشگاه ابراز نارضایتی کرد.  
از دیگر اعضای حاضر انجمن اتوماسیون صنعتی 
در نمایشگاه چهاردهم برق، شرکت »آزمون متمم« 
به مدیریت عاملی رضا شیتره بود. زمینه ی فعالیت 
این شرکت طراحی و مشاوره، اجرای پروژه، تأمین 
ــازی سامانه های  ــیون، یکپارچه س تجهیزات اتوماس
ــد. خانم خدابنده لو مدیر فروش  اتوماسیون می باش
ــگاه امسال  ــرکت در رابطه با کیفیت نمایش این ش

صرف سردادن شعار کاهش اتکا به...
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گفت: »نمایشگاه صنعت برق امسال نسبت به سال 
ــته پربارتر بود و ما بازخورد بهتری نسبت به  گذش
ــال گذشته داشتیم. اما خدمات نمایشگاه در کل  س

رضایت بخش نبود.«
ــم  ــی برق و الکترونیک قش ــرکت »مهندس ش
ولتاژ« به مدیریت اصغر بارزی یکی دیگر از اعضای 
ــیون بود که در نمایشگاه امسال نیز  انجمن اتوماس
همچون سال های گذشته حضوری فعال داشد. این 
ــرکت در زمینه ی ابزاردقیق و برق فشار ضعیف،  ش
ــی مکاترونیک،  ــزات آموزش ــد تجهی CNC، تولی
ــت دارد. نعیمه فراهانی  ــک و PLC فعالی پنوماتی
ــگاهی این شرکت،  ــؤول بازاریابی و امور نمایش مس
ــبت به سال  ــال را نس ــرکت کنندگان امس تعداد ش
گذشته خیلی بهتر و کیفیت بازدیدکنندگان را نیز 
با کیفیت تر از نمایشگاه قبل دانست و اعتقاد داشت 
که بازار خوبی از این نمایشگاه نسیب شرکت قشم 

ولتاژ خواهد شد. 
ــه در چهاردهمین  ــن ک ــای انجم ــر اعض دیگ
ــران حضور  ــت برق ای ــی صنع ــگاه بین الملل نمایش
ــمند موفق به  ــه ی صنعت هوش ــتند و ماهنام داش
ــد عبارت  ــؤوالن آن ها نش ــو با مدیران و مس گفتگ

بودند از:
ــرکت »دیزل مولد امید« به مدیریت عاملی  ش
ــاخت  ــه در زمینه ی س ــانی ک ــااله عصار کاش ماش
ــی، گازی و  ــتگاه های مولد برق دیزل ــد دس و تولی

تابلوهای برق جهت کنترل مولدها فعالیت دارد.
شرکت »تبریز پژوه« به مدیریت عاملی محمود 
ــگرهای  ــه ی تولید انواع حس ــه در زمین ــی ک امناب

صنعتي فعالیت دارد.
ــرکت »تام ایران خودرو« به مدیریت عاملی  ش

ــیخ زاده که در زمینه ی اتوماسیون صنعتی،  علی ش
راه اندازی خطوط مونتاژ، و پیمانکار عمومی صنایع 

فعالیت دارد.
ــی برق و الکترونیک کرمان  ــرکت »مهندس ش
ــواه که در  ــت عاملی عفت ایزدخ ــو« به مدیری تابل
ــع صنعتي و  ــاي جام ــه ی راه حل ه ــه ی ارای زمین

مدیریت پروژه هاي EPC فعالیت دارد.

انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون 
صنعتی در نمایشگاه چهاردهم برق

ــور برای  ــازار بزرگ برق کش ــا توجه به اهمیت ب ب
ــرکت های فعال در زمینه ی اتوماسیون صنعتی،  ش
ــیون صنعتی،  ــرکت های اتوماس ــن صنفی ش انجم
ــته با هدف  ــون دوره های گذش ــز همچ ــال نی امس
ارایه ی توانمندی های اعضا در نمایشگاه امسال نیز، 
در کنار شرکت های عضو خود، اقدام به برپایی غرفه 

نمود. 

گالیه از برگزارکنندگان نمایشگاه
ــال  ــگاه امس ــف جدی نمایش ــاط ضع ــی از نق یک
ــه  ــگاهی ب ــات نمایش ــه ی خدم ــه ی ارای در زمین
مشارکت کنندگان، روشنایی نامناسب و غیراصولی 
ــتفاده از دو المپ کم  ــت اس غرفه ها بود. بدیهی اس
ــدک به ازای هر 12 متر  مصرف کوچک، با توان ان
ــگاهی  ــتانداردهای نمایش غرفه، به هیچ وجه با اس
ــتانداردی مد نظر  ــر اس ــت؛ البته اگ ــازگار نیس س
ــی می کرد  ــدی خودنمای ــکل تا ح ــد. این مش باش
ــی غرفه ها برای  ــای داخل برخ ــاهده ی فض که مش
ــور ممکن نبود.  ــت کمبود ن ــدگان به عل بازیدکنن
ــگاه علت  ــه برگزارکنندگان نمایش ــت ک جالب اس

ــرکت سهامی نمایشگاه ها  این وضعیت را، تأکید ش
ــتای اقتصاد  ــر صرفه جویی در مصرف برق در راس ب
ــن در حالی بود که  ــی اعالم می کردند! و ای مقاومت
در صورت درخواست غرفه داران، در قبال پرداخت 
مبلغی قابل توجه، نسبت به نصب المپ های اضافی 
در غرفه ها اقدام می شد؛ که این رفتار این سؤال در 
ذهن متبادر می کرد که آیا علت کمبود نور غرفه ها 
ــت یا کسب درآمد از هر طریق و به  صرفه جویی اس

هر شکل ممکن؟ 
اقدام دیگری که چندی است در نمایشگاه های 
ــگاه های  ــی نمایش ــل دایم ــده در مح ــزار ش برگ
ــاهد آن هستیم و در نمایشگاه  بین المللی تهران ش
امسال نیز خودنمایی می کرد اقدام به افزایش عمق 
ــگاهی از 3 متر به حدود 4/5 متر  غرفه های نمایش
ــش از 3 متر برای یک  ــت عمق بی ــود! بدیهی اس ب
ــچ کارایی ای  ــارکت کنندگان هی ــه، برای مش غرف
ــان  ندارد و صرفاً بدون هیچ عایدی، هزینه های ایش
ــل توجهی را نصیب  ــود قاب را افزایش می دهد و س

برگزار کنندگان نمایشگاه می نماید.
ــؤوالن و برگزارکنندگان  ــت مس ــته اس شایس
ــه  ب ــه  ک ــد  بپذیرن را  ــم  مه ــن  ای ــگاه ها  نمایش
ــل دایمی  ــذاران مح ــدف بنیان گ ــم، ه ــور حت ط
ــه  ب ــک  کم ــران  ته ــی  بین الملل ــگاه های  نمایش
ــب  ــور بوده و نه کس ــای صنعت و تجارت کش ارتق
ــازمان های دولتی. ــی س ــود و درآمد برای برخ س

 امید است متولیان صنعت کشور به ویژه وزارت 
محترم صنعت، معدن و تجارت با ارایه ی تدبیرهای 
ــکالت  ــع مش ــت رف ــر در جه ــه زودت الزم، هرچ
ــگاه های  نمایش ــزاری  برگ در  ــود  موج ــص  نواق و 
ــل آورند. ــدام الزم را به عم ــران اق ــی ته بین الملل

صرف سردادن شعار کاهش اتکا به...
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ــیوه نامه ی حمایت از  ــاری »ش ــال ج در مهرماه س
ــوی  ــازی معامالت« از س ــد داخلی و شفاف س تولی
وزیر نفت به کلیه ی معاونت ها و شرکت های اصلی 

و فرعی تابعه ی وزارت نفت ابالغ شد. 
ــاس ماده 3  ــیوه نامه که براس در تدوین این ش
ــت مصوب  ــارات وزارت نف ــف و اختی ــون وظای قان
ــتای  ــالمی و در راس ــورای اس 91/2/19 مجلس ش
ــت های اقتصاد مقاومتی تنظیم شده  اجرای سیاس

است اهداف کلی زیر مد نظر بوده است:
ــت از تولید داخلی، ایجاد ارزش افزوده،  • حمای
ــرمایه گذاری و اشتغال  تولید ثروت، کارآفرینی، س

مولد در کشور؛
ــازی معامالت و  ــفافیت و سالم س • افزایش ش
جلوگیری از رفتارها و زمینه های فسادزا در آن ها؛ 
• رعایت انصاف در معامالت شرکت های تابعه ی 
ــان و ایجاد فضای  ــت با طرف های قرارداد با ایش نف
ــان برای شرکت کنندگان در  ــرایط یکس رقابت و ش

فراخوان های معامالت.
ــه  ــت ک ــده اس ــد ش ــیوه نامه تأکی ــن ش در ای
ارجحیت های لحاظ شده در آن تمامی موارد مذکور 
ــزاری مناقصات و آیین نامه ی  در قانون نحوه ی برگ
اجرایی آن و دیگر قوانین مرتبط را پوشش می دهد 
و لذا شرکت ها یا کمیسیون های برگزاری مناقصات 
ــتند روالی جز آن چه در این مصوبه آمده  مجاز نیس

را مورد عمل قرار دهند.
ــیوه نامه ی مذکور که باید به عنوان جزیی از  ش
ــده و در اختیار همه ی  ــناد مناقصه ها منظور ش اس
شرکت کنندگان در فراخوان های عمومی یا محدود 
ــا خدمات قرار گیرد در چند بند  برای خرید کاال ی

تدوین شده و اهم مفاد آن به قرار زیر است:
الـزام بـه دعـوت از شـرکت های داخلی 
ــرف  ــه از ط ــواردی ک صاحـب صالحیـت: در م
معاونت امور مهندسی وزارتخانه طبق ضوابط مقرر، 
ــوان تولید کننده ی صاحب  ــرکتی داخلی به عن ش
ــماً به  ــت برای تولید و عرضه ی کاالیی رس صالحی
ــرکت های تابعه معرفی شده یا می شود )در قالب  ش
وندور لیست(؛ شرکت های تابعه، در موارد برگزاری 
مناقصه ی محدود مکلفند در تأمین نیازهای خود از 
همه ی شرکت های داخلی معرفی شده در فهرست 
مذکور برای ارایه ی پیشنهاد دعوت به عمل آورند. 
همسنگ سازی قیمت ها: در تمامی معامالت 
ــه بین  ــالک ارزیابی و مبنای مقایس ــد کاال، م خری
قیمت های تولیدات داخلی و کاالهای خارجی باید 
ــده بین این کاالها باشد.  ــنگ ش قیمت های همس

ــده ی کاالهای خارجی پس از  ــنگ ش قیمت همس
ــزودن هزینه های حمل و بیمه از خارج تا ایران و  اف
با منظور کردن حقوق دولتی )مانند حقوق گمرکی، 
سود بازرگانی و موارد مشابه( به دست خواهد آمد. 
ــابه خارجی و داخلی  بدین معنا قیمت کاالهای مش
ــابه پس از عبور از گمرک ایران  باید در نقطه ی مش
همسنگ و سپس با همدیگر مقایسه شوند. مبنای 
مقایسه ی قیمت تمام شده ی کاالی خارجی پس از 
ترخیص از گمرک، و برای سازندگان داخلی تحویل 
ــد. تراز کردن قیمت ها  در خروجی کارخانه می باش
ــنهادها در  ــور کردن تفاوت های کیفی پیش با منظ
مناقصه های دو مرحله ای، جدای از همسنگ سازی 
ــور در این بند بوده و این بند مانع و جایگزین  مذک

اعمال آن فرایند نخواهد بود.
یکسان سـازی متن و شرایط قراردادها: در 
همه ی معامالت خرید کاال و خدمات که رقابت بین 
ــا عرضه کنندگان خارجی  تولیدکنندگان داخلی ب
کاال )و یا بین کاالی ساخت داخل با کاالی ساخت 
خارج( صورت می گیرد، باید همه ی شرایط مناقصه 
ــد، نحوه،  ــروط ضمن عق ــم از متن قرارداد و ش اع
ــرکت در مناقصه،  میزان و نوع ضمانت نامه های ش
ــن انجام  تعهدات، حسن انجام  انجام تعهدات، حس
ــش پرداخت و دیگر تضامین قانونی الزم و  کار و پی
ــرایط برای بازرسی و تحویل کاال از فروشنده  نیز ش
ــرکت کنندگان  ــه داخلی برای ش چه خارجی و چ

ایرانی و خارجی یکسان باشد. 
در این خصوص توصیه شده است که در تمامی 
ــی و چه خارجی از  ــالت خرید کاال چه داخل معام
ــخاص ثالث واجد صالحیت بهره گرفته  بازرسی اش

شود.
نرخ محاسـبه ی ارز در مقایسه قیمت ها و 
نیز پرداخت ها: به منظور حمایت از تولید کنندگان 
ــک های ناشی  داخلی و صیانت از آنان در برابر ریس
ــده ی نرخ تسعیر ارز، در  از تغییرات پیش بینی نش
ــیوه نامه مقرر شده است که در معامالتی که  این ش
رقابت بین تولید کنندگان داخلی با عرضه کنندگان 
ــاخت داخل با  ــن کاالی س ــا بی ــی کاال )و ی خارج
ــرد، مالک  ــورت می گی ــارج( ص ــاخت خ کاالی س
ــه ی قیمت های پیشنهادی و نیز پرداخت ها،  مقایس
ــب مورد با منظور  ــد قیمت ها با ارز معتبر )حس بای
ــد. بر این پایه پرداخت ها  کردن یک ارز معتبر( باش
به شرکت های ایرانی طرف معامله، طبق قرارداد در 
ــیدها با ارز مورد معامله محاسبه، لیکن به  ــر رس س

صورت ریالی با نرخ معتبر ارز آزاد صورت گیرد.

ــوارد مذکور در  ــر ارز برای تمامی م ــرخ معتب ن
ــاس اعالم  این بند، عبارت از میانگین نرخ ارز بر اس
ــت در 7روز  ــای صادرات و مل ــای بانک ه صرافی ه
کاری متوالی منتهی به روز پرداخت )طبق قراداد( 
ــنهادی  ــه ی قیمت های پیش خواهد بود. در مقایس
ــده  ــا نیز نرخ یاد ش ــرکت کنندگان در مناقصه ه ش
برای 7 روز کاری منتهی به روز گشایش پاکت های 
ــی مالک عمل قرار خواهد گرفت. در مناقصاتی  مال
ــرورت دارد که برای  ــخیص کارفرما ض ــه تش که ب
ــی از قیمت کاال به صورت  ــن مواد اولیه، بخش تأمی
ارز در خارج از کشور به طرف قراداد پرداخت شود، 
الزم است این امر و میزان ارز پرداختی به صراحت 
ــود. این حکم در مورد  ــناد مناقصه آورده ش در اس
شرکت های ایرانی و خارجی باید به یکسان به اجرا 

گذارده شود.
شـفافیت در برگزاری معامالت:  در تمامی 
مناقصه ها، مناقصه گزار )شرکت تابعه ی نفت( باید 
ــناد مناقصه قید کند  ــنی و صراحت در اس به روش
ــنهاد مالی اصالحی  که مناقصه گران می توانند پیش
ــده در  خود را فقط یک بار در پاکت الک و مهر  ش
ــه ی بازگشایی پاکت های مالی و قبل از شروع  جلس
ــایش پاکت ها به صورت حضوری و دستی و در  گش
قبال دریافت رسید به کمسیون معامالت/کمسیون 
ــلیم کنند. در تمامی معامالت اعم از  مناقصات تس
مناقصه ها و مزایده ها، شرکت های تابعه ی نفت باید 
ــل از روز برگزاری  ــل کاری قب ــل 5 روز کام حداق
ــی، به  صورت  ــایی پاکت های مال ــه ی بازگش جلس
ــده از  ــرکت کنندگان پذیرفته ش کتبی از همه ی ش
ــرای حضور در  ــت و یا ارزیابی فنی، ب نظر صالحی
ــایی پاکت های مالی، با ذکر تاریخ،  جلسه ی بازگش
ساعت و محل برگزاری جلسه، دعوت نمایند. تحت 
ــوت نکردن از  ــرایطی و به هیچ دلیلی، دع هیچ ش
مناقصه گران )و یا مزایده گران( واجد شرایط، مجاز 

نخواهند بود.
ــؤولیت نظارت بر حسن  ــیوه نامه مس در این ش
ــفافیت در برگزاری  ــه »ش ــوط ب ــد مرب ــرای بن اج
مناقصات« بر عهده ی معاونت امور مهندسی وزارت 
نفت گذاشته شده و تأکید شده است که عدم رعایت 
ــوی برگزارکنندگان مناقصه ها و  بند یاد شده از س
ــر ذی نفع یا مقام  ــکایت ه مزایده ها، در صورت ش
ــت به اعالم بطالن مناقصه ها  مسؤولی، محتمل اس
یا مزایده ها منجر شود. در هر حال در صورت احراز 
تخلف از اجرای بند 5، عالوه بر اقدامات برای ابطال 
معامله، مسؤوالن ذی ربط حسب مورد تحت پیگرد 

اداری نیز قرار خواهند گرفت.
همچنین مسؤولیت حسن اجرای این شیوه نامه 
ــه ی وزارت نفت  ــرکت های تابع ــک از ش ــر ی در ه
ــب مورد بر عهده ی هیأت مدیره، مدیر عامل و  حس
کمسیون معامالت/ کمسیون مناقصات آن شرکت 

گذاشته شده است.
 

ابالغ »شیوه نامه ی حمایت از تولید 
داخلی و شفاف سازی معامالت« 
از سوی وزیر نفت تهیه کننده: گروه گزارش
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ــت دام،  ــی صنع ــگاه بین الملل ــیزدهمین نمایش س
ــته از 4 تا  ــور، فرآورده های لبنی و صنایع وابس طی
ــگاه های  ــان ماه 1393 در محل دایمی نمایش 7 آب
ــر 25 هزار  ــران و در فضایی بالغ ب ــی ته بین الملل
ــد. حضور وزیر جهاد کشاورزی و  مترمربع برگزار ش
جمعی از مسؤوالن این وزارتخانه و همچنین برخی 
مدیران و مسؤوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
ــران، تعدادی  ــعه ی تجارت ای ــازمان توس رییس س
ــالمی و برخی  ــورای اس ــدگان مجلس ش از نماین
ــای  ــیون های مجلس و نیز رؤس ــای کمیس از رؤس
ــا و اتحادیه های صنفی مرتبط به امور دام  انجمن ه
و طیور در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران 
ــم افتتاحیه ی این نمایشگاه از نکات بارز و  در مراس

قابل توجه نمایشگاه بود. 
ــش نمایشگاه سیزدهم  با این که متراژ زیر پوش
ــته 5 هزار متر مربع افزایش  ــبت به سال گذش نس
ــگاه به گونه ای  ــتقبال از این نمایش یافته بود اما اس
ــاز به کار  ــش از تاریخ  آغ ــا پی ــه از هفته ه ــود ک ب
ــورت کامل  ــگاهی بص ــگاه، فضاهای نمایش نمایش
ــده بود و  ــدگان اجاره ش ــارکت کنن ــوی مش از س
ــل محدودیت فضای  ــرکت های متعددی به دلی ش

موجود، نتوانستند در نمایشگاه حضور یابند.  
ــگاه خبرنگاران به  ــروه اقتصادی باش ــه گزارش گ ب
ــگاه بین المللی صنعت  ــیزدهمین نمایش نقل از س
ــته؛  ــای لبنی و صنایع وابس ــور، فرآورده ه دام، طی
ــرمایه گذاری  ــاری و س ــی، تج ــای بازرگان هیأت ه
ــتان  ــورهای آلمان، هلند، ترکیه، عراق، افغانس کش
ــگاه های  ــا حضور در محل دایمی نمایش  و کویت ب
بین المللی تهران از سالن ها و غرفه های نمایشگاهی، 

بازدید کردند.
ــتاوردها، ظرفیت ها و توانمندی های  معرفی دس
ــی، انتقال  ــازمان های داخل ــرکت ها، نهادها و س ش
دانش، فناوری و تجربیات، آشنایی با الگوهای موفق 
جهانی در عرصه ی دام و طیور و فرآوردهای لبنی، 
ــرمایه گذاری  فراهم نمودن زمینه های الزم برای س
شرکت های داخلی و خارجی و کارآفرینی و اشتغال 
ــگاه  ــدار از مهم ترین اهداف برگزاری این نمایش پای

بود.
 شرکت کنندگان در این نمایشگاه در گروه های 
ــزات مورد نیاز صنایع دامپروري و مکمل هاي  تجهی
ــن هاي دامي، دارو و  ــکي و واکس خوراکي، دامپزش

ــع، فرآورده ها و تولیدات  مکمل های غذایی و صنای
ــین آالت  ــوراک دام و مکمل، ماش ــي،  انواع خ لبن
ــکی و ضد عفونی  ــای دامپزش ــزات، داروه و تجهی
ــوراک دام  ــا و افزودنی های خ ــا، مکمل ه کننده ه
ــداری، تجهیزات  ــوازم مرغ ــور، تجهیزات و ل و طی
ــی و  ــین آالت دامپروری، تجهیزات گرمایش و ماش
ــی، جدیدترین و پیشرفته ترین تجهیزات،   سرمایش
ــتگاه ها و خدمات خود را ارایه و در معرض دید  دس

عالقمندان قرار دادند.
ــاورزی در  ــاد کش ــی وزیر جه ــود حجت محم
ــگاه در جمع خبرنگاران گفت:  بازدید از این نمایش
ــگاه های بین المللی و ارایه ی آخرین  »برپایی نمایش
ــا موجب ارتقای  ــا در آ ن ه ــتاوردها و فناوری ه دس

صنعت دام و طیور کشور می شود.«
ــی وزارت  ــاون تولیدات دام ــی مع ــن رکن حس
جهادکشاورزی نیز گفت: »تشکیل زنجیره ی تولید 
بهترین راه حل برای متوازن کردن تولید در کشور و 
تولید مرغ با کیفیت با قیمت مناسب برای افزایش 

قدرت رقابت در بازارهای جهانی است.«

افزایش 300درصدی شرکت کنندگان 
خارجی

ــرکت مجری این  ــم ساالر رضایی مدیر ش ابوالقاس
ــاره به افزایش 300 درصدی  ــگاه ضمن اش نمایش
ــورهای خارجی در نمایشگاه  حضور چشمگیر کش
ــگاه در نوع  ــت: »این نمایش ــگار ایرنا گف ــه خبرن ب
ــگاه در منطقه ی خاورمیانه  خود بزرگ ترین نمایش

محسوب می شود.« 
ــرکت  ــاره به حضور بیش از 400 ش ــا اش وی ب
ــگاه افزود: »از این  ــی و خارجی در این نمایش داخل
ــور  ــرکت خارجی از 21 کش ــوع تعداد 65 ش مجم
ــامل آلمان، ایتالیا، هلند، اسپانیا، فرانسه،  جهان ش
ــترالیا، کره، چین، روسیه،  ــتان، اس ــوئیس، لهس س
ترکیه، تایوان، مصر، سوریه و اوکراین پیشرفته ترین 
ــت دام، طیور و  ــع، تجهیزات و خدمات صنع صنای
ــش گذارند. در  ــای لبنی خود را به نمای فرآورده ه
ــته در این نمایشگاه تنها 5  ــال گذش صورتی که س

کشور خارجی حضور داشتند.«
ــگاهی  ــرکت نمایش ــس هیأت مدیره ی ش ریی
ــگاه اعالم  ــرق، مجری این نمایش ــالد مبتکر ش می
ــگاه چهار  نمود که در چهار روز برگزاری این نمایش

ــورهای منطقه ی  ــأت تجاری و اقتصادی از کش هی
آسیای میانه و خلیج فارس در این نمایشگاه حضور  
ــتند و ضمن بازدید از غرفه های نمایشگاهی با  داش
ــی وارد مذاکره و گفت  ــار و تولیدکنندگان ایران تج

و گو شدند. 

صادرات  45 هزار و 500 تن طیور طی 
یک سال گذشته 

ــن رکني  ــزاري موج، حس ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــگاه بین المللي  ــیزدهمین نمایش ــیه ی س در حاش
ــي و صنایع  ــور، فرآورده هاي لبن ــت دام، طی صنع
ــته در جمع خبرنگاران افزود: »براي صادرات  وابس
ــده و در جهت  ــته ش ــرغ، قدم هاي مؤثري برداش م
ــتیم.« ــد، در حرکت هس ــه ی تولی ــش هزین  کاه

وي اظهار داشت: »در سال گذشته 45 هزار و 500 
ــا افزایش 20  ــال ب ــن طیور صادر کردیم که امس ت
 درصدي نسبت به سال گذشته روبه رو خواهیم بود. «

ــاورزي درباره  ــاد کش ــور دام وزارت جه ــاون ام مع
ــده در  ــاي تولیدش ــودن وزن مرغ ه ــتاندارد نب اس
ــورها گفت: »هرچه  ــور در مقایسه با سایر کش کش
ــب تر  ــوند، مناس ــته ش مرغ ها در وزن پایین تر کش
ــورهاي همسایه نیز رقبت بیشتري براي  بوده و کش
ــد، بنابراین به  ــوع محصوالت دارن خریداري این ن
ــره یادآوري مي کنیم که براي  تولیدکنندگان زنجی
آن که تمامي محصوالتشان قابلیت صادرات داشته 
باشد، نسبت به کشتار مرغ ها در وزن مناسب اقدام 

کنند.«
ــایه که  ــور همس ــرد: »10 کش ــح ک وي تصری
ــرغ و تخم مرغ در  ــتند، م ــاص ما هس ــب خ مخاط

وزن هاي مناسب را خواهانند.«
ــیه به عنوان بازاري جدید  ــور روس رکني به کش
ــه مخاطبان  ــیه ب ــد: »روس ــاره کرد و یادآور ش اش
صادراتي ما پیوسته و امید مي رود که بخش صادرات 
ــت کنیم.« ــتر در این موضع تقوی ــم بیش  را بتوانی

وي تأکید کرد: »تولیدکنندگان را در تمامي مراحل 
ــت و براي  ــا نخواهیم گذاش ــره ی تولید تنه زنجی
افزایش منطقي تولید، در کنار آن ها خواهیم ماند.«

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام، 

طیور، فرآورده های لبنی و صنایع وابسته

تهیه کننده: گروه گزارش
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 همکاری انجمن صنفی شرکت های 
اتوماسیون صنعتی با وزارت جهاد 

کشاورزی
دبیر انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی 
ــال این انجمن در  ــوص انگیزه ی حضور فع در خص
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور، 
فرآورده های لبنی و صنایع وابسته گفت: »در دنیاي 
ــروز، یک بنگاه تولیدي به منظور ادامه ي  رقابتی ام
حیات خود باید توان تولید محصوالت انبوه، متنوع 
و با کیفیت باال را داشته باشد و در عین حال قیمت 
ــده ي محصوالت خود را به پایین ترین حد  تمام ش
ممکن کاهش دهد. عالوه بر این، تنوع نیاز مصرف 
ــریع این نیازها، تولیدکنندگان  کنندگان و تغییر س
ــوط و روش های  ــه تغییر خط ــور مرتب ب ــه ط را ب
ــایه ي  ــازد؛ و این همه تنها در س تولید وادار می س
بهره گیري از اتوماسیون صنعتي امکان پذیر است.« 
ــه این که صنعت  ــاره ب مهندس تیموری ضمن اش
ــع به منظور  ــز همچون دیگر صنای ــور نی دام و طی
دستیابی به تولید مقرون به صرفه و رقابتی نیازمند 
ــیون صنعتی است بیان داشت:  فناوری های اتوماس
ــترس وارده به  ــش مصرف انرژی، کاهش اس »کاه
ــش هزینه ی  ــد پرورش، کاه ــور در طی فرآین طی
ــدن  ــانی، کاهش تلفات طیور، فراهم ش نیروی انس
ــات تولید بر روی  ــع آوری آمار و اطالع ــکان جم ام
ــترهای رایانه ای و در نتیجه امکان پایش دقیق  بس
تولید، امکان ایجاد مکانیزم هاي پیش بیني حوادث 
ــه یابی حوادث  ــوع، امکان تحلیل و ریش قبل از وق
ــرار آن ها، ایجاد پایداری  ــی و ممانعت از تک احتمال
در کیفیت محصول، بهینه سازی نسبت تبدیل و ... 
از مزایایی است که اتوماسیون صنعتی برای صنعت 
پرورش طیور در دنیای امروز به ارمغان آورده است 
ــت که امکان رقابت را برای  و این همان چیزی اس
ــای خارجی فراهم خواهد  ــدگان ما با رقب تولیدکنن
ــاندن واحدهای تولیدی،  ــود رس کرد و ضمن به س
آن ها را برای حضور واقعی در بازارهای جهانی مهیا 

می سازد.« 
وی همچنین اشاره کرد: »از سال 91 رایزنی های 
ــاورزی پیرامون ارتقای  ــن با وزارت جهاد کش انجم
ــیون در واحدهای تولید طیور آغاز  ــطح اتوماس س
ــت. در حال حاضر براساس توافق به عمل  شده اس
ــیون و معاونت امور دام  ــده میان انجمن اتوماس آم
ــاورزی مقرر شده است که فرآیند  وزارت جهاد کش
ــازندگان و شرکت های مجری پروژه های  ارزیابی س
ــه انجمن  ــرورش طیور ب ــیون در صنعت پ اتوماس
ــیون واگذار گردد و به عبارتی وندور لیست  اتوماس
ــیونی صنعت مرغداری توسط  ــرکت های اتوماس ش
ــتا جا دارد که از  ــود. در این راس انجمن تنظیم ش
زحمات اعضای هیأت مدیره ی انجمن به ویژه آقای 
ــکر و قدردانی شود. در  مهندس مهدی شهابی تش
ــاورزی انجمن به مدیریت  حال حاضر کارگروه کش
ــرکت های  ــهابی کار ارزیابی ش ــدس ش آقای مهن

ــور در صنعت پرورش  ــی حض ــیونی متقاض اتوماس
طیور و همچنین محصوالت ایشان را بر عهده دارد. 
ــوط به این ارزیابی  ــت آیین نامه های مرب گفتنی اس
طی جلسات متعدد کارشناسی پیش از این توسط 

همین کارگروه تدوین شده است.« 
ــرکت های اتوماسیون صنعتی  انجمن صنفی ش
ــعه ی فناوری  ــالت خویش مبنی بر  توس بنا بر رس
ــیون در کشور و تسری آن به تمامی صنایع  اتوماس
ــور و نیز توسعه ی بازار کار اعضای خود تصمیم  کش
ــال  ــگاه دام و طیور امس ــه حضور فعال در نمایش ب
گرفت. امید است این حضور در سال های آینده نیز 

به شکلی هدفمند و نتیجه گرا ادامه داشته باشد. 

نمایشگاه سیزدهم از منظر اعضای حاضر 
انجمن اتوماسیون در نمایشگاه

کاوش هوشمند کارا
شرکت کاوش هوشمند کارا با مدیریت عاملی بهزاد 
نعمتیان یکی از اعضای انجمن اتوماسیون بود که در 
این نمایشگاه حضور داشت. این شرکت در زمینه ی 
ــیون و  ــد و اجرای پروژه های اتوماس طراحی، تولی
ــه و گاوداری فعالیت  ــداری، گلخان ــزات مرغ تجهی
دارد. آقای مهندس مظفریان کارشناس فروش این 
شرکت نظر خود را پیرامون این نمایشگاه این گونه 

بیان کرد: »به دلیل کاهش بیش از اندازه ی قیمت 
ــگاه دریافت نکردیم.  مرغ، بازخورد خوبی از نمایش
ــته کاهش  ــال گذش ــبت به س بازدیدکنندگان نس
ــم گیری داشتند.« ایشان یکی از دالیل کاهش  چش
ــداد بازدیدکنندگان را نبودن تعطیالت در زمان  تع

برگزاری نمایشگاه اعالم کردند.

صنعت هوشمند آسیا
ــگاه  ــر از اعضای انجمن حاضر در نمایش یکی دیگ
ــیا با مدیریت  ــرکت صنعت هوشمند آس امسال ش
ــه در زمینه ی منابع  ــهابی بود ک ــی مهدی ش عامل
  CNC ، PLC  ،ــگر ــوییچینگ، حس ــه ی س تغذی
ــای مهندس  ــر فعالیت دارد. آق ــا و اینورت درایوره
ــرکت صنعت هوشمند  نورالدینی مدیر بازرگانی ش
ــه این نکته  ــال ب ــگاه امس ــیا در رابطه با نمایش آس
ــال از نظر کیفیت  ــاره کرد که: »نمایشگاه امس اش
ــطح باالیی برخوردار بود به  شرکت کنندگان از س
ــتند،  ــرکت های خارجی که حضور داش خصوص ش
حتی می توان گفت تا حدی بهترین نمایشگاه دام و 

طیور طی سال های گذشته بوده است.«
ــت:  داش ــار  اظه ــه  ادام در  ــی  نورالدین
»بازدیدکنندگان امسال کم تر از سال گذشته بود و 
ــگاه در  یکی از دالیل آن را می تواند برگزاری نمایش

روزهای غیر تعطیل باشد.«

صنعت هوشمند آسیا

کاوش هوشمند کارا

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام...
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ــگاه بین المللي صنعت آب و تأسیسات آب و  نمایش
فاضالب ایران به عنوان بزرگ ترین رخداد صنعتي و 
تجاري ایران در این حوزه که ساالنه با حضور جمع 
کثیري از شرکت های توانمند داخلي و خارجي در 
زمینه ی صنعت آب و فاضالب برپا مي گردد فرصت 
ــرکت هاي فعال در این  ــیار مغتنمي است تا ش بس
ــتاوردها و محصوالت خود را در معرض  صنعت دس
ــان این صنعت  ــت اندرکاران و متخصص بازدید دس
ــرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضای بازارها  ق
ــد این صنعت، فعالیت ها و  ــوي رش ــمت و س و س

نوآوري هاي آتي خود را هدایت نمایند.
ــی صنعت آب و  ــگاه بین الملل ــن نمایش دهمی
ــا 29 آبان ماه  ــالب از 26 ت ــات آب و فاض تأسیس
ــگاه بین المللی تهران برگزار  سال 1393 در نمایش
شد. این نمایشگاه با حضور حمید چیت چیان وزیر 
نیرو، معاونان وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، مسؤوالن آب و فاضالب کشور و مدیر عامل 
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری 

اسالمی ایران افتتاح شد.
ــزاری  برگ ــتاد  س ــر  دبی ــان  جلیلی ــرث  کیوم
ــنواره های صنعت آب و برق در  ــگاه ها و جش نمایش
ــدم به حضار گفت:  ــم افتتاحیه ضمن خیرمق مراس
ــرکت  ــگاه 276 ش »در دهمین دوره ی این نمایش
ــور جهان  ــرکت خارجی از 16 کش ایرانی و 25 ش

حضور دارند.«

خرید تضمینی خدمات بخش خصوصی از 
سال آینده

ــایش  ــم گش حمید چیت چیان وزیر نیرو در مراس
ــور جهان  ــگاه گفت: » تاکنون 41  کش این نمایش
ــتاوردها، کار و تالش فعاالن بخش آب ایران  از دس
ــور جهان بازار  بهره برده اند، و هم اکنون در 20 کش
صادراتی فعال و به روز داریم که شرکت های ایرانی 

مشغول فعالیت هستند.«
ــش 50 درصدی  ــاره به افزای ــرو با اش ــر نی وزی
ــته گفت: »امسال  ــال گذش ــبت به س بارش ها نس
ــته ایم که وضعیت  تاکنون 37 میلی متر  بارش داش
ــود سال آبی جاری سالی  خوبی است، یعنی می ش

نرمال باشد.«
ــارکت بخش خصوصی  وی با تأکید بر لزوم مش
ــش خصوصی در  ــی گفت: »از بخ ــای آب در طرح ه
ــا حمایت می کنیم و مصوبات قانونی  اجرای طرح ه

را هم برای این حمایت کسب کرده ایم.«

ــالش وزارت نیرو در  ــه از ت ــر نیرو در ادام وزی
ــتای انتقال فناوری روز دنیا و افزایش کیفیت  راس
خدمات خبر داد و گفت: »این مسأله باعث کاهش 
ــود.« چیت چیان  هزینه ها و افزایش صادرات می ش
ــاره به نقش مثبت بخش خصوصی  همچنین با اش
ــت: »از اجرای  ــای فاضالب گف ــرای پروژه ه در اج
ــل  ــه روش BOO، BOT  و بیع متقاب ــا ب پروژ ه ه

حمایت می کنیم.«
ــت آبفا برای  ــی صنع ــرکت های داخل وی از ش
ــرکت های خارجی و مشارکت  ــدن به ش ملحق ش
ــرکت های معتبر غیر ایرانی  در اجرای پروژه ها با ش
دعوت و تأکید کرد این مسأله باعث انتقال فناوری 

و ارتقای سطح آن می شود.
ــبکه های فاضالب،  ــعه ی ش وی افزود:  »در توس
ــات  ــای آب، ایجاد تأسیس ــاخت تصفیه خانه ه س
ــانی  نمک زدایی از آب های دریا و حتی بخش آبرس
روستایی بهترین راه، مشارکت دولت و شرکت های 
ــت چرا که این  ــی برای اجرای پروژه ها اس خصوص
ــأله هزینه ها را کاهش و راندمان و بهره وری را  مس

افزایش می دهد.«
ــروز صد  ــه این که تا ام ــاره ب ــرو با اش ــر نی وزی
ــتفاده  قرارداد به ارزش 3200 میلیارد تومان با اس
ــی در فعالیت های آبی  ــارکت بخش خصوص از مش
ــت از طراحی7000 میلیارد تومان  منعقد شده اس
ــت و بخش  ــارکت دول ــرای مش ــر ب ــروژه ی دیگ پ

خصوصی خبر داد.
ــزاری  ــه این که برگ ــاره ب ــا اش ــان ب چیت چی
ــگاه ها فرصت مطلوبی برای تبادل اطالعات  نمایش
است گفت: »در نمایشگاه عرضه کنندگان و طالبان 
ــت ها و  ــک با خواس ــات از نزدی ــزات و خدم تجهی
توانمندی های همدیگر آشنا می شوند و این مسأله 
ــور  ــای مفید برای کش ــاء فعالیت ه ــد منش می توان

باشد.«
ــته ی صنعت آب را  وی تصریح کرد: » اگر گذش
ــه کنیم درمی یابیم که امروز صنعت  با امروز مقایس
ــا باید در نظر  ــت، ام ــک صنعت پرافتخار اس آب، ی
ــت که همه ی این امتیازات را نباید به مدیران  داش
ــرکت های خصوصی،  ــر ش ــبت داد. اگ ــی نس دولت
مدیران صنایع و غیره تالش نمی کردند این افتخار 

به دست نمی آمد.«
ــران به  ــاز مبرم ای ــاره به نی ــرو با اش ــر نی وزی
ــال قبل   ــاوران خارجی در 30س ــکاران و مش پیمان
ــور در حوزه ی صنعت  ــت: » امروزه نیازهای کش گف

آب توسط فعاالن این بخش در داخل کشور تأمین 
ــورهای دیگر جهان نیز از دستاورد  ــود و کش می ش

صنعتگران آب ایران بهره می برند.«
ــاره به این که در20 کشور دنیا  چیت چیان با اش
ــاخت  بازار صادراتی فعال و به روز داریم، گفت: »س
سدها، نیروگاه های برقابی بزرگ، تأسیسات تصفیه 
ــازه های  ــالب، تولید لوله ها و س ــه ی آب و فاض خان
ــورهای  مختلف که تکنولوژی آن ها از ایران به کش
مذکور رفته فعالیت های بی شماری است که توسط 

شرکت های ایرانی در جریان است.«
ــاره به این که در حال حاضر بیش از   وی با اش
ــارد و 600 میلیون دالر پروژه ی فعال در  یک میلی
ــت گفت: »از این میزان  عراق در دست ایرانی هاس
ــون دالر مربوط به بخش  یک میلیارد و 200 میلی
آب است و از سوی دیگر نیروگاه های بزرگی توسط 
ــریالنکا، کنیا و دیگر  ــتان، س ایرانی ها در تاجیکس

کشورها ساخته شده یا در حال اجرا است.«
ــه زودی در  ــه این که ب ــاره ب ــرو با اش ــر نی وزی
ــط صنعتگران ایرانی نیروگاه آبی  ــتان توس ارمنس
ــه توافقات  ــود گفت:  »در این زمین ــاخته می ش س
ــور  ــروگاه آبی با کش ــاخت این نی ــی برای س نهای

ارمنستان صورت گرفته است.«
 چیت چیان با اشاره به این که توسعه ی صادرات 
باعث می شود از رکود اقتصادی خارج شویم گفت:  
ــت حمایت های ویژه از فعالیت صادرکنندگان  »دول
انجام داده و می دهد. امیدواریم در ماه ها و سال های 
ــیم چرا که  ــا بازار صادراتی خوب مواجه باش آتی ب
ــورها در حال حاضر توانمندی های  بسیاری از کش

ایران را شناخته اند.«
وزیر نیرو در رابطه با سیاست های جدید وزارت 
نیرو گفت: »تاکنون مدیریت عرضه، سیاست وزارت 
ــت مصرف و تقاضا را  ــرو بوده اما اکنون الزم اس نی
ــده ای از  ــروز بخش عم ــت کنیم. تا ام ــز مدیری نی
ــود را در بخش عرضه انجام داده ایم  فعالیت های خ
ــیده اما  ــام اقدامات الزم به پایان نرس ــه تم و گرچ
ــویم  ــه ی مدیریت مصرف می ش ــون وارد عرص اکن
ــش خود را  ــند که نق ــد آماده باش ــرکت ها بای و ش
ــد.« وی در ادامه به برقی  ــا کنن ــن عرصه ایف در ای
کردن چاه ها، نصب کنتورهای هوشمند و تجهیزات 
ــه مصرف کنندگان  ــمند تحویل حجمی آب ب هوش
ــرو اقتضا می کند  ــت های وزارت نی ــت: »سیاس گف
ــای بیان  ــتری وارد عرصه ه ــرکت های بیش ــه ش ک
ــوند. لزوم بکارگیری تجهیزات اندازه گیری  شده ش

در مراسم افتتاحیه ی دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضالب مطرح شد: 

اندازه گیری و سامانه های کنترل  تجهیزات  بکارگیری  لزوم 
هوشمند در شبکه های آبیاری و زهکشی

تهیه کننده: گروه گزارش
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ــبکه های  ــمند در ش ــرل هوش ــتم های کنت و سیس
ــی نشان دهنده ی این است که یک  آبیاری و زهکش
ــده که  بازار ابزاردقیق خوب در صنعت آب ایجاد ش

جایگاه ویژه ای خواهد داشت.«
ــاره به لزوم حفاظت کیفی منابع آب  وی با اش
گفت: »با توجه به رشد شهرنشینی در صورت ورود 
ــاورزی  ــاب های کش ــهرها و پس فاضالب صنایع، ش
ــیار جدی رخ می دهد.  ــکالت بس به منابع آبی مش
بنابراین صنعت تصفیه ی فاضالب یکی از مهم ترین 

فعالیت های ما در سال های آتی است.«
ــازی آب دریا و  ــزوم شیرین س ــرو به ل وزیر نی
ــاره  ــیرین به مناطق مرکزی ایران اش انتقال آب ش
ــر بالغ بر یک میلیارد  ــرد و گفت:  «در حال حاض ک
متر مکعب تولید آب شیرین و انتقال به مرکز ایران 
ــتا یک پروژه در  ــت اجرا است. در این راس در دس

حال اجرا و سه پروژه در حال مطالعه می باشد.«
ــه این که در حال حاضر  ــاره ب  چیت چیان با اش
ــور  ــگاه آب و فاضالب در کش بیش از 300 آزمایش
ــگاه  ــتان یک آزمایش وجود دارد، گفت: »در هر اس
مرجع ایجاد می شود. از سوی دیگر آزمایشگاه های 
ــوند.«  وزیر نیرو  موجود باید ارتقا یافته و به روز ش
ــع صندوق  ــارد دالر از مناب ــا 10 میلی ــه ب در رابط
ــه در یک  ــاس مجوزی ک ــعه ی که ملی براس توس
ــعه ی فعالیت های  ــده به توس ــال اخیر گرفته ش س
ــت: »در نقطه ی  ــدا می کند، گف ــاص پی آب اختص
ــتان کار جدیدی  ــتان و بلوچس ــتراتژیک سیس اس
آغاز شده بدین ترتیب که 46 هزار هکتار اراضی از 

طریق شبکه ی لوله ای آبیاری خواهند شد.« 
ــرد: »در  ــان ک ــان در پایان خاطرنش چیت چی
ــوزه ی  ــود را در ح ــارات خ ــه ی 1394 اعتب بودج
ــد تضمینی چند برابر کرده ایم و ثقل اعتبارات  خری
ــمت خرید  ــده از اجرای طرح ها به س ــال آین در س
تضمینی خدمات بخش خصوصی منتقل می شود.«

دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و 
تأسیسات آب و فاضالب از منظر اعضای 

حاضر انجمن اتوماسیون در نمایشگاه
ــته های صنعتی  ــت آب و فاضالب یکی از رش صنع
ــت که در بخش های مختلف اعم از بهره برداری،  اس
ــی مصرف  ــی از صنایع اصل ــع، یک ــه و توزی تصفی
ــامانه های اتوماسیون و ابزاردقیق است  کننده ی  س
ــال های اخیر به واسطه ی بروز بحران منابع  و در س
ــیاری از کشورهای جهان از جمله ایران،  آب در بس
ــیون و اندازه گیری به  ــامانه های اتوماس ــاز به س نی
منظور پایش دقیق میزان تولید و مصرف آب بیش 
از پیش خودنمایی می کند. در همین راستا انجمن 
ــیون صنعتی به منظور  ــرکت های اتوماس صنفی ش
ــود در زمینه ی  ــای اعضای خ ــی توانمندی ه معرف
صنعت آب و فاضالب به دست اندرکاران صنعت آب 
ــگاه  ــور اقدام به برپایی غرفه در دهمین نمایش کش
ــات آب و فاضالب  بین المللی صنعت آب و تأسیس

ــاس هماهنگی های  ــت براس ــایان ذکر اس نمود. ش
ــوی انجمن صنفی شرکت های  صورت گرفته از س
ــگاه  ــرکت مجری نمایش ــیون صنعتی با ش اتوماس
دهم، فرصتی برای اعضای این انجمن برای حضور 
ــارس فراهم گردید که  ــالن خلیج ف یکپارچه در س
ــدادی از اعضای انجمن، از فرصت پدید آمده به  تع

نحو مقتضی بهره بردند.  
شرکت »بادران پنوماتیک« به مدیریت هدایت 
ــرکت های  ــی از اعضای انجمن صنفی ش گلکار یک
ــت که در نمایشگاه امسال  ــیون صنعتی اس اتوماس
ــته حضوری فعال داشت.  ــال های گذش همچون س
این شرکت در زمینه ی تولید قطعات و سامانه های 
پنوماتیک مورد استفاده در اتوماسیون فعالیت دارد. 
هداوند مسؤول پشتیبانی فروش و مسؤول غرفه ی 
ــگاه آب و فاضالب امسال با  ــرکت در نمایش این ش
ــبت به سال قبل از  ــگاه نس بیان این که این نمایش
ــت از خدمات  لحاظ بازدیدکننده بار قوی تری داش

دهی برگزارکنندگان آن ابراز نارضایتی کرد.
ــیون در  ــر اعضای حاضر انجمن اتوماس از دیگ
ــگاه دهم شرکت »پتسا صنعت« به مدیریت  نمایش
میرحامد شجاعی بود. زمینه ی فعالیت این شرکت 
خدمات رسانی در زمینه ی اتوماسیون صنعتی، ابزار 
ــت. خانم  ــق و فناوری اطالعات و ارتباطات اس دقی
ــگاه امسال  ــبت به نمایش ــان نظر خود را نس مونس
ــبت  ــال نس ــگاه امس این گونه بیان کردند: »نمایش
ــته از کیفیت پایین تری  ــال گذش ــگاه س به نمایش

برخوردار بود.«
دیگر عضو انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون 
صنعتی که در نمایشگاه حضور داشت شرکت »ایران 
ــار بود. این  ــه مدیریت عباس علی مشکس مدار« ب
ــرکت در زمینه ی فلومترهای الکترومغناطیسی  ش
ــیون  ــنج ها، تله متری و اتوماس ــاع س ــگاب، ارتف م
ــات کانال های باز،  ــری مایع ــتگاه های اندازه گی دس
طراحی، نصب و راه اندازی، آموزش،کالیبراسیون، و 

اجرای پروژه های ابزاردقیق فعالیت دارد.
دیگر عضو انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون 
صنعتی که در نمایشگاه حضور داشت شرکت »آریا 
ابزار دقیق پیشرو« به مدیریت علیرضا اسالمی بود. 
این شرکت در زمینه ی  طراحی، نصب و راه اندازی، 
آموزش،کالیبراسیون و اجرای پروژه های ابزاردقیق 

فعالیت دارد.
ــیون در  ــر اعضای حاصر انجمن اتوماس از دیگ
ــرکت »مولد گشتاور ایرانیان« به  نمایشگاه دهم ش
مدیریت عاملی غالمحسین برادران است. زمینه ی 
فعالیت این شرکت تولید و مونتاژ انواع عملگر قابل 

نصب بر روی تجهیزات صنایع مختلف است.
ــیون که در نمایشگاه  دیگر عضو انجمن اتوماس
حضور داشت شرکت »فستو پنوماتیک« به مدیریت 
ــت. این شرکت در  عاملی محمد تقي الموتي نیا اس
ــی در زمینه ی  ــد و بازرگان ــه ی آموزش، تولی زمین

تجهیزات و لوازم اتوماسیون صنعتی فعالیت دارد.

لزوم بکارگیری تجهیزات اندازه گیری و سامانه های...
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مالحظاتی پیرامون 
HAZOP برگزاری جلسات

ــان  ــات خطر–کار، HAZOP، کارشناس واژه هاي کلیدي: جلس
فرآیند، کارشناسان کنترل و ابزار دقیق، دستورالعمل های عملیاتی ش

ـار
ــ

مهندس منصور محسنی اصلنگ
)شرکت طراحی و مهندسی صنایع 

پتروشیمی- پیدک(

ــه ی کلم دو  از  ــی  ترکیب واژه ای   HAZOP"
HAzard و OPerability است و مقصود از آن، 
ــت که طی آن کارشناسان پیاده سازی  جلساتی اس
ــایی خطرات  ــروژه ی فرآیندی ضمن شناس ــک پ ی
ــعی در یافتن ابزارها و رویه هایی  مختلف فرآیند س
ــذف این خطرات و نیز امکان انجام پذیری  جهت ح
ــعی  عملیات بهره برداری می کنند. در این گفتار س
بر آن است که نکاتی پیرامون جلسات خطر – کار 
ــی بدان ها  ــاید در کمتر مرجع ــود که ش مطرح ش
ــار این گفتار  ــت. دلیل اصلی انتش ــاره شده اس اش
ــنایی  ــمند آش در ماهنامه ی تخصصی صنعت هوش
ــت که  ــات خطر – کار اس ــایل و نکات جلس با مس
ــزایی در فعالیت های کارشناسان  می تواند تأثیر بس
ــا پروژه های فرآیندی  ــق و کنترل درگیر ب ابزاردقی

داشته باشد. 

قسمت دوم

پایانی
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14.2. ردیابی و مراقبت کامل از پیوستگی 
و استمرار تمام چرخه ها

ــته مراقب انجام  ــات موظف است پیوس راهبر جلس
ــد و  ــته ی چرخه های مورد بحث باش کامل و پیوس
ــی های   ــی و یا غفلت از برخی بررس امکان فراموش
ــه حداقل ممکن  ــی و تکرار را ب ــی از یکنواخت ناش
برساند. پیش تر گفته شد یکی از مهارت های راهبر 
ــن بحث های  ــه تعویق انداخت ــات قطع و یا ب جلس
ــد که در این جا ضمن اشاره ی  مجادله آمیز می باش
ــه راهبر  ــود ک ــه این موضوع تأکید می ش مجدد ب
جلسات باید با دقت کافی ضمن جلوگیری از ناتمام 
ــی این بحث ها، با مهارت های ویژه  ماندن و فراموش
ــدن نظرات  خود، مجدداً افراد را در جهت همگرا ش

هدایت نماید.

15.2. تعیین تکلیف خطر – کار دستگاه ها 
و واحدها1 

ــی از مجموعه ای از  ــده ی صنعت ــای پیچی فرآینده
دستگاه ها و واحدها از قبیل کمپرسورها، توربین ها، 
ــی، بویلرها،  ــای حرارت ــا، کوره ه ــا، رفرمره پمپ ه
ــتفاده می کنند که  ــت اس ــن دس ــواردی از ای و م
ــت که نیاز به  ــامل فرآیند )هایی( اس خود آن ها ش
بررسی های خطر – کار دارند؛ اما معموالً در هنگام 
برگزاری جلسات خطر – کار فرآیند مرجع )اصلی(، 
اطالعات جزیی2 آن ها فراهم نبوده و بنابراین خطر 
ــود. معموالً  ــی نمی ش ــط با آن ها بررس – کار مرتب
ــؤولیت  ــر – کار مرتبط با آن ها در حوزه ی مس خط
سازنده ی این دستگاه ها و واحدها تعریف شده و از 
ــوند.  لحاظ زمانی به زمان های آینده موکول می ش
ــت  ــه ی حایز اهمیت ویژه در این زمینه آن اس نکت
ــر – کار  ــی( انجام خط ــت پروژه )متول ــه مدیری ک
ــیت کامل پیگیری نماید تا مبادا  آن ها را با حساس
ــپرده شده و یا با دقت کامل  به دست فراموشی س
ــر آن که مرزها و  ــود. و اما نکته ی مهم ت ــام نش انج
ــتگاه ها و واحدها با  ــای ارتباطی بین این دس پل ه
ــده و هرگونه  ــایی ش فرآیند اصلی باید کاماًل شناس
شرایط ویژه یا خطرناک تأثیرگذار در فرآیند اصلی 
آن ها در جلسات خطر – کار فرآیند بررسی شده و 
ــتندات خروجی فهرست و ثبت  بطور کامل در مس
ــود برخی از افراد جلسات  ــنهاد می ش ــوند. پیش ش
ــات خطر – کار  ــر – کار فرآیند اصلی در جلس خط
ــته و یا حداقل خروجی آن  ــازندگان حضور داش س
ــات را مطالعه کرده و با نیازمندی های فرآیند  جلس

اصلی مقایسه نمایند.

16.2. ذکر صرف پیامدها و وقایع محدوده 
و عدم توجه به دنباله ها3

ــات خطر – کار  صرف ذکر  ــی از آفت های جلس یک
ــی و عدم توجه به  پیامدهای محدوده ی مورد بررس
1. Packages 
2. Detail
3. Consequences

نتایج حاصل از دنباله ی این پیامدها در کل فرآیند 
و یا واحد می باشد. به عنوان مثال نشت ماده ای که 
ــی بی خطر است  بخودی خود در محدوده ی بررس
ــاده ی دیگری در محدوده ی  ــا اگر در مجاورت م ام
ــیب های  ــرار گیرد می تواند خطرات و آس فرآیند ق
ــته باشد. بنابراین در نظر گرفتن  بزرگی در پی داش
ــژه ای را در محدوده های  ــنگرهای وی حصارها و س
ــه دنبال می آورد.  ــی فرآیند به عنوان الزام ب فیزیک
ــوان نتیجه  ــده می ت ــال گفته ش ــی به مث ــا نگاه ب
ــات  ــتمی حاکم بر جلس گرفت که باید تفکر سیس
خطر – کار باشد و در عین بررسی جزئیات فرآیند 
ــود. در واقع در طی  ــد از کلیت فرآیند غافل ب نبای
ــات خطر – کار، کل فرآیند مورد بررسی قرار  جلس
ــان ها  ــه دلیل محدودیت ذهن انس می گیرد ولی ب
ــات، کل فرآیند به  ــی همزمان جزئی و نیاز به بررس
اجزای کوچک تری شکسته می شود. با داشتن دید 
ــه که بر روی  ــتگی ترکیبی چند واقع کل نگر وابس
هم می توانند حوادث نامطلوب در پی داشته باشند 
ــد ماند و در غیر  ــان پنهان نخواه از دید کارشناس
ــر – کار ضعیف  ــات خط این صورت خروجی جلس

خواهد بود4. 

17.2. پرهیز از انجام ندادن بررسی به 
دلیل یکسان انگاشتن کامل با پروژه های 

قبلی یا مشابه
ــات خطر – کار هر فرآیند استفاده  اگرچه در جلس
ــابه می تواند  ــات پروژه های قبلی و یا مش از تجربی
ــرعت بررسی ها را افزایش  بسیار راهگشا باشد و س
ــی ها  دهد، ولی حذف و یا صرف نظر کردن از بررس
به دلیل مشابهت ها می تواند خطرات پنهان بسیاری 
ــته باشد. در واقع هر پروژه شرایط  را به دنبال داش
ــات  ــود را دارد؛ بنابراین جلس ــژه ی خ خاص و وی
ــود، چرا  ــر – کار آن باید بطور کامل انجام ش خط
ــتی وجود دارند که  ــل مختلف ریز و درش که عوام
شاید به چشم نیایند ولی می توانند بسیار تأثیرگذار

4. HAZOP is poor where multiple-combination   
events can have severe effects

ــند. به عنوان مثال می توان به عواملی از قبیل  باش
ظرفیت تولید، تفاوت تجهیزات، جانمایی تجهیزات، 
ــای فصلی، موقعیت  ــرایط آب و هوایی و بارش ه ش
جغرافیایی، جهت وزش باد، شیب زمین و احتمال 
ــیالب، احتمال وقوع زلزله، وسعت  ــدن س جاری ش
ــتفاده از تجهیزات پروژه های  ــه ی پروژه،  اس و پهن
ــروژه ی مادر، فراهم بودن یوتیلیتی ها،  مجاور و یا پ
نیروی انسانی در دسترس و حتی فرهنگ و عادات 
ــای قابل  ــی و زمان ه ــه ای، راه های دسترس منطق
ــوران ایمنی و ...  ــا و مأم ــول واکنش اپراتوره حص
ــاید امروزه مهم ترین دلیل تفاوت  اشاره کرد. اما ش
ــریع و جهش های  ــرفت س ــابه پیش پروژه های مش
چشمگیر فناوری های روز است که ضمن بهره گیری 
ــات و مطالعات پروژه های فرآیندی  از نتایج تحقیق
ــهولت و پیچیدگی های جدیدی  ــی همزمان س قبل
ــان قرار می دهد که در صورت  را فرا روی کارشناس
ــت از آن می توان فرآیندهای ایمن تر  استفاده درس

با کیفیت بسیار مطلوب تر از گذشته ایجاد نمود. 

2. 18. درست انتخاب کردن مرزهای 
بررسی هر گره و منزل

طبق دستورالعمل استاندارد انجام جلسات خطر– 
ــان فرآیند باید قبل از شروع جلسات  کار، کارشناس
ــه های فرآیند )PFDs and P&IDs( را به  نقش
ــش فنی خود  ــاس دان ــی کرده و بر اس دقت بررس
ــخص کنند و با  ــا مرزها و گره هایی5را مش در آن ه
ــت  ــایی نمایند6. درس مارکرهای رنگی قابل شناس
ــره یا منزل،  ــی هر گ انتخاب کردن مرزهای بررس
ــیار مهم در کامل بودن عملیات خطر –  نقشی بس
کار دارد و بنابراین این مرزبندی ها باید توسط افراد 
ــلط به فرآیند با مطالعه ی کافی و در نظر  کاماًل مس
ــن تمامی جوانب از جمله مرزهای ارتباطی با  گرفت
ــتگاه ها و یا فرآیندهای مجاور  واحدها، پکیج ها، دس
ــت که گاهی اوقات از  ــود. الزم به ذکر اس انجام ش
ــودن گره ها و ــکار نم ــای مختلفی برای آش روش ه

5. Node
6. P&ID Mark-up

شکل 4. نمونه ای از طراحی ایمن مخازن ذخیره سازی

HAZOP مالحظاتی پیرامون برگزاری جلسات
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ــود که در شکل 5 نمونه ای  منزل ها استفاده می ش
ــت هر چه  ــد. بدیهی اس ــاهده می کنی از آن را مش
ــات گره ها با  ــایی واضح تر و ارتباط ــای شناس مرزه
ــخص تر باشد نتیجه ی جلسات خطر – کار  هم مش

بسیار مطلوب تر خواهد بود.

19.2. رفع ابهام از مرزهای گره ها 
در صورت وجود ابهام در عملکرد حلقه هایی از یک 
ــان خبره  گره یا منزل حتماً باید از حضور کارشناس
ــت و نظریات و آرای آن ها را  ــود جس و یا مطلع س
ــتفاده از این نظرات  در نظر گرفت. گاهی اوقات اس
ــا و یا منزل های  ــری مجدد در گره ه موجب بازنگ
ــود که ممکن است حتی باعث  انتخاب شده می ش

تجزیه یا ادغام این گره ها یا منزل ها شود. 

20.2. نقش کارشناسان کنترل و ابزاردقیق 
در پیاده سازی بهترین ها

ــری کارها در هر گره  ــه خطرات و انجام پذی  اگرچ
توسط کارشناسان فرآیند مطرح شده و اطمینان از 
ــته های الزم نیز توسط آن ها پیگیری  حصول خواس
ــان  ــود ولی در جریان قرار گرفتن کارشناس می ش
کنترل و ابزاردقیق جهت پیاده سازی این خواسته ها 
ــات خطر – کار می باشد.  از مهم ترین اهداف جلس
ــرل و ابزاردقیق  ــان کنت در درجه ی اول کارشناس
باید تیم خطر – کار را در یافتن ابزاردقیق مناسب 
ــاری کنند و با توجه به  ــر منزل به نحو مطلوب ی ه
ــورد نیاز و یا  ــوع و تعداد ابزاردقیق م دانش الزم ن
ــتفاده از یک ابزاردقیق خاص در شرایط  امکان اس
ــان  ــد نظر را تأیید کنند. همچنین این کارشناس م
ــرایط الزم فرآیند، باید توانایی  با درک رویه ها و ش
ــازندگان سامانه های  انتقال این خواست ها را به س
کنترل و قطع اضطراری با زبان مناسب فراهم کنند 
ــتفاده از قابلیت های آن  ــوی دیگر با اس و نیز از س
ــر فرآیند را به بهترین  ــامانه ها نیازهای مورد نظ س
ــت ها  ــازی نمایند و یا حتی درخواس نحوه پیاده س
ــکل ممکن تکمیل و بهینه نمایند.  را به بهترین ش
ــی ها باید  ــان در این بررس همچنین این کارشناس

ــات در مدارک پروژه  ــکات ریزی که گاهی اوق به ن
ــته  ــوند توجه ویژه داش مخفی مانده و یا گم می ش

باشند. 
ــرد و  ــای عملک ــل محدوده ه ــواردی از قبی م
محاسبات، آالرم های الزم و تأثیر آن ها، فاصله های 
ــن  ــا و همچنی ــرعت عمل ه ــا، س ــی، تأخیره زمان
ــات، حالت های  ــای خاص در اجرای عملی ترتیب ه
ــا هرزگرد7 که می توانند منطق8 عملیات  خنثی و ی
ــازند، و از همه مهم تر  ــا آزاد س ــرده و ی ــل ک را قف
همخوانی مدرک علت – تأثیرات9 با توضیحاتی که 
توسط کارشناسان فرآیند در حین خطر – کار ارایه 
می شود. به عنوان نمونه ی کوچکی از این درگیری 

به مثال زیر توجه کنید. 
ــیال  ــیاری از اندازه گیری های جریان س در بس
ــری از ابزاردقیق  ــت اندازه گی ــردن دق ــرای باال ب ب
ــاز  ــه عنوان عوامل جبران س ــار و دما ب کمکی فش
استفاده می شود10 در حالی که خطای عملکرد این 
ابزارهای اضافی خود می تواند نتیجه ی محاسبات را 
با خطای بزرگ تری مواجه کند و در نتیجه خطرات 
ــد پدید آورد. در  ــل انتظاری را برای فرآین غیر قاب
ــات خطر – کار باید خروجی محاسبات  طی جلس
ــخصی )برای مثال 10  ــازی با سطوح مش جبران س
درصد( محدود شود، در حالی که معموالً نمی توان 
ــری از این محدودیت در مدارک عادی هر پروژه  اث
یافت و چه بسا در نظر گرفتن چنین محدودیتی در 
حین پیاده سازی سامانه ی کنترل و قطع اضطراری 

از قلم بیفتد.

21.2. جدا بودن ابزاردقیق حلقه های 
کنترل از حلقه های ایمنی

ــتقل ایمنی فرآیند  ــظ الیه های مس ــه منظور حف ب
ــه ابزاردقیق این حلقه ها  ــود ک همواره تأکید می ش
ــته باشند و به ویژه  ــتقالل کامل داش از یکدیگر اس

7. Idle cases
8. Logic 
9. Cause & Effects
10. PT Compensation 

ــه عنوان  ــه ب ــای مربوط ــش آالرم ه ــگاه نمای جای
آگاه سازی صرف اپراتور در مورد وقوع فعالیتی و یا 
درخواست انجام عملیاتی از سوی اپراتور باید کاماًل 

تعریف شده باشد. 
ــنایی کارشناسان  ــت با توجه به آش بدیهی اس
ــف  ــداد مختل ــوع و تع ــق از ن ــرل و ابزاردقی کنت
ــروژه، باید مراقبت  ــرل و ایمنی پ ــامانه های کنت س
ــای کنترل و  ــن دقیق حلقه ه ــژه ای را در تبیی وی
ایمنی مورد بحث جلسات خطر – کار بعمل آورند.

22.2. دقت در درجه ی اتوماسیون فرآیند
ــات خطر – کار  یکی از اصلی ترین مؤلفه های جلس
ــا در انجام  ــزان نقش اپراتوره ــی کامل از می آگاه
ــت. این  ــرل و ایمنی الزم فرآیند اس ــات کنت عملی
مؤلفه تعداد و میزان دانش و توانایی الزم اپراتورها 
ــری اپراتورها با  ــد. میزان درگی ــخص می کن را مش
ــتی  ــف فرآیند )بصورت دس ــام عملیات مختل انج
ــیون فرآیند را مشخص  یاخودکار( درجه ی اتوماس
ــق اپراتورها از حیث  ــس جایگاه دقی ــرده و برعک ک
ــتی و یا  ــات و قابلیت های دس ــی به امکان دسترس
خودکار با درجه ی اتوماسیون الزم تعریف می شود. 
ــط  ــف روندهای انجام عملیات توس ــن تعری در حی
اپراتورها همواره باید با دقت ویژه زمان قابل حصول 
ــاده تر در  ــخ اپراتور را مد نظر گیرد. بعبارتی س پاس
برخی واکنش های سریع صرف آگاه ساختن اپراتور 
ــخص  ــا( جهت انجام عملیات مش ــط آالرم ه )توس
ــد ابزاردقیق الزم و  ــد و بای ــتی کافی نمی باش دس
منطق محکم مناسب جهت اجرای خودکار عملیات 

در تمهیدات جلسات خطر – کار منظور شود.

2. 23. دقت در مسیرهای میانبر11
در حین انجام جلسات خطر– کار همواره باید دقت 
ویژه ای بر روی مسیرهای میانبر به خرج داده شود؛ 
به ویژه اگر این مسیرها کاماًل دستی بوده و بازخورد 
ــد. معموالً  ــبی از وضعیت آن ها موجود نباش مناس

11. Bypass 

شکل 5. تعیین مرزها و گره ها بر روی نقشه  

HAZOP مالحظاتی پیرامون برگزاری جلسات
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ــد در کار خود  ــای فرآین ــود اپراتوره ــرض می ش ف
خبره بوده و ضمن اجرای دقیق دستورالعمل ها در 
ــتند و بنابراین توجهی به  انجام کار خود دقیق هس
ــانی نمی شود. این در حالی است  عامل خطای انس
ــی  ــیار حساس ــیرهای میانبر مکان های بس که مس
ــانی و یا تهدیدات عمدی  جهت بروز خطاهای انس

می باشند.

2. 24. وضعیت عادی12 و غیر عادی13 پروژه
نکته ی بسیار مهم آن که اکثر اوقات در بررسی های 
خطر– کار و مطالعه ی SIL وضعیت واحد یا پروژه 
در حالت عادی فرض می شود حال آن که بسیاری 
ــان قطع اضطراری  ــدید پنهان در زم از خطرات ش
ــول می ماند.  ــد )یا پروژه( مغف ــا راه اندازی واح و ی
ــا نباید از  ــود که این حالت ه ــدت تأکید می ش بش
ــد تیم خطر – کار دور بمانند و عملیات جبرانی  دی
ــود. بعنوان  ــیده ش ــرق مختلف اندیش ــه ط الزم ب
ــار کردن14 خطوط انتقال  مثال گاهی اوقات بی فش
ــد. بهترین  ــاً الزم می باش ــورها حتم ــا کمپرس و ی
ــامل  ــت که ش ــاتی اس ــات خطر – کار جلس جلس
ــی از قبیل راه اندازی  ــی تمام مودهای عملیات بررس
ــره16، عملیات عادی17،  ــاده بکار و ذخی اولیه15، آم
ــف عادی19، توقف ــای گذرا و پایدار18، توق حالت ه

اضطراری20و حالت های خاص احتمالی دیگر باشد. 
12. Normal Status 
13. Abnormal 
14. Depressurize
15. Start-up 
16. Standby 
17. Normal Operation 
18. Steady & Unsteady States
19. Normal Shutdown
20. Emergency Shutdown 

2. 25. در نظر گرفتن مسیرهای میانبر و 
جانشینی دستورات21

برای باال بردن قدرت عمل اپراتورها در زمان توقف 
اضطراری واحدو یا راه اندازی اولیه واحد الزم است 
ــیرهای  ــب و کافی برای ایجاد مس تمهیدات مناس
ــتورات خودکار توسط  ــینی دس میانبر و نیز جانش
اپراتورها در حین جلسات خطر– کار در نظر گرفته 
ــود. الزم به یادآوری ویژه است که اضافه کردن  ش
ــات خطر –  ــن تمهیدات و رویه ها در حین جلس ای
ــکل مناسب بر روی نقشه های فرآیند  کار باید به ش
ــریحی و جدولی  )P&IDs( و مدارک توصیفی/تش

پروژه منعکس شود.

2. 26. تکمیل دستورالعمل ها و پیگیری 
توجهات

ــی اوقات ذکر  ــر – کار گاه ــات خط ــی جلس در ط
ــوه ی عملکرد  ــژه ای در رابطه با نح ــات22 وی توجه
ــام کار، زمان  ــی آن از قبیل ترتیب انج ــا حواش و ی
ــرای نصب و  ــت ویژه ب ــام کار، مراقب ــا دوره انج ی
ــواردی از این قبیل  ــرات و م ــرداری و تعمی بهره ب
مطرح می شود که حتماً باید در حاشیه ی نقشه های 
ــور کامل در  ــده و بط ــد )P&IDs( ذکر ش فرآین

دستورالعمل های عملیاتی23 ثبت شود.
ــورد می تواند خطرات  ــص در این م هرگونه نق

پنهانی را برای فرآیند ایجاد کند.

21. Override 
22. Notes
23. Operation Manuals

27.2. فلسفه تعیین سطوح آالرم ها
ــات خطر – کار عبور از نقاط تنظیم24  در طی جلس
ــای مختلف مورد بحث  ــای نرمال کمیت ه و مرزه
ــفه ی تعیین این  ــرد و فلس ــرار می گی ــی ق و بررس
سطوح و چگونگی اطالع رسانی به اپراتور و نحوه ی 
عکس العمل او بر روی این سطوح تشریح می شود. 
ــی تفصیلی  ــه در مرحله ی مهندس ــی ک از آن جای
ــا و خرید  ــبات، تصمیم گیری ه ــیاری از محاس بس
ابزاردقیق الزم بر اساس این سطوح انجام می شود، 
ــات  ــی از اصلی ترین خروجی های جلس بعنوان یک
ــای فرآیندی باید تکمیل  خطر – کار، داده برگ ه

شده و توجهات الزم بر روی آن ها قید شود.

28.2. تأثیر آتش سوزی در فرآیند
ــوزی در هر  ــش س ــال آت ــه احتم ــی ک از آن جای
ــدی و چه  ــود دارد )چه عم ــی از فرآیند وج مکان
ــی های خطر – کار این  ــد( معموالً در بررس غیرعم
ــته می شود  ــی ها کنار گذاش خطر آگاهانه از بررس
ــی فرآیند  ــش ایمن ــت که بخ ــر آن اس ــرض ب و ف
ــب را برای  ــامانه های اعالم و اطفاء حریق مناس س
ــا نکته ی مهم آن  ــد در نظر می گیرد؛ ام کل فرآین
است که در فرآیندهای حساس و انفجارپذیر مانند 
ــوختنی که احتمال این نوع  فرآیندهای گازهای س
ــت، حتماً باید در  ــیار باالس خطر و تأثیرات آن بس
ــی های خطر – کار تأثیر ناشی از آتش سوزی  بررس
ــد و اقدامات جبرانی الزم مورد بحث  بر روی فرآین

قرار گیرند. 

24. Setpoints 

شکل 7. توجه به جدا بودن ابزاردقیق حلقه های کنترل از حلقه های ایمنی در جلسات خطر-کار امری ضروری است

HAZOP مالحظاتی پیرامون برگزاری جلسات
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شکل 8. نکاتی که باید مورد توجه گرداننده ی جلسه ی خطر-کار قرار گیرد   

 )APC( 252. 29. سامانه ی کنترل پیشرفته
ــدی از ترفند جدیدی با  در پروژه های جدید فرآین
ــامانه ی کنترل پیشرفته استفاده می شود که  نام س
ــای مختلف )برای مثال هوش  با بکارگیری روش ه
ــعی می کنند  ــبات پیچیده س ــی( و محاس مصنوع
ــی و بازده کل فرآیند را بهینه نمایند. طبیعتاً  کارآی
ــامانه ای نیاز به در نظر  ــازی چنین س برای پیاده س
ــد که  ــق و نرم افزار اضافی می باش ــن ابزاردقی گرفت
ــد را با  ــای فرآین ــی حلقه ه ــدی روند بررس ــا ح ت
ــا فراتر از این  ــازد. ام ــی همراه می س پیچیدگی های
ــان خطر – کار برای  پیچیدگی، دقت نظر کارشناس
ــر و یا قطع عمل  ــیرهای میان ب در نظر گرفتن مس
ــت تا بتوانند  ــبه ی خودکار برای اپراتورهاس محاس
ــده و کنترل عملیات  ــزوم وارد عمل ش ــع ل در موق
ــت گیرند. بعبارتی ساده تر نباید مواقعی در  را بدس
ــامانه ی کنترل و  ــد بوجود آید که س کنترل فرآین
ــه ی معیوب قرار گرفته و  حفاظت فرآیند در چرخ
ــت آن ها وجود  ــاختن فرمان از دس امکان خارج س
ــته باشد. همه می دانند که سامانه های کنترل  نداش
ــا و نرم افزارهایی عمل  ــاس برنامه ه ــودکار بر اس خ
ــت و بنابراین  ــانی اس می کنند که حاصل فکر انس
ــا غیر قابل  ــته ی ــروز حالت های ناخواس ــال ب احتم

پیش بینی امری دور از انتظار نخواهد بود.

30.2. متولی برنامه دار اجرای جلسات 
خطر- کار 

و اما بعنوان آخرین مالحظه که شاید با تمام موارد 
ــان کرد جلسات  ــد باید خاطر نش قبلی مرتبط باش
خطر – کار نیاز به یک متولی هوشمند با تجربه ی 
برنامه دار می باشد. این متولی ممکن است یک فرد 
ــده ی مالی،  ــرمایه ی تعریف ش ــا یک گروه با س و ی
ــی و نیز بازه ی  ــادی و تدارکات ــانی، امکانات م انس
ــا برنامه ریزی  ــد که باید ب ــده باش زمانی تعریف ش
ــرمایه ها نهایت استفاده را بنماید.  مناسب از این س
متولی باید حداقل نسبت به موارد زیر توجیه باشد:

ــات خطر – کار باید انجام  • هدف26: چرا جلس
شود؟ 

25. Advanced process control
26. Purpose

در  ــای  مرزه مسـؤولیت27:  محـدوده ی   •
ــؤولیت تیم خطر – کار  ــده برای مس نظر گرفته ش

چیست؟
ــیوه انجام جلسات چگونه  • شـیوه ی اجرا: ش

است؟
ــانی باید به جلسات  • تیم جلسـات: چه کس

دعوت شوند؟
ــه زمانی و در چه  • برنامـه ی زمانی28: در چ

دوره ای )یا دوره هایی( جلسات انجام می شوند؟ 
ــزات مورد لزوم  ــکان و تجهی • تـدارکات29: م

چیست؟  
ــوع اطالعات و  • اطالعـات مـورد نیاز: چه ن

27. Scope
28. Schedule 
29. Logistics 

داده های فرآیندی و ایمنی و یا حتی خارج از بحث 
باید برای جلسات آماده باشد؟ 

ــر – کار  ــات خط ــه ی کالم آن که جلس خالص
ــتند که برای حصول  ــات مهم و ویژه ای هس جلس
ــب مالحظات  ــد مراق ــوب از آن ها بای ــج مطل نتای
ــانی از این  ــوان نش ــه کمتر می ت ــود ک ــیاری ب بس

مالحظات در کتاب ها و مقاالت علمی یافت. 
ــتی های حتمی سعی  در این مقاله با تمام کاس
شد به برخی از این مالحظات اشاره شود. باشد که 
متخصصین و کارشناسان فن ضمن ارایه ی نظرات 
با ارزش خود کاستی های این گفتار را جبران کرده 

و با پیشنهادات خود آن را تکمیل نمایند.

بخش نخست این مقاله در شماره 159 ماهنامه ی  صنعت هوشمند به چاپ رسید و مقرر بود بخش دوم این مقاله در شماره 
160 ماهنامه درج شود که به دلیل بروز مشکالت فنی و آسیب دیدن فایل مربوطه، این امر محقق نشد از این بابت از محضر 

خوانندگان محترم عذرخواهی می شود.  

مراجع :

ــز تجربیات نگارنده از  ــب و مقاالت موجود در زمینه HAZOP و نی ــه با مطالعه برخی کت ــن مقال 1. ای
جلسات واقعی HAZOP فرآیندهای اجرا شده در شر کت پیدک به تحریر در آمده است. 

 Successful HAZOPs )Part One( – by FLEMING ــه ــن از مطالب موجود در مقال همچنی
Professional بسیار ایده گرفته شده است.

ــاور "آفتاب ایمن پرتو" به آدرس زیر می توانید تصاویر  ــین مش ــرکت مهندس ــایت ش 2. با مراجعه به س
بسیاری از فضای واقعی جلسات خطر – کارمشاهده نمایید:

http://www.aipceco.com/e/index.php?option=com_igallery&view=gallery&id
=25&Itemid=239

HAZOP مالحظاتی پیرامون برگزاری جلسات
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 ،R & D ،ــی واژه هـاي کلیـدي: خود ارزیاب
بهبود کسب و کار، ارایه ی فرآیند خود ارزیابی ری

آو
رد

ــ
گ

مهندس سید موسی میر قربانی گنجی
معاونت بازرگانی شرکت نوآوران ابزار خاورمیانه

Mousa.ganji@yahoo.com

ــه   ی  پای ــدی  تولی ــای  واحده ــه  ک ــا  آن  ج  از 
ــور  اولیه   ی هرگونه تغییری را در نظام صنعتی کش
ــکیل می   دهند، مجموعه   ی سیاست   گذاری   های  تش
ــه گونه   ای صورت  ــور باید ب تولید و تحقیقاتی کش
ــام تولید  ــاد تحول در نظ ــه منجر به ایج پذیرد ک
ــود. تحقیق در این باره باید از طریق  کارخانجات ش
ــت  های حمایتی از یک سو و ترغیب  اجرای سیاس
ــهامداران واحدهای تولیدی به سرمایه   گذاری در  س
ــوی دیگر صورت پذیرد؛  امر تحقیق و توسعه از س
ــاد حمایت دولت از  ــترده بودن ابع که این امر گس
ــال  های  ــه ویژه در س ــی را ب ــای تحقیقات  فعالیت   ه
اولیه   ی فعالیت   های توسعه اجتناب ناپذیر می سازد.

ــوم واحدهای  ــی به مفه ــن مقاله با نگرش در ای
ــت با توجه به  ــده اس ــعی ش ــعه، س تحقیق  و توس
تعریف، خود ارزیابی در واحدهای تحقیق و توسعه 
به عنوان روشی مناسب برای راهبرد بهبود کسب و 

کار مورد بررسی قرار گیرد.

 R&D خودارزیابی در واحدهای
مدلی مناسب در راستاي راهبرد 

بهبود کسب و کار
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1. مقدمه
ــت که بحث توجه به تحقیقات در جامعه  سال  هاس
ــز در ارتباط با  ــت و تالش  های زیادی نی مطرح اس
ــادی طراحی  ــاختارهای زی ــورت گرفته و س آن ص
ــده است ولی در عمل ساختارها و تالش  ها کم  تر  ش
ــته و مؤسسات صنعتی همواره  نتیجه  ی عملی داش
از نتایج تحقیقات گله  مند بوده و مراکز تحقیقاتی را 
به تئوری زدگی و تئوری پردازی متهم می  نمایند و 
از طرف دیگر مراکز تحقیقاتی، سازمان   های اجرایی 
ــه به تحقیقات متهم می  کنند و این  را به عدم توج
ذهنیت  ها بین نظام تحقیقات و نظام اجرایی کشور 
ــه  های این  ــت. یکی از ریش فاصله ایجاد نموده اس
ــگ تحقیق محوری و  ــکل کم  رنگ بودن فرهن مش
قوی بودن عمل زدگی در سازمان  های اجرایی است 
ــزم فرافکنی مبنی بر این  ــایی با مکانی که این نارس
که نتایج تحقیقات کاربردی نیست کتمان گردیده 
است. ولی واقعیت امر این است که رونق تحقیقات 
ــازمان  ها بستگی دارد  به بکارگیری نتایج آن در س
ــگ پژوهش محوری در  ــای آن وجود فرهن و زیربن
ــت. فرهنگ تحقیق یعنی این که  ــازمان اس کل س
ــایل مختلف علمی و اجتماعی  افراد جامعه در مس
ــخصی و کاری از روش  و شئون مختلف زندگی ش
ــتفاده نمایند. برای ترویج فرهنگ تحقیق  علمی اس
ــر فرهنگی به این  ــازمان، کارکنان باید از نظ در س
ــند که باید در زمینه   های  باور مشترک رسیده باش
ــه راه  حل  ها و یا  ــق و پژوهش ب ــون، با تحقی گوناگ
ــت یابند یا چیزهای جدیدی  پدیده  های جدید دس
را در جهت تعالی انسان و جامعه کشف کنند. وقتی 
که روحیه   ی تحقیق و پژوهش بر فرهنگ سازمانی 
مسلط شود و روال  های معمولی و سنتی رها شوند، 
ــد. حاکمیت  روش  های جدید جایگزین خواهند ش
ــه اولین ویژگی  ــر فرهنگ جامع ــرش پژوهش ب نگ
مناسب فرهنگی برای توسعه   ی اقتصادی است.      

تحقیق عبارت از مشاهده  ی چیزهایی است که 
همه کس آن را دیده ولی درباره  اش نیندیشیده  اند. 
ــردی بلکه جنبه   های  ــق، امروزه نه جنبه  ی ف تحقی
ــازمانی دارد و پژوهش نه تنها در یک  گروهی و س
ــام وجوه امنیتی،  ــانی، بلکه در تم وجه زندگی انس
ــی و هنری بدل  ــی، صنعتی، فناوری، آموزش دفاع
ــت که باید در هماهنگی با یکدیگر و در  ــده اس ش
ــعه   ی جامعه به کار برده شود. هم اینک  جهت توس
ــت.  ــعه تغییر یافته اس معادله   ی بین تحقیق و توس
قبالً این توسعه بود که تعیین می  کرد به چه میزان 
ــت که  ــود، اما اکنون این تحقیق اس باید تحقیق ش

تعیین می  کند به چه میزان برای توسعه باید هزینه 
شود و کجا اقدام  های الزم صورت پذیرد.

در  ــعه  توس و  ــق  تحقی ــای   واحده
کارخانه  ها، هسته   ی اولیه   ی فعالیت   های تحقیقاتی 
ــتند. این واحدها به  طور عمده   در بخش صنعت هس
ــاوری در داخل یک  ــرات فن ــده  دار انجام تغیی عه
ــوآوری در  ــذف ن ــوده، ح ــدی ب ــه ی تولی کارخان
ــاص را در چارچوب  ــد تولید یک محصول خ  فرآین
سیاست  گذاری صاحبان واحد تولیدی تعقیب می-

 کند. از آن  جا که مجموعه فعالیت واحدهای تحقیق 
ــطه و  ــا باید به صورت بال واس ــعه کارخانه  ه و توس
سریع در خدمت سود اقتصادی واحد تولید کننده 
ــاً برخورد با موضوع تحقیقات در  قرار گیرد؛ طبیعت
ــای تولیدی  ــع برنامه  ریزی واحده ــن واحدها تاب ای
ــاً منافع مجموعه صنعت را در  مربوطه بوده و الزام

بر نخواهد گرفت.
ــه   ی اولیه  ــای تولیدی پای ــا که واحده از آن   ج
ــور تشکیل  هرگونه تغییری را در نظام صنعتی کش
ــت   گذاری   های تولید  ــه   ی سیاس می   دهند، مجموع
ــه   ای صورت پذیرد  ــور باید به گون و تحقیقاتی کش
ــام تولید کارخانه  ــر به ایجاد تحول در نظ که منج
ــد از طریق اجرای  ــاره بای ــق در این ب ــود. تحقی  ش
ــب  ــو و ترغی ــک س ــی از ی ــت  های حمایت سیاس
ــرمایه  گذاری در  ــدی به س ــهامداران واحد تولی س
ــوی دیگر صورت پذیرد.  ــعه از س امر تحقیق و توس
ــاد حمایت دولت از  ــترده بودن ابع که این امر گس
ــال  های  ــه ویژه در س ــی را ب ــای تحقیقات  فعالیت   ه
اولیه   ی فعالیت   های توسعه اجتناب  ناپذیر می  سازد.

ــوم واحدهای  ــی به مفه ــن مقاله با نگرش در ای
ــت با توجه به  ــده اس ــعی ش ــعه س تحقیق  و توس
تعریف، خود ارزیابی در واحدهای تحقیق و توسعه 
به عنوان روشی مناسب برای راهبرد بهبود کسب و 

کار مورد بررسی قرار گیرد.
ــی از عوامل تولید و  ــا توجه به فناوری که یک ب
ــت و با توجه به این  که  خود نتیجه   ی تحقیقات اس
در حال گذر از قرن بیستم هستیم که قرن تحوالت  
بزرگ در علم و فناوری است و با در نظر گرفتن این 
موضوع که هم اکنون عمده   ترین درآمد کشورهای 
پیشرفته  ی صنعتی و موفق در جهان امروز، از محل 
ــروش تولیدات صنعتی و صدور فناوری  های نوین  ف
ــت که تمام  ــت، الزم اس در زمینه  های مختلف اس
ــت انجام این  ــل و قابلیت  های موجود در جه عوام

فرآیند )تحقیق( آماده و مهیا شود.
ــایی  ــت از شناس ــعه عبارت اس تحقیق و توس
ــتفاده  ــتعدادهای تولید، اس نیازهای مصرف و یا اس
ــود در طراحی،  ــای موج ــا و توانایی  ه از خالقیت  ه
ــول جدید به بازار.  ــترش تولید و معرفی محص گس

ــد  ــعه پایه   ی اصلی رش ــای تحقیق و توس فعالیت  ه
ــند و ارزش  ــی می  باش ــع صنعت ــعه   ی جوام و توس
ــعه یافته در 40  ــورهای توس ــت آن در کش و اهمی
ــال اخیر همواره افزایش یافته است. حال آن که  س
ــورهای در حال توسعه اخیراً به اهمیت آن  در کش
ــل فعالیت  ها در مراکز صنعتی  پی برده  اند. این قبی

عمدتاً به دو منظور انجام می  شود: 
الف( حفظ ارتباط مسـتمر با بازار مصرف: 
ــریع  ــرفت س ــدی با توجه به پیش ــای تولی واحده
ــر، باید  ــا و نیازهای بش ــر انتظاره ــاوری و تغیی فن
ــی و تولید محصول جدید،  ــواره از طریق طراح هم
ــر متقاضیان و رقابت  ــی الزم برای جلب نظ آمادگ
ــته باشند. جهت تحقق این  در بازار تولیدی را داش
 اهداف واحدهایی که اصطالحاً واحد تحقیق1 نامیده 
ــؤول تالش برای دستیابی به هرگونه  می  شوند مس
ــیوه   ی  نوآوری در طراحی کاال، خدمات جدید و ش

عرضه آن  ها به بازار هستند.  
ب( بسط و توسـعه   ی فعالیت   های تولیدی 
ــالش در  ــه ت ــاز ب ــدگان نی و صنعتـی: تولیدکنن
ــی  ــول، از طریق بررس ــردن محص ــت بهینه  ک  جه
ــرات در طراحی محصول  ــته   ی فرآورده، تغیی پیوس
ــد. این قبیل فعالیت  ها  و ایجاد مصارف جدید دارن

اصطالحاً »توسعه2« نامیده می   شود.
ــاً تحقیق و توسعه یک نیاز مستمر علمی  اساس
ــت و در یک واحد  و صنعتی واحدهای تولیدی اس
ــورت ارتباط  ــادی و بص ــور متم ــی باید بط صنعت
ــرای مدیریت عالی آن،  ــازمان یافته ب ارگانیک و س
ــای 3R&D اغلب  ــت فعالیت  ه ــل نماید. اهمی عم
ــت صنعت و  ــتردگی و ماهی ــوع گس ــتگی به ن بس

همچنین دیدگاه گردانندگان آن دارد. 
ــد.  یک واحد R&D باید از دو جهت غنی باش

نخست از نظر اطالعاتی و سپس از نظر مدیریتی.
ــق ارتباط  ــی آن از طری ــازی اطالعات ــی س غن
ــدن در  ــع خارجی و داخلی و وارد ش ــایر مناب با س
ــبکه  ی اطالعاتی تأمین می  شود. از نظر مدیریتی  ش
ــی باید بر مبنای انعطاف  پذیر بودن  چنین واحدهای
ــکیل شوند و نباید تشکیالت آن بیش  و پویایی تش
ــند تا از خطر بروکراتیزه شدن  از حد گسترده باش
ــالف کار اداری،  ــوند. کار تحقیقاتی برخ ــظ ش حف
خصلت روزمرگی ندارد. کاری است اکتشافی که با 
ــت و در این صورت  ابداع، ابتکار و خالقیت توأم اس

1. Research
2. Development
3. Research & Development
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شیوه   ی خاصی از مدیریت را طلب می  کند.
ــان،  جه در  ــر  اخی ــه   ی  ده ــد  چن ــوالت  تح
ــه صنعت را  ــت ک ــده اس  باعث پیدایش روندی ش
ــرفته متکی   به  طور روزافزونی به علوم و فنون پیش
ــل انقالب صنعتی، صنعت، متکی  می  نماید. در اوای
ــه چندان  ــا و فنونی بود ک ــه و مهارت  ه ــر تجرب ب
ــتقیم و منظمی با علم نداشتند و بیشتر  ارتباط مس
ــروزه فناوری  هایی  ــتند، اما ام ــای تجربی داش مبن
ــوند، ارتباطی  ــه کار گرفته می  ش ــه در صنعت ب ک
ــگام دارند و بدون بکارگیری   تنگاتنگ با علوم پیش
یافته  های این علوم، صنعت نمی  تواند به حیات خود 
ــدن مراکز  ــه دهد. بازتاب این تحول پدیدار ش ادام
ــعه در واحدهای صنعتی کشورهای  تحقیق و توس
ــت؛ این مراکز، حلقه  های پیوند میان  ــرفته اس پیش
ــو و کاربرد  ــی – علمی از یک س یافته  های پژوهش
ــوده و در واقع حلقه  ی رابطی  ــوی دیگر ب فنی از س
ــتند که دانشگاه و مراکز پژوهشی را به صنعت  هس
ــن مراکز تولید  ــد. آنچه در داخل ای پیوند می  دهن
ــل، مراکز  ــت و به همین دلی ــود فناوری اس می  ش
ــای تولید فناوری  ــه   ها و کارخانه  ه R&D یامؤسس
ــته،  ــل واقفند. در واقع دیگر مثل گذش ــه این اص ب
ــاف  ها و نوآوری  های تصادفی  فناوری حاصل اکتش
ــت که در سراسر جامعه پراکنده   اند؛ بلکه  افراد نیس
تولید آن به یک فعالیت متمرکز و نظم یافته تبدیل 

شده است.
ــورهایی که  ــت که می  بینیم کش بی  دلیل نیس
سهم زیادی در بازار فناوری   های پیشرفته در جهان 
ــتند که  دارند )آمریکا، ژاپن و آلمان( آن  هایی هس
ــرده  ــرمایه  گذاری را ک ــترین س روی R&D بیش
ــان خود را در  ــمندان و مهندس ــن دانش و بیش  تری
ــر بپذیریم  ــته  اند. حال اگ ــن مراکز به کار گماش ای
ــی،  که فناوری عامل تعیین کننده  ی قدرت سیاس
ــت، باید  ــان امروز اس ــی در جه ــادی و نظام اقتص
ــتر بهره  مند است  ــوری از این قدرت بیش گفت کش
ــد  ــته باش که باالترین ظرفیت خلق فناوری را داش
 R&D ــاده   تر به پیشرفته  ترین مراکز و به بیانی س

مجهز باشد.
ــعه  ــردی عملکرد تحقیق و توس ــت راهب اهمی
ــازمان  ــوان کلیدی در موفقیت دراز مدت س به عن
توجه فزاینده  ای را نسبت به خود جلب کرده است. 
ــعه باید به عنوان یک  ــازمان  های تحقیق و توس س
ــی عملیات خود را  ــه، وضعیت عملکرد فعل مجموع
ــای روزمره کیفیت  ــتیبانی از بهبوده به منظور پش

درک نمایند.
ــوس و  ــیار نامحس ــش بس ــت کار پژوه ماهی
ــرد در  ــنجش عملک ــت. س ــس اس ــل لم ــر قاب غی
ــت. با این  ــعه موضوع پیچیده  ای اس تحقیق و توس
ــه و تحلیل  ــا باید به منظور تجزی ــود، فرآینده وج
ــت در  ــود و تمرکز بر مقوالت درس ــت موج  وضعی
ــرار گیرند.  ــت کنترل ق ــعه، تح ــای توس فعالیت  ه
ــاختار  ــده  ی س خودارزیابی به عنوان حلقه  ی گمش

ــازمان محسوب می  شود که  ــب و کار س بهبود کس
ــنجش عملکرد از  ــث هدایت جریان بازخورد س باع
ــب و کار به منظور تقویت  طریق راهبرد بهبود کس

فعالیت  های بهبود می  گردد.
اهداف اصلی این مقاله عبارتند از:

ــب و کار  ــرای بهبود کس ــاد چارچوبی ب • ایج
ــر گیرنده  ی  ــعه، درب ــای تحقیق و توس  در واحده
ــای تجزیه و  ــعه، بر مبن ــای عمده  ی توس زمینه  ه
ــعه و مفهوم  ــل نظری عملیات تحقیق و توس تحلی

کیفیت در آن محیط.
ــتقرار خودارزیابی در زمینه   ی کلی راهبرد  • اس

بهبود کسب و کار.
ــرای انجام  ــکان پذیر ب ــه   ی فرآیندی ام • ارای

خودارزیابی در سازمان   های تحقیق و توسعه.
ــه صورت  ــن مقاله، ب ــعه در ای ــق و توس تحقی
ــود،  پژوهش   های کاربردی بلند مدت تعریف می   ش
ــن بر مرحله  ی واقعی پژوهش تأکید دارد، نه  بنابرای
فعالیت  های توسعه و طراحی محصول. کیفیت، در 
عوض، به معنی عملکرد برتر تحقیق و توسعه تلقی 
می  گردد که در بر گیرنده   ی خروجی  ها، فرآیندهای 

مختلف و کل سازمان می  باشد.

2. تعریف تحقیق و توسعه
ــوان به گونه   ای  ــعه را می  ت هر واحد تحقیق و توس
ــه محصول مهمی به نام  ــبیه کرد ک به کارخانه تش
فناوری تولید می  کند، واحدهای تحقیق و توسعه را 

می  توان مهم  ترین زیربنای فناوری دانست.
تحقیق و توسعه عبارت است از هرگونه فعالیت 
منظم و خالق در جهت افزایش اندوخته  های علمی 
ــن اندوخته  ها برای طراحی  ــتفاده از ای و فنی و اس
ــن. به  طور کلی  ــا و کاربردهای نوی ــا ابداع روش  ه ی
ــعه شامل تحقیق علمی  فعالیت  های تحقیق و توس
و توسعه  ی تجربی است. نتایج تحقیقات علمی اعم 
از تحقیق و توسعه  ی تجربی با استفاده از این نتایج 
ــی فرآیندها و  ــداع کاربردهای جدید و طراح  به اب
روش  های نوین می  پردازد. بدین ترتیب فعالیت  های 
ــعه ماهیتاً به تحقیق بنیادی یا پایه،  تحقیق و توس

کاربردی و توسعه  ای تقسیم می  شوند.

3. کیفیت در تحقیق و توسعه
ــد:  ــق مي  تواند این باش ــت در تحقی ــف کیفی تعری
ــا و تطابق آن با  ــتمر دانش و کاربرده ــود مس »بهب
ــت از دو جنبه  ــن کیفی ــداف تجاري«. همچنی اه
ــتري و کاهش میزان خطا باید بررسي  رضایت مش
ــود. ایراداتي که در محصول تحقیق وجود دارند  ش
ــد از ایراد در اطالعات خروجي، تولید آن در  عبارتن

زمان نامناسب و خروجي نامناسب و ناکافي.
ــعه با توجه به خروجي آن  در مورد فرآیند توس
ــت،  ــا محصول بهبود یافته اس ــه یک فرآیند و ی ک
ــد بنحوي که محصول با اهداف  میزان بهبود فرآین
ــد و این که این اهداف  ــته باش طرح مطابقت داش

ــوند معیار کیفیت  ــد به  طور مداوم حاصل ش بتوانن
ــت. ایرادات موجود در محصول همراه با دوباره  اس
ــتباهات طراحي در  ــتند. اش ــات هس کاري و ضایع
ــارات سنگیني در  ــاخت منجر به خس مرحله   ی س
ــت که تنها 5%  ــود. گزارش شده اس ساخت مي  ش
ــد در مرحله  ی تحقیق  هزینه  ی یک محصول جدی
ــود ولي گاهي خطا منجر  ــعه مصرف مي ش و توس
ــیار زیاد دوباره کاري شده و چند برابر  به زمان بس

هزینه خود محصول هزینه دربردارد. 
 

1.3. اندازه گیري کیفیت
ــود  ــر پدیده ی کمي که بخواهد اندازه گیري ش ه
باید سه شرط داشته باشد: قابلیت شمارش، قابلیت 
ــاق در یک پریود  ــف هدف، قابلیت اتف امکان تعری

زماني.
ــت مي توان از  ــت تعریف هدف براي کیفی جه
روش ارزیابي نظریات خریداران در مورد محصوالت 
ــراي درک این که یک  ــده و همچنین ب ــع ش توزی
ــعه از نظر کیفي، کامل است باید به دو  فرآیند توس

سؤال پاسخ دهیم:
ــعه اهداف خود را  ــازمان تحقیق و توس • آیا س

برآورده ساخته است؟ 
ــته بین متغیرها و اهداف  ــازمان توانس • آیا س

ارتباط برقرار کند؟
ــتا ارزیابي براي قابل شمارش شدن  در این راس
ــود. از  ــاي مختلف تعریف مي ش ــت پارامتره کیفی

جمله مي توان به پارامترهاي زیر اشاره کرد:
• پارامترهاي چرخه  ی زماني کار؛

• قابلیت تولید؛ 
ــتریان  • رضایت کارمندان عالوه بر رضایت مش

از مواردي است که باید رعایت شود.
ــتیابي  ــي دس یکي از مهم ترین روش هاي بررس
ــت. این  به اهداف ایجاد گروه  هاي ارزیابي طرح اس
ــي و نهایي امکان  ــا در مراحل ابتدایي، میان گروه  ه
ــازند. گروه  های مذکور  ارزیابي پروژه را فراهم مي س
ــي پروژه )تعیین  ــر این که چهارچوب زمان عالوه ب
ظرفیت زماني( را  تعریف مي کنند، تحقق هدف در 

هر مرحله را بررسی مي کنند.

4. مدیریت تحقیق و توسعه
ــه اي از بینش ها، روش ها  ــت فناوری مجموع مدیری
ــت که امکان مي دهد تا از فناوری  و شیوه هایي اس
ــعه  به بهترین وجه در جهت تحقق هدف هاي توس

استفاده شود.
ــر که در  ــاخت بش ــرف دیگر نظام هاي س از ط
ــد همواره نیازمند  ــی رقابتی فعالیت مي کنن محیط
ــزي و هدایت براي باال بردن عملکرد خود  برنامه  ری

هستند.
ــه اي از  ــه عنوان حلق ــاوری نیز ب ــعه  ی فن توس
ــعه، این امر  ــته  ی ابعاد توس زنجیره  ی به هم پیوس

را شامل مي شود.

خودارزیابی در واحدهای R&D مدلی مناسب ...
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ــعه  ی فناوری از کاربرد فناوری در توسعه،  توس
ــیدن به این اهداف اعمال  بحث مي کند و براي رس

مدیریتی ویژه را ضروری مي داند.
ــاوری مي توان  ــعه  ی فن در مورد مدیریت توس

ابعاد شش گانه  ی ذیل را در نظر گرفت:
• اهداف؛ 

• معیارهای تصمیم گیري؛   
• زمان؛   

• محدودیت ها؛  
• فعالیت ها و عملکردها؛   

• مکانیزم ها و طرز عمل ها.
ــی مدیریت  ــت که براي بررس ــد توجه داش بای
ــت به گونه اي همه جانبه و منظم  فناوری الزم اس
ــی بر فناوری جزء  ــرد، زیرا یک نظام مبتن عمل ک
ــعه  ــي ناپذیری از مجموعه  ی کلي نظام توس جدای
ــی همه جانبه  ی این نظام نتیجه  ی  ــت و بررس اس

بهتری را به دست مي دهد.
یکي از وظایف اصلي مدیران توسعه  ی فناوری، 
ــت. در خصوص  ــعه اس در ارتباط با تحقیق و توس
ــه تولیدکننده  ــم ک ــعه  باید بدانی ــق و توس تحقی
ــب  اطالعات و دانش فنی یک جامعه و تنها راه کس
ــعه  ــت بنابراین تحقیق و توس فناوری در داخل اس
ــرد منظم و خالق و  ــت از هرگونه عملک عبارت اس
بدیع براي افزایش مرزهای شناخت علمی و عملی 
از جمله دانش 

مربوط به انسان، فرهنگ و جامعه مي باشد.
ــل  ــعه، عم ــش و توس ــد پژوه ــع فرآین در واق
شناسایی نیاز، پیدایش اندیشه، آفرینش، طراحی، 
تولید، معرفی و انتشار یک محصول فرآیند با نظام 

فناوری است.

5. مروری بر عملیات تحقیق و توسعه
ــرکت، نظیر بازاریابی،  همه  ی زمینه های کلیدی ش
ــا یکدیگر  ــدت ب ــعه و تولید، به ش ــق و توس تحقی
ارتباط دارند. این کارکردها از خروجی های یکدیگر 
ــه  ی تنظیم مداومی  ــکیل حلق بهره می گیرند و تش
ــرکت  ــه نیازهای بازار و راهبردهای ش ــبت ب را نس
ــن می نمایند.  ــه را تضمی ــت مؤسس داده و موفقی
ــیع  ترین مفهوم،  ــعه در وس ــد تحقیق و توس  فرآین
ــته  ــی را تلفیق می کند که به طور پیوس فعالیت  های
ــرکت به منظور  ــف را در یک ش ــای مختل تالش ه
ــاری هماهنگ  ــه محصول تج ــک ایده ب تبدیل ی

می کنند.
ــا  ب ــعه  توس و  ــق  تحقی ــی  کل ــد   فرآین
ــود و به  ــیعی از ورودی  ها آغاز می ش ــه  ی وس دامن
تدریج آن ها را پاالیش کرده و از میان آن ها انتخاب 
ــعه ایجاد  ــمی توس می کند، تعدادی پروژه  های رس
می گردد که می تواند به تکمیل سریع و بکارگیری 

آن ها منجر شود.  
ــعه، پنج  ــف تحقیق و توس ــواع مختل ــرای ان ب
ــت. پژوهش های بنیادی  مرحله شناسایی شده اس
ــوند. تحقیقات  ــال دانش پایه هدایت می ش به دنب
ــم علمی را  ــد برخی مفاهی ــافی کاربرد مفی اکتش
ــردی، قابلیت عملی  ــن می کند. پژوهش کارب تعیی
یک کاربرد علمی را بهبود می بخشد، در حالی 
ــعه به مهندسی یک محصول  که توس
ــاره دارد.  ــا فرآیند خاص اش ی
ــه بهبود محصول  نهایت این ک
ــه تغییر محصوالت  معطوف ب
ــا فرآیندها به منظور افزایش  ی
قابلیت عرضه در بازار، کاهش 

هزینه یا هر دو می باشد.
ــد  ــه  ی اول فرآین مرحل

ــای پروژه  ــاد ایده ه ــامل ایج ــعه ش تحقیق و توس
می گردد. در مرحله  ی بعدی، بهترین پیشنهادهای 
ــوند، سپس، طرح ریزی واقعی  پروژه انتخاب می ش
ــا و منابع به صورت  ــود. بودجه  ه پروژه آغاز می  ش
بخشی از مدیریت پرتفولیو4 تخصیص می یابند که 
فرآیند پیچیده ای از مدیریت منافع متضاد شرکت 
کنندگان و پروژه های متعدد می باشد. در نهایت، 
ــمی پروژه حاصل می شود. طی مرحله- تأیید رس

ــتفاده از  ــدف، اجرای کار مصوب با اس ــرا، ه  ی اج
ابزارهای تخصیص یافته است. پیشرفت پروژه باید 
به طور پیوسته بازنگری و گزارش شود. هر تغییری 
ــا نیازمندی هایی که طی  در محیط، هدف پروژه ی
اجرای پروژه روی می دهد باید با مشتری در میان 
ــد معطوف به انتقال  ــود. توجه کامل بای گذارده ش
ــم بماند، نتایج  ــاوری گردد. اگر این مرحله عقی فن
ــتفاده قرار  ــور مؤثر یا کامل مورد اس پژوهش به ط

نمی گیرد.

1.5. کیفیت و سنجش عملکرد در محیط 
تحقیق و توسعه

اصول کیفیت، که در ابتدا در بخش های مربوط به 
محصول و فرآیند تولید به کار می رفت، هم اکنون 
ــای ناملموس تر  ــده ای در فعالیت ه ــرد فزآین کارب
ــعه، و  مثل مدیریت و خدمات دارد. تحقیق و توس
ــت، و  ــژه تحقیقات بلند مدت، آخرین مرز اس  به وی
ــن امر هنوز  ــان می دهد که ای تجربه  ی امروزه نش
ــه، کیفیت به  ــت. در این مقال ــه جدیدی اس زمین
ــامل  ــعه، ش ــر تحقیق و توس ــرد برت ــی عملک معن
ــعه  ــا، فرآیندهای مختلف تحقیق و توس خروجی ه
ــازان، در نظر گرفته می شود.  و کارکرد مجموعه س
ــتایی، به صورت پویا محسوب  کیفیت به جای ایس

می  شود. 
کیفیت سفر است، نه مقصد.

ــعه  بهبود مداوم کیفیت عملیات تحقیق و توس
ــتلزم تعریف عناصر خاص کیفیت این سازمان  مس
می باشد. آن گاه عملکرد باید نسبت به این معیارها 
ــر منجر به ایجاد  ــرار گیرد. این ام ــورد ارزیابی ق م
ــات، و نیز بهبود  ــعه  ی عملی طرح اقدام جهت توس
ــود.  ــده می ش ــرای مراحل طرح ریزی ش اج
ــت از  ــه  ی کلیدی کیفیت عبارت اس جنب
ــنجش هایی به منظور مقایسه  نیاز به س
ــا تفاوت عملکرد  و ردیابی تغییرات ی
ــات  اقدام و  ــنجش ها  س ــا؛  طرح ه
ــود  ــای کار بهب ــی، پایه ه اصالح

کیفیت است.

4. Portfolio Management
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 ایجاد تعهد آموزش 

 تکلیف منزل

 
 کارگاه

 
دگزارش بازخور  

 
بندیاولویت  

 
 طرح اقدام

 

 پیگیری

دبازخور  

 

ــعه می تواند به  ــی عملکرد تحقیق و توس ارزیاب
ــه سطح تقسیم شود: درون فرآیند، سنجش  های  س
خروجی و نتایج و بازخورد. ارزیابی درون فرآیند در 
ــامانه  ی پردازش طی پروژه  های تحقیقاتی  داخل س
ــاًل می تواند  ــای خروجی مث ــد. معیاره روی می ده
ــده یا مقدار دانش  ــب ش تعداد امتیازنامه  های کس
ــروش یا کاهش  ــد. بهبود ف ــده باش جدید ایجاد ش
ــعه  ی بیشتر و تجاری سازی  هزینه که از طریق توس
ــود می تواند  ــاوری حاصل می ش ــم جدید فن مفاهی

معیار معتبری برای ارزیابی نتایج باشد.
ــعه می تواند به سه  فنون ارزیابی تحقیق و توس

دسته  ی کلی تقسیم شود:
فنون کمی؛
نیمه کمی؛ 

کیفی. 
ــک الگوریتم خاص یا  ــی معموالً از ی فنون کم
ــاد اعدادی  ــده برای ایج ــبت از پیش تعیین ش نس
ــایر پروژه ها و  ــه می توانند با س ــروی می کنند ک پی
ــه گردند. فنون نیمه کمی  تجربه  ی گذشته مقایس
اساساً قضاوت های کیفی هستند که به اعداد تبدیل 
ــاوت از تکنیک های  ــوند. این تکنیک ها متف می ش
ــی برای  ــا هیچ تالش ــه در آن ه ــتند ک ــی هس کم
بکارگیری فرمول های پیچیده برای پاالیش داده ها 
ــی روش هایی نظیر  ــرد، گرچه گاه صورت نمی گی
ــازی خروجی به کار  ــن گیری برای ساده س میانگی
ــهودی هستند.  می رود. فنون کیفی قضاوت های ش
ــی کاربرد کمتری  ــات بنیادی روش کم در تحقیق
دارد؛ زیرا خروجی اغلب بسیار مجرد و ذهنی است. 
ــول، خروجی کمی  ــعه  ی محص از طرف دیگر، توس
ــک  ــری دارد که از طریق یک الگوریتم خش پذیرت
ــازی می شود. معموالً ثابت  و ثابت آسان تر مدل س
ــده که بین این دو محدوده، رویکرد نیمه کمی  ش
ــی کیفیت در تحقیق و  ــد. ارزیاب مفیدترین می باش
ــه غیر دقیق و تا حدی ذهنی است.  ــعه همیش توس
سازمان های تحقیق و توسعه باید در مورد مناسب 
ترین نوع معیارها، یعنی کمی، نیمه کمی یا کیفی، 
ــان تصمیم  ــر بفردش ــای منحص ــب نیازه و برحس

بگیرند.
 

6. چهارچوب بهبود کسب و کار 
عملیات تحقیق باید به روشنی و به مقدار زیادی با 
راهبرد و دورنمای کلی شرکت هماهنگ و یکپارچه 
ــعه باید  ــد. نتایج و خروجی  های تحقیق و توس باش
به  طور اثربخشی به واحدهای کسب و کار به عنوان 
ــعه  ی محصول آن  ها  ــای فرآیندهای توس ورودی  ه
ــار یابد. این دو پیش نیاز متضمن آن است که  انتش
ــاختار شرکت  واحد مرکزی تحقیقات با هدف و س
یکپارچه شود. راهبرد تحقیق و توسعه باید بخشی 
از راهبرد کلی کسب و کار باشد. عملیات تحقیقاتی 
باید به گونه  ای سازمان  دهی شود که انتقال فناوری 
را به منظور تسهیل قابلیت رقابت واحدهای کسب 

ــوار حیاتی در  ــأله   ی دش ــازد. مس ــه س و کار بهین
ــعه با راهبرد شرکت ایجاد  هماهنگی تحقیق و توس

توازن بین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت است.

7. اهداف خودارزیابی
ــب و کار  ــی باید به طرح  ریزی کلی کس خودارزیاب
ــزه   ی کیفیت اروپا در واقع  مرتبط گردد. مدل جای
ــت. همان  ــب و کار اس ــی برای بهبود کس چارچوب
ــک واحد  ــردی در ی ــزی راهب ــرح ری ــور که ط ط
ــر راهبردهای  ــه، معموالً ب ــعه نمون تحقیق و توس
ــز دارد،  ــت، تمرک ــام کارهای درس ــاوری و انج فن
ــرای تمرکز بر  ــت چارچوبی ب خودارزیابی قادر اس
ــد. بنابراین ابزاری  ــعه   ی عملیات نیز ارایه ده توس
ــد. ــب و کار می  باش ــود کس ــرای بهب ــردی ب راهب

ــق بکارگیری  ــعه از طری ــد تحقیق و توس واح
ــایی نقاط قوت و  ــادر به شناس ــی باید ق خودارزیاب
ــب ورودی جهت  ــای مورد توجه و نیز کس زمینه  ه
ــد. نمره   ی کسب  اولویت  بندی طرح  های بهبود باش
ــده از طریق خودارزیابی بدون بهبودهای واقعی،  ش
اهمیت ندارد. بنابراین، تأکید باید در طرح ریزی و 

اجرای پروژه  های توسعه باشد.
ارزشمند آن است که سازمان ساالنه به منظور 
ــرفت در بهبود  ــنجش پیش ــایی روندها و س شناس
ــرار گیرد. عالوه بر این،  ــی زمان، مورد ارزیابی ق ط
ــیری برای تبدیل  ــازمان در مس قابلیت ترازیابی س
شدن به »بهترین در نوع« واحد تحقیقاتی شرکت 
بسیار اهمیت دارد. مدل EQA این امر را به عنوان 
ــطح بین  المللی  ــر و معروف در س ــی معتب چارچوب
ممکن می  سازد. خودارزیابی تصویر کاملی از سطح 
تعالی سازمانی نیز ارایه می  دهد. خودارزیابی روشی 
ــازی و در میان  گذاری نظرات  فراگیر برای فشرده  س
ــزاری جهت حصول به  ــن گروه مدیریت و نیز اب بی
ــت که باید انجام شود  توافق در مورد آن چیزی اس

ــترک  ــرای مفهومی پایدار و زبان مش ــی ب  و فرصت
ــن، خودارزیابی به عنوان »چتری«  می  دهد. بنابرای
برای بهبود در واحد تحقیق و توسعه عمل می  کند. 
بکارگیری خودارزیابی جهت بهبود کسب و کار 
ــانی که در فرآیند دخالت دارند  باعث انگیزش کس
ــق کارکنان انجام  ــود. این تکنیک از طری نیز می   ش
ــی می  تواند  ــورد آن  ها. خودارزیاب ــود نه در م می  ش
ــتیاق بین کارکنان  به عنوان ابزاری برای ایجاد اش
درون سازمان عمل کند و به پیگیری آن ها در مورد 
ــب و کار، نیروی جنبش ببخشد. تعهد از  تعالی کس
ــول توافق در مورد مهم  ترین زمینه های  طریق حص
ــراری مالکیت جهت  ــق برق ــز از طری ــعه و نی  توس

پروژه های خاص بهبود مداوم ایجاد می شود.

8. اجرای فرآیند خودارزیالی
ــرای یک واحد  ــنهادی ب ــد خودارزیابی پیش فرآین
تحقیق و توسعه شامل هفت جزء است. این فرآیند 
ــان داده  ــکل 1 نش در نمودار فرآیند خودارزیابی ش
ــت. اوج کار در مرحله  ی کارگاه می باشد.  ــده اس ش
ــود  ــل  از کارگاه، تعهد به فرآیند تضمین می ش قب
ــالوه بر این،  ــا ارایه می  گردد. ع ــی آموزش ه و برخ
ــود که شرکت کنندگان سازمان  چنین فرض می ش
را به صورت فردی و به عنوان تکلیف منزل ارزیابی 
ــده  ــد از کارگاه، گزارش بازخورد تهیه ش کنند. بع
ــوند. در  ــدی می ش ــود اولویت بن ــای بهب و زمینه ه
ــود.  ــت، طرح واقعی اقدام، خلق و ایجاد می ش نهای
ــرای کنترل  ــورد ب ــامل چرخه  ی بازخ ــد ش فرآین
ــز بهبود خود  ــده و نی نتایج اقدامات طرح ریزی ش
ــد. خودارزیابی باید بر  ــد خودارزیابی می باش فرآین
ــن در مورد فعالیت های موجود  پایه  ی شواهد روش
ــد. جمع آوری داده ها باید  ــب شده باش و نتایج کس
ــت اروپا را به  ــای مدل جایزه  ی کیفی تمام جنبه  ه
ــام کارها و  ــی انج ــه چگونگ ــاب آورد، از جمل حس

شکل 1. فرایند خودارزیابی

خودارزیابی در واحدهای R&D مدلی مناسب ...
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ــنجش عملکرد  ــتند. س ــز این که نتایج چه هس  نی
ــات کاربردی  ــاده ای در محیط تحقیق وظیفه  ی س
ــه ای از معیارها، که با  ــاد مجموع ــت. اما، ایج نیس
ــازگار  ــب و کار س ــده  ی کس فرآیندهای تعریف ش

باشد، باید در نظر گرفته شوند.
معیارها نه تنها باید در خودارزیابی کمک کنند 
ــاعه  ی دورنما  ــرل کردن عملیات و اش بلکه از کنت
ــتیبانی  ــطح پروژه نیز حمایت و پش و اهداف تا س
ــز باید به  ــامانه  ی پاداش نی ــد. همچنین، س نماین

سنجش عملکرد مرتبط باشد.
ــب و  ــه دنبال رضایت واحد کس ــازمان ب اگر س
ــرکت و نیز تعالی  ــد، منفعت بلندمدت ش کار باش
فنی، پاداش ها و مشوق ها باید بر مبنای زمینه های 
بسیار مشابهی اعطا گردد. واضح است که به تیم ها 
ــود، و تقدیر  باید برای عملکرد خوب پاداش داده ش
ــتری می تواند به فرد پژوهشگری داده شود که  بیش

کمک وی واقعاً قابل مالحظه بوده است.

9. نتیجه گیري
ــته، فناوری حاصل تجربه  ی محض  هرچند درگذش
ــات علمي رابطه اي  ــوده و چندان با علم و تحقیق ب
ــت، ولي بعد از انقالب صنعتي به  ویژه  ــته اس نداش
ــتم، رابطه  ی نزدیک و ارگانیکي میان  در قرن بي س
ــد آمده  ــق فناوری پدی ــي و خل ــاي علم تحقیق ه
ــروزه آن دو از هم جدایي  ــه ام ــت، به نحوي ک اس
ــا دقیقاً به  ــق در جهان م ــد. اهمیت تحقی ناپذیرن
ــت براي خلق  ــیله اي اس ــت که وس همین علت اس
فناوری، زیرا فناوری، مؤثرترین وسیله و اهرم تغییر 
ــر امروز به این پایه از  ــت و بدون آن بش جهان اس
ــید. امروزه میزان سرمایه گذاري  ــرفت نمي رس پیش
ــن و مهم  ترین  ــا معني تری ــعه ب در تحقیق و توس
ــعه یافتگي جوامع محسوب مي شود.  شاخص توس

ــرمایه گذاري در تحقیق و  ــرف دیگر فقدان س از ط
ــعه  ی فناوری  ــع عمده  ی توس ــعه یکي از موان توس
ــت. کشورهاي در حال توسعه به منظور رسیدن  اس
ــعه یافته باید از طریق  ــورهاي توس ــطح کش به س
ــعه، به  ویژه  ــرمایه گذاري مثبت در تحقیق و توس س
ــداف خود را از  ــای فعالیت هاي تحقیقاتي، اه ارتق
ــن راهبردهاي  ــن کنند، به تدوی ــو تعریف و تعیی ن
ــعه  ی صنعتي،  جدید بپردازند و با توجه به نوع توس
ــیم  ــي هاي جدیدي را ترس فناوری خود، خط مش
ــعه باید در سطح ملي و توسعه  ی همه  نمایند. توس
 بخش ها اعم از دولت، صنعت و دانشگاه ها به صورت 
ــه و منظم  ــازمان یافت ــگ، س ــاي هماهن فعالیت ه
ــود. فعالیت هاي انجام شده در سطح ملي  انجام ش
ــایر توانایي ها و  ــته  ی مرکزي که س باید از یک هس

استعدادها در آن تمرکز یافته اند، برخوردار باشد.
ــورهاي در حال  توسعه  نکته   ی دیگري که کش
باید به آن توجه داشته باشند این است که موفقیت 
ــاري کردن آن در  ــعه با موفقیت تج تحقیق و توس
ــعه  ــت. فعالیت هاي تحقیق و توس ــازار همراه اس ب
ــد انجامید که  ــه نوآوري هاي تجاري خواه زماني ب
ــعه  ــات تحقیق و توس ــات بازار براي مؤسس اطالع
شناخته شده باشد، بنابراین در زنجیره  ی تحقیق تا 
ــد، نمي توان نقش بازار و تقاضاي آن را در نظر  تولی
نگرفت، بلکه این تقاضاي بازار براي محصول جدید 
ــت که اثر نهایي در شکل گیري تولیدات را دارد،  اس
ــعه  ی  ــتابان در توس ــد ش بنابراین براي تحقیق رش
اقتصادي باید چهار بخش تحقیق، فناوری، تولید و 
بازار را با هم در نظر گرفت. البته براي کشورهاي در 
حال توسعه در مراحل اولیه، تجاري کردن فناوري 
ــوالت و فناوری  هاي  ــي به خاطر اتکاء به محص بوم
ــن مصرف کنندگان  ــت آن ها بی ــي که کیفی واردات
ــت و  ــکل اس ــت، غالباً مش ــه خوبي جا افتاده اس ب

ــعه در این  ــت که مراکز تحقیق و توس لذا، الزم اس
ــق فناوری  هاي تازه  ــورها قبل از آن که به خل کش
ــد، فعالیت خود را در جهت جذب و انطباق   بپردازن
ــن امر از  ــز کنند. ای ــود متمرک ــاي موج فناوری  ه
ــه نتیجه  ــریع تر ب ــت که س ــت ضروري اس آن جه
ــند و در عین حال تجربه ی کافي براي ابداع   مي رس
ــت مي آورند. در هر حال  فناوری  هاي تازه را به دس
ــي، اجتماعي  ــایل سیاس صرف نظر از برخي از مس
ــعه توجه  ــرق نیل به توس ــي از ط ــي، یک و فرهنگ
ــردن فناوری  هاي  ــر تحقیقات به منظور بومي ک ام
ــت و این  انتقال یافته و خلق فناوری  هاي جدید اس
میسر نخواهد شد، مگر اینکه زمینه هاي الزم براي 
ــور بوجود  ــعه را در کش فعالیت هاي تحقیق و توس

آورد.     
ــت که  ــوالت ژرفي اس ــون تح ــاوری در کان فن
دگرگون کننده  ی اجتماع بوده و در موفقیت شرکت 
ــود. به منظور دستیابي به  امري حیاتي تلقي مي ش
ــرمایه گذاري هاي تحقیق و  بیشترین بازگشت از س
ــبي تحقیقات بلندمدت و ایجاد  توسعه، کنترل نس
ــات تحقیقاتي  ــه، عملی ــم افزایي در تمام مؤسس ه
ــد از طریق راهبرد  ــعه بای ــرد تحقیق و توس و راهب
ــوند. فعالیت هاي بلند مدت  کلي شرکت هدایت ش
ــی باید موفقیت کسب و کار را طي دهه ی  پژوهش
ــن رو، مدیریت تحقیقات  ــهیل کنند. از ای بعد تس
کاربردي، مقوله اي راهبردی در سطح شرکت است.

با توجه به این امر به نظر مي رسد خودارزیابي 
ــعه  ی  ــراي کنترل تالش هاي توس ــب ب روش مناس
ــرد نظام مند به  ــد. خودارزیابي رویک ــات باش عملی
ــد. عالوه بر  ــهیل مي کن ــب و کار را تس بهبود کس
ــازمان،  ــي تحلیلی از نقاط قوت س ــن، خودارزیاب ای
زمینه هاي بهبود و نمرات متعاقب را ارایه مي دهد.
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ــکادا به شبکه های خارجی به  اتصال شبکه های اس
رشد خود ادامه می دهد و این موضوع باعث افزایش 
خطر حمالت فضای تبادل اطالعات به سامانه های 
اسکادا شده است. از همین رو امروزه بهبود امنیت  
شبکه های اسکادا به نیازی بسیار مهم تبدیل شده 
است. در این مقاله که در ادامه بخش دوم و پایانی 
ــیب پذیری های کلی  ــت تهدیدها و آس آن آمده اس
شبکه های اسکادا، فعالیت های جاری در حوزه های 
ــای  ــازی فناوری ه ــکادا و استانداردس ــی اس امنیت
ــرار گرفته  ــی ق ــکادا مورد بحث و بررس امنیتی اس

است.

ــاخت، تحلیل  ــکادا، امنیت بحرانی زیرس ــبکه ی اس واژه هاي کلیدي: امنیت ش
پروتکل اسکادا، دیوارهای آتش، سامانه های تشخیص نفوذ، رمزنگاری اسکادا

امنیت در شبکه های اسکادا

ان
رد

رگ
ــ

ب

قسمت دوم 

پایانی

مهندس نیره مؤمنیان
دانشجوی کارشناسی ارشد 
مهندسی فناوری اطالعات
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5.4. رمزنگاری و مدیریت کلید
ــرای  ــیاری ب ــه ی بس ــگاری اولی ــیوه های رمزن ش
ــود  ــامانه ها وج ــی س ــخصه های امنیت ــود مش بهب
ــوالً از هیچ نوع  ــکادا معم ــای اس ــد. پروتکل ه دارن
ــتیبانی نمی کنند، اما این قابلیت  رمزنگاری ای پش
ــبکه ها مفید است. ویژگی های  در امن کردن این ش
ــبکه  های اسکادا اتخاذ شیوه های  منحصر به فرد ش
ــوار نموده است.  ــامانه ها دش رمزنگاری را در این س
محدودیت های نمونه شامل قابلیت های محاسبه ای 
محدود دستگاه های اسکادا، نرخ انتقال پایین داده 
ــخ های بی درنگ  ــبکهی اسکادا و نیاز به پاس در ش
ــود. این  ــبکه می ش ــود در ش ــتگاه های موج از دس
ــده  پیچی ــگاری  رمزن ــازی  پیاده س ــا  محدودیت ه
ــت.  ــوار نموده اس ــکادا را دش ــای اس در پروتکل ه
شبکه های حسگر بی سیم محدودیت های عملیاتی 
ــازی  ــیوه هایی برای پیاده س ــد و ش ــابهی دارن مش
رمزنگاری در آن ها توسعه داده شده است. احتماالً 
ــانی می تواند در شبکه های اسکادا  ــیوه های یکس ش

استفاده شود.
ــعه ی یک  ــکای در حال توس ــن گاز آمری انجم
ــت از ارتباطات  ــرای مراقب ــتاندارد ب ــه اس مجموع
ــتانداردها باید  ــت. این اس ــکادا اس ــبکه های اس ش
ــازی خوب  ــه پیاده س ــوط ب ــایل مرب ــه ی مس هم
ــبکه های  ــرای ش ــد ب ــت کلی ــگاری و مدیری رمزن
ــتانداردهای ــه قرار دهند. اس ــکادا را مورد توج  اس

ــوط به  ــایل مرب ــی از مس ــدی کل AGA-12 دی
ــکادا و  ــبکه های اس ــگاری در ش ــازی رمزن پیاده س
ــاخت مجدد رمزنگاری  ــیوه ای برای س همچنین ش
ــکادا فراهم  ــی موجود در اس ــای متوال در لینک ه
ــت. هدف این شیوه فراهم کردن تضمین  نموده اس
ــات کارآیی  ــان با حفظ الزام ــت پیام همزم جامعی
ــکادا است. این هدف با اتصال پیمانه های  لینک اس
ــریال  ــه هر انتها از لینک س ــه ی رمزنگاری ب افزون
اسکادا حاصل می شود. در انتهای فرستنده، پیمانه 
ــه گیرنده رمز  ــام را قبل از انتقال آن ب ــته ی پی بس
ــته را قبل  می کند. در انتهای گیرنده، پیمانه هر بس
از هدایت پیام اسکادا به دستگاه گیرنده رمزگشایی 
ــازی  ــیوه ی پیاده س ــا از یک ش ــد. پیمانه ه می کن
ــت افزوده«1  ــام رمزنگاری »موقعی ــگاری به ن رمزن
ــتفاده می کنند. جزئیات این پیاده سازی در ]2[  اس
ــت که نمونه ای از کاربرد شیوه های  ــده اس ارایه ش
ــت. یک پیام  ــکادا اس ــگاری در ارتباطات اس رمزن
ــته ها است. پیمانه ی  ــکادا شامل دنباله ای از بس اس
ــته در  ــماره ی موقعیت به هر بس رمزنگاری یک ش
ــکادا نسبت می دهد. سپس پیمانه  کل یک پیام اس
ــماره ی موقعیت بسته و شماره ی  ــته را با ش هر بس
ــته ی قبلی رمز می کند. این کار، درج  موقعیت بس
ــکادا را  ــته های بدخواهانه در پیام اس ــی بس تصادف
 برای مهاجم دشوار می نماید. این شیوه در نتیجه از 
جامعیت پیام در شبکه ی اسکادا مراقبت می کند. 

1. Position embedded

ــال حاضر در حال  ــن گاز آمریکای در ح انجم
ــعه ی استانداردهایی برای مدیریت کلید است.  توس
ــکادا چالش هایی برای مدیریت  زیرا شبکه های اس
ــیاری از شبکه های  کلید یکتا ارایه کرده اند. در بس
ــبکه ی توزیع برق یا لوله های گاز،  ــکادا مانند ش اس
ــکارا بدون هیچ مراقبت  ــیاری از دستگاه ها آش بس
ــده در  ــده اند. کلیدهای ذخیره ش ــی رها ش فیزیک
چنین دستگاه هایی ممکن است در برابر مهاجمان 

آسیب پذیر باشد. 

5.5. امنیت دستگاه ها و سیستم عامل
امنیت شبکه ی اسکادا وابسته به امنیت دستگاه های 
ــیاری از گره ها روی  ــت. بس ــبکه اس پایانی روی ش
ــتگاه های محاسباتی  ــبکه ی اسکادا مجهز به دس ش
ــتم عامل های بی درنگ2 و سایر  ــتند که سیس هس
ــرا می کنند.  ــی بی درنگ را اج ــای کنترل نرم افزاره
ــتم های عامل معمولی، سیستم  در مقایسه با سیس
ــر در معرض حمله های  ــای بی درنگ بیش ت عامل ه
ــی قطعی های  ــد. زیرا حت ــرویس قرار دارن منع س
جزیی در عملکرد دستگاه می تواند باعث وارد آمدن 
ــک برنامه ی  ــترس پذیری ی صدمات جدی به دس

بی درنگ  شود. 
 CA ،ــرب3 در ونکور ــک غ در کنفرانس کن س
ــورد حمله هایی علیه  ــی در م در 2003، توضیحات
ــده در دستگاه های  ــتم های عامل استفاده ش سیس
تعبیه شده مانند چاپگرها و مسیریاب ها وجود دارد. 
ــتگاه های  ــانی در دس ــتم های عامل یکس سیس
ــوند و بنابراین شبکه های  ــتفاده می ش ــکادا اس اس
ــت در معرض حمله ها  ــکادای زیادی ممکن اس اس
ــه ارزیابی  ــبکه ب ــه از امنیت ش ــن جنب ــند. ای باش
ــتم های عامل جایگذاری  ــیب پذیری های سیس آس
ــت. همچنین درک  ــد اس ــود نیازمن ــده ی موج ش
ــل  عام ــتم های  سیس کار  ــرز  ط ــن  بی ــالت  تعام
ــی تجاری  ــر نرم افزار کنترل ــده و ه ــذاری ش جایگ
ــت. چون  ــری ضروری اس ــاده ی بی درنگ دیگ آم
ــوالً  ــده معم ــذاری ش ــل جایگ ــتم های عام سیس
ــه منظوره اند،  ــتم های عامل هم  کوچک تر از سیس
ــرای آن ها  ــای امنیتی صوری ب ــعه  ی اثبات ه توس
ــن اثبات هایی  ــعه ی چنی ــت. توس ــر اس امکان پذی
ــد، و  ــوار خواهد بود، حتی اگر امکان پذیر باش دش
ــن اثبات هایی برای ارزیابی امنیت هنوز  ارزش چنی

ناشناخته است.
در شبکه هایی مانند شبکه  ی توزیع نیروی برق، 
ــبکه ی برق یا عالمت دهی راه آهن، فراهم کردن  ش
ــت و در  ــت فیزیکی برای هر گره عملی نیس مراقب
ــیاری از موارد مقاومت در برابر خرابکاری وجود  بس

ندارد.
ــدودی  نامح ــی  فیزیک ــی  ــان دسترس مهاجم
ــه چنین  ــد و با لطمه ب ــن گره هایی دارن ــه چنی ب

2. Real-time operating system (RTOS)
3. CanSec West Conference

ــتگاه هایی یک مهاجم می تواند به بقیه  ی شبکه  دس
دسترسی پیدا کند. در موقعیت هایی که دستگاه ها 
نمی توانند به صورت فیزیکی مراقبت شوند، تأمین 
ــکاری برای  ــت در برابر خراب ــخصه های مقاوم مش
ــخصه های مقاومت در  ــت. مش ــروری اس آن ها ض
ــاندن برد ها با  ــود مانند پوش ــر خرابکاری موج براب
ــتفاده از موادی مانند پلی یورتن  ــگرها و یا اس حس
یا مواد مقاوم در برابر خرابکاری دیگر و مواد مقاوم 
می تواند به عنوان مانعی گران برای شبکه  ی اسکادا 
ــعه ی جایگزین هایی کم هزینه  ــد. چالش، توس باش
ــطح از امنیت را  ــت که بتوانند تقریباً همان س اس
فراهم کنند. اگر چنین جایگزین های کم هزینه ای 
ــتن روال ها و پروتکل هایی  ــود، داش نتواند یافت ش
ــبکه  ی اسکادا می تواند در  برای تضمین این که ش
ــتر دوام  ــتگاه بیش برابر مخاطرات تعداد کمی دس
ــت. فعالیت های موفق انجام  ــته باشد مطلوبس داش
ــده در زمینه های اعتماد در شبکه  های رایانه ای  ش
و تسهیم اطالعات سری در رمزنگاری ممکن است 

برای حل این چالش ها مورد استفاده باشند. 

5. 6. مدیریت امنیت
ــتفاده ی اثربخش از  ــوب صرف  نظر از اس امنیت خ
ــت، نیازمند مدیریت خوب  شیوه های امنیتی درس
ــیاری از شرکت ها که  ــت. طی دهه ی اخیر، بس اس
ــته اند، شیوه های  ــیار وابس به فناوری اطالعات بس
امنیتی خوبی برای فناوری اطالعات توسعه داده اند. 
صنایع اسکادا نیاز دارند با سرعت بیش تری حرکت 
ــانند  کرده و خود را به دنیای فناوری اطالعات برس

و مدیریت امنیت شان را بهبود بخشند.
آزمایشگاه سندیا4 مجموعه ای از توصیه ها برای 
ــتای بهبود  ــکادا در راس ــرکت های اس کمک به ش
امنیت کلی شان با استفاده از اصول مدیریتی خوب 
پیشنهاد داده است. در ابتدا شرکت  های اسکادا باید 
ــکادا را که  ــه ای جامع از اهداف امنیتی اس مجموع
ــیدن به اهداف تجاری شرکت بدست  باید برای رس
ــه اهداف امنیتی،  ــد تعیین نمایند. این مجموع آین
ــوند. اهداف امنیتی  چارچوب کنترلی نامیده می ش
ــتفاده از یک سیاست امنیتی خوب  می توانند با اس
اجرا شوند و با یک طرح امنیتی و پیاده سازی خط 
ــه که برای  ــوند. همچنین آن چ ــی ها دنبال ش مش
ــرح مدیریت  ــت یک ط ــیار مهم اس کل فرآیند بس
ــرح ارزیابی و  ــف و یک ط ــدی خوش تعری پیکربن

ممیزی است.
ــت امنیتی باید جامع باشد و شیوه هایی  سیاس
که باید برای رسیدن به اهداف امنیتی پیاده سازی 
ــوند را به روشنی توضیح دهد. با توجه به اهداف  ش
و نیازمندی های خاص شرکت ها، توسعه  ی سیاست 
ــرکت ها بتوانند از  ــترکی که همه  ی ش امنیتی مش
ــندیا  ــت. گزارش س ــتفاده کنند ممکن نیس آن اس
ــت امنیتی  ــعه  ی یک سیاس ــی برای توس چارچوب

4. sandia lab

امنیت در شبکه های اسکادا
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خوب، مخصوص نیازها و اهداف یک شرکت خاص 
ــت. این گزارش، خط مشی هایی  را فراهم کرده اس
ــایل راهبران مانند  ــتره  ی وسیعی از مس برای گس
ــی امنیتی  ــط مش ــی داده، خ ــی امنیت ــط مش خ
ــی امنیتی  ــی ممیزی، خط مش ارتباطات، خط مش
ــی امنیتی  ــت. خط مش فیزیکی و... فراهم کرده اس
ــازی، عملکرد  ــد با یک طرح امنیتی که پیاده س بای
ــت دنبال  ــتند کرده اس و جزئیات نگهداری را مس
ــتره ی وسیعی از  ــرکت ها می توانند به گس شود. ش
ــک به این فرآیند  ــتانداردهای امنیتی برای کم اس

مراجعه نمایند. 
ــا یک  ــت و ب ــته اس ــدی پیوس ــت فرآین امنی
پیاده سازی خوب همه ی فناوری های امنیتی مورد 
ــبکه  ی اسکادا باید پیوسته  نیاز خاتمه نمی یابد. ش
ــورد نظارت قرار  ــیب پذیری های امنیتی م برای آس
ــبکه مرتباً  ــخت  افزار روی ش ــرد و نرم  افزار و س گی
ــود. فرآیند  ــود و با آخرین وصله ها امن ش به روز ش
نگهداری منظم معموالً به مدیریت پیکربندی اشاره 
ــوار برای یک  ــأله ای دش ــد که می تواند مس می کن
ــامل صدها گره توزیع  ــبکه   ی کنترلی صنعتی ش ش
شده با عملکرد محدود باشد. بسیاری از شبکه های 
ــایل مدیریتی مشابهی  ــرکت های معمولی، مس ش
ــکادا می توانند یا  ــبکه های اس را تجربه می کنند. ش
ــده  ــیوه های مدیریتی امنیت ایجاد ش ــی از ش برخ
ــده  ــیوه های عمومی پذیرفته ش مانند »اصول و ش
ــامانه ها«ی  ــاوری اطالعات س ــرای امن کردن فن ب
ــتانداردها و فناوری ها5 را قرض  مؤسسه ی ملی اس
بگیرند یا روش های مؤثر جدیدی برای تسهیل این 
به روز رسانی ها و مدیریت هزینه ها توسعه دهند. 

ــداری مرتب،  ــر از فعالیت های نگه ــرف نظ ص
ــبکه ی  ــک ش ــی ی ــای امنیت ــا و روال ه فناوری ه
ــورت مرتبی ممیزی  ــد همچنین به ص ــکادا بای اس
ــاب معموالً به  ــخص ثالث ممیزی و ارزی ــوند. ش ش
آشکارسازی رفتار بد کمک می نمایند. با این وجود، 
ممیزان خارجی باید اشخاص معتمدی باشند. یک 
ــامانه را برای ممیزان  ممیزی باید بیش تر امنیت س
ــخص ثالث را یک موضوع  ــکار کند و ارزیابی ش آش

بحث برانگیز کند. 
در این زمینه، تحقیقات بیشتری برای توسعه  ی 
ــبکه های  صحیح معیارهایی برای ارزیابی امنیت ش
ــا می تواند با  ــت. این معیاره ــکادا مورد نیاز اس اس
کمک راهبردهای ارزیابی مخاطره  ی موجود شرکت 
برای توسعه  ی یک چارچوب جامع ارزیابی امنیتی 

اسکادا توسعه یابد.

5. National Institute for standards and technology 
(NIST)

6. تالش های استانداردسازی
ــعه  ی  ــال توس ــه ای در ح ــازمان حرف ــن س چندی
ــتانداردهایی برای بهبود امنیت اسکادا هستند.  اس
ــی از این کارها  ــن بخش مروری مختصر بر برخ ای
ــتاندارد به جدول  ارایه می دهد. برای مراجع هر اس

2 مراجعه نمایید. 
ــیون  ــامانه  های ابزاردقیق و اتوماس  جامعه ی س
ASI( 6( دو گزارش فنی با عنوان های »فناوری های 

ــاخت و کنترل« و  ــامانه  های س ــرای س ــی ب امنیت
ــامانه های  »ترکیب امنیت الکترونیکی با محیط س
ــت. هدف این  ــاخت و کنترل« منتشر کرده اس س
ــی های امنیت  ــردن خط مش ــتندات فراهم ک مس
ــه ی صنعتی  ــرای جامع ــادل اطالعات ب ــای تب فض

اسکادا است. 
ــار  ــک معی ــر روی ی ــال کار ب 7NIST در ح
ــترک8 مبتنی بر نمایه  ی حفاظت9 برای مراکز  مش
ــت. مرکز کنترل،  ــبکه های اسکادا اس کنترل در ش
ــت و معموالً شامل  ــکادا اس ــبکه  ی اس قلب یک ش
ــی،  ــای قدیم ــرورهای داده ه ــرورهای داده، س س
ــین،  ــط های انسان-ماش ــرورهای بی درنگ، واس س
ــبکه های خدماتی  ــای نمایش و مدیریت ش واحده
ــیار مهم هستند و باید  ــود. همه ی این ها بس می ش
به خوبی مراقبت شوند. نمایه  ی حفاظت قصد دارد 
ــل را برای یک چنین  نیازمندی های امنیتی حداق
ــکادایی تعیین نماید. نمایه  ی  ــامانه  ی کنترل اس س
ــوم ارزیابی  ــطح س ــیدن به س ــت برای رس حفاظ

اطمینان بخش10 امنیت تعیین شده است.
ــت که  ــطح امنیت EAL-3 به این معنا اس س
ــن مورد، مرکز  ــی11 که در ای هدف اطمینان بخش
ــت طراحی و آزمون  ــکادا اس ــبکه  ی اس کنترل ش
ــترک، مراقبت،  ــت که معیار مش ــود. نیاز اس می ش
ــامل محیط مورد انتظار هدف و  ــتند خوبی ش مس
ــرای هدف در  ــی متناظر مورد نیاز ب ــداف امنیت اه
 NIST برخورد با تهدیدات دریافتی باشد. مستند

همه ی این مسایل را مورد توجه قرار می دهد.
ــازمان دیگری  ــه  ی OPC همچنین س مؤسس
ــیون  ــاالت باز در اتوماس ــمت اتص ــت که به س اس
صنعتی با استفاده از استانداردهای باز حرکت کرده 
است. این مؤسسه، استانداردهایی برای پیاده سازی 
ــدارها، مدیریت رویدادها و  ــی به داده، هش دسترس
حتی دسترسی وب به دستگاه های شبکه ی اسکادا 
توسعه داده است. مؤسسه ی OPC همچنین یک 

6. Instrumentation Systems and Automation(ISA)
7. National institute of standards and technology
8. Common Criteria (cc)
9. Protection Profile (pp)
10. Evaluation Assurance Level-3 (EAL-3)
11. Target Cf Evaluation (TOE)

ــبکه های اسکادا توسعه  ــتاندارد امنیتی برای ش اس
ــتاندارد، فراهم  ــن اس ــدف اصلی ای ــت. ه داده اس
ــرای مراقبت داده  ــم های امنیتی ب ــردن مکانیس ک
ــت. اکثر استانداردهای  ــرورهای اسکادا اس روی س
OPC  مسایل مربوط به پیاده سازی  های مبتنی بر 
ــدوز مخدوم-خادم12 را مورد توجه قرار داده اند.  وین
ــر فراهم کردن خط  ــتاندارد امنیتی همچنین ب اس
ــی هایی برای انجام درست کنترل دسترسی به  مش
سرورهای اسکادا با استفاده از ویژگی های سیستم 
ــافت ویندوز متمرکز است. در واقع،  عامل مایکروس
مدل مرجع امنیتی مورد استفاده در این استاندارد 
 NT 4.0 sp5 ــدوز ــدل امنیتی وین ــی بر م مبتن
است. استاندارد به ویندوز 2000، 95/98 و ویندوز  

CE 2.11 اعمال شده است.
ــرای  ــتاندارد ب ــک اس ــی  ی ــن گاز آمریکای انجم
ــازی مؤثر توابع رمزنگاری روی شبکه های   پیاده س

اسکادا برای مراقبت از ارتباطات است.
ــه ای از خط  ــت بریتانیا مجموع NISCC دول
ــای آتش در  ــترش دیواره ــرای گس ــی ها را ب مش
ــت. انجمن  ــر کرده اس ــکادا منتش ــبکه های اس ش
ــی انرژی IEEE، گروهی کاری برای توجه  مهندس
به مسایل ارزیابی مخاطره برای امنیت اطالعات در 
شبکه های اسکادا دارد. مؤسسه ی تحقیقاتی نیروی 
برق یک پروژه ی در جریان در زمینه ی »زیرساخت 
امنیت اولیه« دارد. اولین مرحله از این پروژه کامل 
ــترس آزاد برای عموم  ــت اما نتایج آن مورد دس اس

نیست.

7. نتیجه گیری
ــکادا به شبکه های خارجی به  اتصال شبکه های اس
رشد خود ادامه می دهد که این موضوع باعث افزایش 
ــود  مخاطره ی حمالت فضای تبادل اطالعات می ش
ــتا، بهبود امنیت  ــم در این راس ــیار مه و نیازی بس
ــکادا است. سازمان های حرفه ای  این شبکه های اس
بسیاری، درگیر تالش هایی برای استانداردسازی و 
ــکادا هستند اما بسیاری  ــبکه ی اس بهبود امنیت ش
ــت. در این مقاله  ــای فنی هنوز باقی اس از چالش ه
برخی از تهدیدها و آسیب پذیر ی هایی که شبکه ی 
اسکادا با آن مواجه هستند برجسته شد. همچنین 
ــای در جریان در این  ــی از برخی کاره مروری کل
ــایل فنی باقیمانده که باید برای  زمینه و برخی مس
ــکادا مورد توجه  ــبکه های اس بهبود امنیت کلی ش

قرار گیرند ارایه گردید.     

12. Client-server

امنیت در شبکه های اسکادا
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جدول 2. سازمان های درگیر در فعالیت امنیتی اسکادا

مراجع:

[1] Igure, V. M., Laughter, S. A., & Williams, R. D. (2006). Security issues in SCADA networks. Computers & Security, 
25(7), 498-506.
[2] Wright AK, Kinast JA, McCarty J. Low-latency cryptographic protection for SCADA Communications. In: Proceed-
ings of second international conference on applied cryptography and network security, ACNS 2004. LNCS 3809. Springer; 
2004. p. 263–77.

  سازمان توضیح فعالیت
های استانداردهایی برای فناوری یبر توسعه The ISA SP99 Working Group 1 (WG1)گروه 

 .استهای اسکادا متمرکز است و استانداردهای زیر را تولید کرده سامانهامنیتی برای 
‘‘ANSI/ISA-TR00.99.99-4992 Security Technologies for 

Manufacturing 
and Control Systems,’’ ISBN/ID: 9-11695-6665, ISA, 4992 

‘‘ANSI/ISA-TR00.99.94-4992 Integrating Electronic Security 
into the 

Manufacturing and Control Systems Environment,’’ ISBN/ID:9-
11695-660-9, ISA, 4992 

 
 
 

Instrumentation Systems and 
Automation 

(ISA) Society http://www.isa.org 

1 

 American Gas Association (AGA) محافظت با رمزنگاری ارتباطات اسکادا
http://www.gtiservices.org/ecurity/ 

2 

 NIST معیارمشترک برای مرکز کنترل اسکاداهای محافظت نمایه
http://www.isd.mel.nist.gov/project

s/processcontrol/ 

3 

 دیوار آتش برای اسکادا و یراهنمای عملی توسعه
 یندآهای کنترل فرشبکه

NISCC 
http://www.niscc.gov.uk/niscc/scada-

en.html 
4 

 های امنیتی بخش برقخط مشی
 پذیریهای ارزیابی مخاطره و آسیبشیوه

North American Electric 
Reliability Council (NERC CIPAG 
http://www.nerc.com/wfilez/cipfiles.

html) 

5 

 Electric Power Research Institute زیرساخت یامنیت اولیه
(EPRI) www.epri.com 

6 

 های انرژی و تبادل اطالعاتسامانهمدیریت 
 امنیت داده و ارتباطات

IEC Technical Committee 15 
www.iec.ch Working Group 91 

7 

 OPC Foundation کارگزار-استانداردهای امنیتی برای نظارت دسترسی کارخواه
http://www.opcfoundation.org/ 

8 

 

 ارزیابی مخاطرات امنیت اطالعات
IEEE Power Engineering Society 

(PES) Power 
System Communications 
Committee (PSCC) new 

Working Group 

9 

 

بخش نخست این مقاله در شماره 159 ماهنامه ی  صنعت هوشمند به چاپ رسید و مقرر بود بخش دوم این مقاله 
در شماره 160 ماهنامه درج شود که به دلیل بروز مشکالت فنی و آسیب دیدن فایل مربوطه، این امر محقق نشد 

از این بابت از محضر خوانندگان محترم عذرخواهی می شود.  
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ــد انفجار، اعمال  واژه هاي کلیـدي: محفظه های ض
تغییرات بر روی محفظه های، آزمون های تأییدیه

لزوم شناخت استانداردهای 
Ex d محفظه های

ان
رد

رگ
ــ

ب

محمد دهقانی زاده

 ،Ex d 1ــای ضد انفجار وظیفه ی اولیه ی محفظه ه
ــه از آن ها به منظور نصب تجهیزات الکتریکی در  ک
ــتفاده می شود پیشگیری  محیط های انفجاری2 اس
ــی به محیط  ــای احتمالی داخل ــار انفجاره از انتش
ــت از قطعات  ــارج و همچنین محافظ ــاری خ انفج
ــت، آلودگی و گرد و  ــل محفظه در برابر رطوب داخ
 Toni Ott .ــت ــا آب موجود در محیط اس غبار ی
مدیر صدور گواهینامه ی آزمون و تأیید و اختراعات 
و    Cooper Crouse-Hinds ــرکت   ش در 
ــان  ــه عقیده دارد که مهندس ــده ی این مقال نگارن
ــرات بر روی  ــات و تغیی ــال اصالح ــگام اعم در هن
ــه تبعات این  ــبت ب ــد نس ــای Ex d  بای محفظه ه
تغییرات شناخت و آگاهی کافی داشته باشند؛ چرا 
که این محفظه ها، بعنوان بخشی از وسایل نیازمند 
ــب،  از اهمیت باالیی  ــد از نص ــه، قبل و بع تأییدی

برخوردار هستند.

1. Explosion proof enclosures
2. Explosive atmosphere 
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1. مقدمه
ــع تأمین  ــن مناب ــرای یافت ــتجو ب ــگام جس در هن
ــکوهای   ــعلهEx d 3 مورد نیاز س تجهیزات ضد ش
ــتقر بر  ــیمی مس نفتی دریایی یا پلنت های پتروش
ــت که کاربران نهایی  ــکی، بسیار مهم اس روی خش
و نصابان نسبت به ویژگی ها و الزامات محفظه های 
مورد نیاز درک کاملی داشته باشند. این مهم است 
ــاز به انجام آن در  ــه کاربران نهایی از آن چه مج ک
ــتند آگاهی کامل  ــای Ex d هس ــورد محفظه ه م
داشته باشند، زیرا عملکرد نادرست در این خصوص 
ممکن است به ابطال تأییدیه ی کل تجهیزات منجر 

شود.
ــگیری   وظیفه ی اولیه ی محفظه ی Ex d، پیش
ــی به محیط  ــای احتمالی داخل ــار انفجاره از انتش
ــت از  ــن محافظ ــارج از آن و همچنی ــاری خ انفج
ــر رطوبت، آلودگی،  ــات داخل محفظه در براب قطع

گرد و غبار یا آب موجود در محیط است.
 Ex ــعله4 در محفظه ی ــیر ش ــالم بودن مس س
ــه ی خارجی هر  ــت. محفظ d موضوعی حیاتی اس
ــه ای طراحی  ــعله بگون ــتگاه الکتریکی ضد ش دس
ــار داخلی مقاومت  ــده که در برابر هرگونه انفج ش
ــیری را برای  ــد. بنابراین اتصاالت محفظه،  مس کن
گسترش شعله ها و گازهای داغ و همچنین کنترل 
ــب اتصاالت  ــد و بدین ترتی ــم می کنن ــا فراه آن ه
ــده و در  ــعله و گاز ش ــتن ش داخلی باعث فرونشس
ــط بیرونی  ــال انفجار به محی ــع از انتق ــه مان نتیج
 )EN 60079-1( می شوند. استانداردهای اروپایی
EN/ و همچنین )IEC 60079-1( و بین المللی

ــای عمومی( در مورد این  IEC 60079-0 )نیازه
محفظه ها به کار گرفته می شوند. 

ــی در اروپا مجبورند  ــازندگان و کاربران نهای س
ــد: ــکاش کنن ــی و کن بررس را  ــتورالعمل   دو دس

EC/94/9 که تجهیزات و سامانه های محافظتی را 
ــتفاده در محیط های بالقوه انفجاری  که بمنظور اس
ــش می دهد )ATEX( و  ــوند پوش بکار برده می ش
ــت. برای کاربران  ــازندگان تجهیز  اس مربوط به س
ــرات  ــتورالعمل EC/1999/92 )خط ــی، دس نهای
ــامبر 1999(  ــی از محیط های انفجاری( )دس ناش
ــالمت  حداقل نیازها را برای ارتقاء ایمنی و حفظ س
ــی  ــران که به طور بالقوه در معرض خطر ناش کارگ
3. Flameproof 
4. Flame path

ــرار می گیرند، خالصه و  ــای انفجاری ق از محیط ه
هماهنگ می کند. 

ــورد وضعیتی که  ــتورالعملی  در م اما هیچ دس
ــط یک سازنده یا   یک محفظه ی Ex d موجود توس
ــؤولیت کامل کاربر نهایی اصالح شده وجود  با مس
ــازنده  ــتگاه Ex d از س ندارد. به محض این که دس
و سامانه ی کیفیتش دور می شود )ضمیمه ی نشان 
CE روی برچسب نوع کاال(، دیگر تحت مسؤولیت 
سازنده نیست بلکه به کاربر نهایی محول می شود.

 
2. اشتباهات رایج

ــتانداردهای مربوطه  ــون اس ــش آگاهی پیرام افزای
ــتباهات به  ــتند. اش ــوزش، اموری بنیادی هس و آم
ــل مختلفی از جمله ناآگاهی یا بی تجربگی رخ  دالی

می دهند.

1.2. مشکالت ناشی از سوراخ کاری
ــایع ترین اشتباهاتی که از سوی کاربران   یکی از ش
ــوراخ کاری ورودی  نهایی و نصابان  رخ می دهد، س
گلند کابل یک محفظه ی Ex d قبل یا بعد از نصب 
ــت. در صورت وجود فضای کافی، یک کاربر  آن اس
نهایی ممکن است تصمیم بگیرد که اجزای اضافی 
ــان را  که دارای  ــا یک الم ــوییچ ی همچون یک س
ــت در داخل محفظه جاسازی  تلفات توان  نیز هس
کند. این نوع  تغییر می تواند بر روی کالس دمایی 
ــدن  ــه  اثر بگذارد یا می تواند منجر به داغ ش محفظ
ــود، که این  بیش از حد دیگر اجزای درون جعبه ش
ــت خرابی و  ــه ی خود، ممکن اس ــوع نیز بنوب موض
نقص اجزا یا ایجاد یک منبع جرقه را در پی داشته 
ــد. عالوه بر آن تغییرات و اصالحات این چنینی   باش
ــی محفظه را تضعیف  ــد یکپارچگی مکانیک می توان
ــعله در  ــت و غیراصولی ش ــار نادرس کند و به انتش
ــود که این امر سبب افزایش فشار  محفظه منجر ش
ــار مجاز مرجع در  به مقادیری بیش از حداکثر فش

محفظه خواهد شد.
ــن تغییرات، نتایج  ــس از اعمال ای همچنین، پ
ــول فرآیند آزمایش  ــعله که در ط آزمون انتقال ش
ــر روی محفظه های ضد انفجار اعمال  EC-type ب
ــت خواهند داد  و  ــوند، اعتبار خود را از دس می ش
ــه درونی احتمالی و  ــکان کنترل ایمن یک جرق ام

ــط انفجاری بیرونی  ــار آن به محی ممانعت از انتش
ــت. بنابراین، طبق دستورالعمل  وجود نخواهد داش
ــازنده است که می تواند چنین  EC/94/9، تنها س
اصالحاتی را به انجام رساند. اگر تغییر توسط گروه 
ــازنده ی  ــارت کنترل کیفیت س ــری بدون نظ دیگ
ــان استاندارد روی دستگاه  اصلی صورت گیرد، نش

بعد از ایجاد تغییر معتبر نخواهد بود. 
 Ex d ــری در محفظه ی ــن اگر هر تغیی بنابرای
ــؤولیت  انجام گیرد در حالی که این تغییرات با مس
ــازنده ی تجهیزات نباشد، دو گزینه باقی  و توافق س

می ماند:
 EC-type ــون ــذ تأییدیه ی جدید آزم 1. اخ
ــط شخص حقوقی که  تغییرات را اعمال کرده  توس
است. و یا این که کاربر نهایی مسؤولیت کامل را بر 
ــؤولیت  عهده بگیرد که این امر به معنی قبول مس
ــه می تواند باعث  ــت ک نقایص آینده ی محفظه اس

ایجاد تهدیدات جدی برای سالمت و ایمنی شود.
ــر  یک محفظه ی  ــری از تغیی ــه ی دیگ 2. نمون
ــعله  ــکاف5 ضد ش ــه زدن اتفاقی به ش Ex d صدم
ــت. هنگام بازکردن یک محفظه ی سنگین، که  اس
ــت ها و برداشتن  ــامل بازکردن بس به طور مثال ش
پوشش می شود، متخصصان تعمیر و نگهداری باید 
ــهواً خراش یا صدمه ای به فلنچ ها  دقت کنند که س
یا رزوه ی پیچ ها وارد نکنند. پوشش محفظه باید به 

آرامی و با مالیمت از روی محفظه برداشته شود.
 

2.2. مسایل رنگ آمیزی
رنگ آمیزی  محفظه ی Ex d، به ویژه اگر رنگ به 
داخل و دور شکاف شعله نفوذ کند، می تواند اثرات 
نامطلوبی بر اعتبار تأییدیه ی آن بگذارد. هم چنین، 
ــده می توانند مانع  ــی که روی آن ها رنگ ش پیچ های
ــوند. از آن جایی که رنگ  ــی به محفظه ش دسترس
ــت، می تواند منجر به خطرهای  ــانا اس معموالً نارس
ــع جدید جرقه  ــاد یک منب ــتاتیکی و ایج الکترواس

شود. 

3.2. بستن پیچ ها با گشتاور نادرست
ــوم دیگر که حین قرار دادن پوشش  ــتباه مرس اش
محفظه در جای خود صورت می گیرد بستن پیچ ها 
ــتاور نادرست یا فراموش کردن بستن پیچ ها  با گش
ــد. این موضوع به ویژه در مورد  محفظه های  می باش
ــامل IIB+H2( که در  ــروه گاز Ex d )ش IIC گ
ــعله6 معموالً کمتر از  ــکاف ضد ش آن ها تلرانس ش

mm 0.1  است از اهمیت زیادی برخوردار است.
ــتاور پیچشی درست   محکم کردن پیچ ها با گش
ــخص نموده  ــازنده مش ــه که س ــاس آن چ و براس
ــش  ــر این کار انجام نگیرد، پوش ــرورت دارد. اگ ض
ــبب ایجاد یک شکاف  ــت خم شود و س ممکن اس

شعله ی ناهموار شود.

5. Gap
6. Flameproof gap

Ex d لزوم شناخت استانداردهای محفظه های
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ــأله در مورد محفظه های IIB و   البته این مس
IIA  نیز صادق است. 

4.2. استفاده از گریس نامناسب
ــکاف شعله، تأثیر گریس هم مهم است.  در مورد ش
ــوءتفاهماتی بین نصابان و کاربران نهایی  اغلب، س
ــی باید برای  ــوع گریس های ــن که چه ن ــاب ای در ب
محفظه ی Ex d استفاده شوند، وجود دارد. عموماً 
گریس مورد استفاده یکی از انواعی است که توسط 
ــود. موضوع در همه  ی موارد  ــازنده توصیه می ش س
ــت. در صورت وجود شبهه پیرامون این  ــن اس روش
ــازنده ی محفظه برای مشاوره و  ــأله، باید با س مس
راهنمایی مشورت شود. گریس توصیه شده توسط 
سازنده در محدوده ی دمایی محیط استفاده، مورد 
ــی که اشتباه انتخاب  آزمایش قرار می گیرد. گریس
ــده باشد ممکن است در دمای پایین سفت شود  ش

و یا در دمای باالی محیط به چسب تبدیل شود. 
ــاوره،  ــتانداردهای مربوطه برای مش همانند اس
ــی  نهای ــران  ــرای کارب ب  EN/IEC 60079-19
ــتورالعمل های فنی در باب تعمیر، به روز رسانی  دس
و بهینه سازی تجهیزات طراحی شده برای استفاده 
در محیط های انفجاری را فراهم می نماید. استاندارد 
ــازی  ــی، انتخاب و برپاس ــتفاده در طراح مورد اس
ــاری، ــای انفج ــی در محیط ه ــات الکتریک  تأسیس

EN/IEC 60079-14 می باشد.

5.2. نگهداری و تعمیر
ــتاندارد  ــب صحیح یک محفظه، اس بعد از نص
ــیم  EN/IEC 60079-17 ،Ex d اصولی را ترس
ــا را در بخش های  ــد آن ه ــه اپراتور بای ــد ک می کن
ــی، خدمات و تعمیرات(  ــداری و تعمیر )بازرس نگه
ــامل توصیه هایی  ــد که ش ــت نمای ــزات رعای تجهی

پیرامون موضوع کار ایمن می باشد.

3. آزمون های تأییدیه
خریداران محفظه های Ex d همچنین باید نسبت 
ــت آگاه  ــمول آن اس ــه آزمون های تأیید که مش ب

ــده اند  ــی که برای اجرا معین ش ــند. آزمون های باش
ــی( و  ــای عموم در EN/IEC 60079-0 )نیازه
ــت  ــوع محافظ ــرای ن در EN/IEC 60079-1 ب
ــناخته  ــه ضد آتش« که با عنوان Ex d ش »محفظ

می شود آمده اند. 
ــای  ــزات Ex d آزمون ه ــی تجهی ــرای تمام ب
ــطح  ــا حداکثر دمای س ــوند ت ــی اجرا می ش گرمای
ــازی  ــمت های جاس تجهیزات کامل )محفظه و قس
ــرایط حداکثر بار با اضافه کردن  ــده( را تحت ش ش

یک حاشیه ی امنیت، مشخص نمایند. 
ــرما  ــا و س ــی در گرم ــای دوام حرارت آزمون ه
)محفظه های غیر فلزی یا بخش هایی از  محفظه ها(

ــت ضربه در مورد  ــه تس ــوند. و همیش انجام می ش
ــود. تست های باال  ــمت های حساس اجرا می ش قس
ــرای جلوگیری از  ــده اند ب ــی که مطرح ش و تعاریف
ــتاتیکی اجرا  ــدن منبع جرقه الکتروس ــر گذار ش اث

می شوند.
 EN/IEC( Ex d ــای ــوالً برای محفظه ه معم
ــود  ــتری اجرا می ش 1-60079( آزمون های  بیش
ــاری و انتقال شعله  ــار مرجع، پرفش ــامل فش که ش
ــتر ضرورت دارد،  ــند. انجام آزمون های بیش می باش
ــمت های انتقال نور که از  ــرای مثال برای قس که ب
شیشه یا دریچه های هواگیری ساخته شده اند انجام 

می شود. 
تست های فشار مرجع شامل پر کردن محفظه 
ــپس احتراق آن  ــوط انفجاری گاز و س با یک مخل
است. فشار مرجع وابسته به دمای پایین تر محفظه 
ــه ی داخلی آن است )دمای پایین تر، فشار  و هندس
ــا، یک آزمون   ــر(. در ادامه ی آزمون ه ــع باالت مرج
ــاری هیدروستاتیک اجرا می شود تا استحکام  پرفش

مکانیکی محفظه را تأیید کند. 
ــه هم  ــاری، محفظ ــای پرفش ــد از آزمون ه  بع
ــری از آزمون های انتقال  ــن در معرض یک س چنی
شعله قرار می گیرد، که با استفاده از همان مخلوط 
گازهای انفجاری که پیش از این استفاده شد، انجام 
می شود. محفظه همچنین در یک محیط انفجاری 
ــار درونی  ــه مخلوط انفج ــرد. وقتی ک ــرار می گی ق

ــوط گازی از طریق  ــن مخل ــد، نباید ای محترق ش
اتصاالت ضد شعله به محیط بیرونی سرایت کند. 

ــتگی به دمای باالی محیط  ــعله بس ــار ش انتش
ــه ی داخلی آن دارد.  ــه و تجهیزات و هندس محفظ
ــط  ــا از محدوده ی دمایی محیط که توس وقتی دم
ــده، فراتر رفت دیگر دستگاه  ــخص ش سازنده مش
ــا به کم تر از  ــد بود. در صورتی که دم ایمن نخواه
ــد چنین موضوعی  ــده برس حداقل دمای تعیین ش
ــود دارد. اصالح  ــی محفظه نیز وج برای یکپارچگ
ــطح مقطع،  ابعاد داخلی به ویژه در هنگام کاهش س

نتیجه ی مشابهی در پی خواهد داشت.
ــدوده ی درجه حرارت  در محفظه هایی که مح
محیط آن ها خارج از محدوده ی 20- درجه سانتی 
ــانتی گراد است، آزمون های   گراد تا 40+ درجه ی س
انتقال شعله و پرفشاری فشار مرجع ممکن است در 
مرز حد باال و پایین دما که توسط سازنده مشخص 

شده انجام شود. 
ــه ی کامل Ex d با درج  ــی اوقات، مجموع گاه
حرف U در انتهای شماره ی تأییدیه ی آن ها راهی 
ــت، چرا که  ــوند. این موضوع مجاز نیس بازار می ش
ــت که کل محفظه مورد تأیید قرار  ــانگر این اس نش
ــده است.  نگرفته بلکه صرفاً محفظه خالی تأیید ش
ــب نمونه  ــه حرارت در برچس ــوالً کالس درج معم
ــالف حرارتی اجزای  ــود. زیرا ات ــان داده نمی ش نش
ــازنده ی محفظه خالی ــط س ــده توس ــازی ش  جاس

EX d مشخص نشده است. 

4. نتیجه گیری
ــک محفظه ی ــی بر روی ی ــام هر عمل ــل از انج  قب

ــد از درک و  ــی و نصابان  بای ــران نهای Ex d، کارب
ــتانداردهای مربوطه مطمئن باشند  ــخیص اس تش
ــط  ــده توس ــتورالعمل های تهیه ش و کتابچه ی دس
ــر اطمینان کامل در  ــازنده را مطالعه نمایند. اگ س
 Ex d ــتگاه این خصوص وجود ندارد، باید  یک دس
ــرکتی که دارای تأییدیه است خریداری  کامل از ش

شود.

Ex d لزوم شناخت استانداردهای محفظه های
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واژه هاي کلیدي: به روزرسانی اتوماسیون، زمان 
به روزرسانی، قابلیت اطمینان، دسترس پذیری

به روزرسانی سامانه ها ی 
اتوماسیون تولید

ان
رد

رگ
ــ

ب

مهندس سعید میرزایی تبار

ــین آالت زیادی  ــد و ماش ــا خطوط تولی کارخانه ه
ــی و کنترل های  ــای قدیم ــتند که با PLCه هس
ــا  ــوان ب ــد و می ت ــی کار می کنن ــاص و سفارش خ
ــای جدیدتر، فرآیندهای  ارتقای آن ها به فناوری ه
ــیاری از  تولید را کارآمدتر نمود. در حال حاضر بس
سامانه های کنترل  مورد استفاده مربوط به بیش از 
ــتند و عمر کاری مورد انتظار  ــال پیش هس 30 س

آن ها عموماً به پایان رسیده است.
ــریه ی InTech و  ــردبیر نش Bill Lydon س
نگارنده ی این مقاله، دارای بیش از 25 سال سابقه 
در زمینه ی اتوماسیون تولید است. وی فعالیت خود 
ــامانه های  ــه ی صنعت به عنوان طراح س را در عرص
ــزار آغاز  ــین اب ــی بر رایانه برای ماش ــرل مبتن کنت
ــغلی روی کنترل  ــمت های  ش نمود. او در دیگر س
ــاوری کنترل  ــی برنامه پذیر و فن کننده های منطق
ــوع با تجربیات  ــز فعالیت نمود. در مجم فرآیند نی
ــرکت های بزرگ و مختلف  ــادی که از کار در ش زی
کسب نمود با همکاران خود یک شرکت نرم افزاری 
ــیون صنعتی را بنیان نهاد و خود به ریاست  اتوماس
ــاد دارد عوامل  ــد. Layden اعتق ــوب ش آن منس
ــاخت و تولید در حال تغییر  موفقیت در زمینه ی س
ــتند و بکارگیری اتوماسیون به عنوان یک ابزار   هس

راهبردی در رقابت، امری ضروری است.
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1. مقدمه
ــیون سال ها به عنوان کلید عملیات صنعتی  اتوماس
ــتر  ــت و بیش ــش کرده اس ــای نق ــره وری ایف و به
ــامانه های کنترل و اتوماسیون صنعتی  به شکلی  س
ــام داده اند. با  ــف خود را انج ــل اطمینان  وظای قاب
ــامانه های نصب  ــیاری از س ــروز بس ــن وجود ام ای
ــده، قدیمی و از رده خارج شده اند و نگهداری و  ش
ــر آن ها پرهزینه و در برخی از موارد غیر قابل  تعمی
ــد. در حال حاضر یافتن افرادی  ــتیبانی می باش پش
ــامانه های قدیمی  ــه از دانش الزم در ارتباط با س ک
برخوردار باشند بسیار مشکل است. بعالوه، مشکل 
پیچیده تر ضعف در آموزش افراد جدید برای انجام 
ــامانه ها  ــع ایرادات این س ــات نگهداری و رف عملی

می باشد.
طی سال های گذشته سرعت توسعه و پیشرفت 
فناوری اتوماسیون صنعتی، بسیار بیشتر از سرعت 
ــین آالت تولیدی که عمری  ــعه ی ماش رشد و توس
ــت. پیشرفت و بهبود  طوالنی و پر بار دارند بوده اس
ــال گذشته  ــیون در طی 10 س نرم افزارهای اتوماس
بطور چشمگیری با پیشرفت های گسترده ی صنعت 
ــت اندرکاران این  رایانه و ابداعات و نوآوری های دس
ــت. همین موضوع موقعیت  صنعت همراه شده اس
ــبی را برای بهبود تولید و بهره وری از طریق  مناس
ــیون  ــرل و اتوماس ــامانه های کنت ــانی س به روزرس

صنعتی ایجاد نموده است.

2. تشخیص زمان مناسب برای به روزرسانی
عوامل زیادی در تشخیص زمان نیاز به به روزرسانی 
ــیون،  بخشی از  ــتند. به روزرسانی اتوماس مؤثر هس
تصمیمات سرمایه گذاری تجاری محسوب می شود 
ــراوان دارد. لحظه ی تغییر دقیقاً  که نیاز به دقت ف
ــود؛ زیرا  ــان و روز خاص حادث نمی ش ــک زم در ی
فرسودگی سامانه ی اتوماسیون و تنزل عملکرد آن، 
افزایش هزینه های پشتیبانی، سخت تر شدن تعمیر 
ــات و باال بودن هزینه ی قطعات یدکی قدیمی  قطع
ــت. بنابراین  و نایاب تقریباً یک فرآیند تدریجی اس
اقدام به برنامه ریزی برای به روزرسانی بسیار بهتر از 
ــت که منتظر از کار افتادن عملیات شده و  این اس

بعد به روزرسانی را شروع کنیم.

1.2. قابلیت اطمینان
هر چه عمر سامانه های اتوماسیون بیشتر می شود، 
ــد که این  ــا کاهش می یاب ــت اطمینان آن ه قابلی
ــتقیم دارد. قابلیت  ــر مس ــر بهره وری اث ــوع ب موض
ــه یک عنصر،  ــوان احتمال این ک ــان به عن اطمین
ــی از تجهیزات، یا سامانه وظایف تعیین شده  بخش
را تحت  شرایطی مشخص )نظیر شرایط محیطی، 
ــگیرانه برای  زمان عملیات، فرکانس، تعمیرات پیش
یک دوره ی زمانی مشخص( به درستی انجام دهد  

تعریف می شود.
ــل از جمله  ــه چندین عام ــت اطمینان ب قابلی
ــای محیطی )دما، رطوبت، ارتعاش  اجزاء، پارامتره
ــانات ولتاژ و  ــای الکتریکی نظیر نوس و...( و تنش ه

جریان بستگی دارد. 
سیر تغییر قابلیت اطمینان تمامی سامانه های 
الکترونیکی از جمله اجزای یک سامانه ی اتوماسیون 
اعم از  کنترل کننده ها، رایانه ها، صفحات نمایش و 
ــبیه  ــکل 1 که ش منابع تغذیه همگی از منحنی ش
ــت  تبعیت می کند. این منحنی  یک وان حمام اس
نرخ خرابی را بر حسب زمان کار نمایش می دهد.  
شیب ابتدایی تا جایی که منحنی بصورت افقی 
ــد دوره ی خرابی زودرس1 یا دوره ی مرگ  در می آی
زودهنگام2  نامیده می شود. این دوره با نرخ خرابی 
ــی که در اوایل عمر یک سامانه بروز می کند  کاهش

مشخص می شود. 
سامانه های ضعیف تر در این دوره از کار می افتند 
و سامانه های مقاوم تر باقی می مانند.  دوره ی زمانی 
بعدی دروه ی عمر مفید3 نام دارد؛ یعنی زمانی که 
ــروز می کنند. در  ــیار کم ب خرابی ها با یک نرخ بس
ــامانه ها، دوره ی زمانی سوم، دوره ی  دوره ی عمر س
ــن دوره نرخ  ــود. در ای ــده می ش ــودگی4 نامی فرس
ــرعت افزایش می یابد و المان ها شروع  خرابی ها بس
به خستگی5 و فرسودگی می کنند. فرسودگی 
ــی معموالً زمانی  در تجهیزات الکترونیک
ــزای الکتریکی ــه اج ــد ک رخ می ده

1. Early-failure period
2. Infant mortality period
3. Useful-life period
4. Wear-out period
5. Fatigue 

ــی و تنش های  ــتگی فیزیک ــل  خس ــا به دلی آن ه
ــد. در این بخش  ــی از کار بیافتن ــی و دمای الکتریک
ــر پارامتری که تحت عنوان »زمان  از منحنی، دیگ
ــوی  ــیMTBF( »6( از س ــن دو خراب ــط بی متوس
ــامانه های اتوماسیون تعریف می شود،  سازندگان س
معنا و اعتبار خود را از دست می دهد. وقتی سامانه ی 
کنترل و اتوماسیون وارد این محدوده می شود خطر 
ــمگیری افزایش می یابد. بروز خرابی نیز بطور چش

 موارد زیر باید همواره مد نظر قرارگیرند:

1.1.2. دسترس پذیری
ــت با مقدار زمانی که  ــترس پذیری متناسب اس دس
یک سامانه در شرایط کار است. همچنان که قابلیت 
ــترس پذیری  نیز  ــد دس ــش می یاب ــان افزای اطمین
ــک واحد که قابلیت  ــش می یابد. برای مثال ی افزای
ــاعت(  ــاعت در هفته )168 س بهره برداری 100 س
ــترس پذیری 100/168 می باشد.  را دارد دارای دس
البته مقادیر دسترس پذیری براساس اعداد دهدهی 
تعیین می شود )برای مثال0.9998(. در کاربردهای 
ــاخص اندازه گیری  ــاال یک ش ــترس پذیری ب با دس
شناخته شده، تعداد 9هایی است که  بعد از نقطه ی 
ممیز قرار گرفته اند در این روش اگر گفته شود 5 تا 

9، منظور 0.99999 )یا %99.999( است.

2.1.2. زمان مورد نیاز تعمیر
ــان  زم ــط  متوس ــر  قدیمی ت ــامانه های  س در 
ــرMTTR(7( افزایش می یابد و این تعمیرات  تعمی
ــند. ضربه ی اصلی  ــخت و زمان بر باش می توانند س
ــان از کار  ــد از همین زم ــد می توان ــد تولی ــه رون ب
ــود.  ــی ش افتادگی به دلیل خرابی های متعدد ناش
نیاز به تعویض قطعات اتوماسیون و کنترل صنعتی 
ــده و خراب، برای شرکت ها یک چالش  منسوخ ش
ــود. زیرا یافتن این قطعات در بازار  محسوب می ش
ــخت بوده و در صورت موجود بودن نیز  ــیار س بس
ــتندات  عموماً قیمت های باالیی دارند. نقص در مس
ــترس نبودن  ــا، در دس ــخت افزارها و نرم افزاره س
ــتورالعمل ها و نقشه ها و قطعات یدکی، فقدان دس

6. Mean Time Between Failures
7. Mean Ttime To Repair

شکل 1 . منحنی وان حمام

a

به روزرسانی سامانه ها ی اتوماسیون تولید
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ــی از چالش های به روز نبودن دیاگرام های سیم کش
ــکلی که  ــند. مهم ترین مش ــات تعمیر می باش عملی
ــت که  ــن زمینه وجود دارد یافتن افرادی اس در ای
ــخیص دهند و راه حل آن را بدانند.  ــکل را  تش مش
ــش و تجربه که از  ــول تعداد افراد با دان بطور معم
ــیار کم  ــوع کارها برآیند بس ــام این ن ــده ی انج عه
ــرکت های خدمات فنی  ــت. تأمین کنندگان، ش اس
ــامانه ها نیز دچار  ــی و یکپارچه سازان س و مهندس
کمبود این نیروها هستند و تمایلی به آموزش افراد 

جدید برای سامانه های قدیمی ندارند.

3.1.2. هزینه  کلی مالکیت
ــامل هزینه های  هزینه ی کلی مالکیتTCO( 8( ش
ــه همراه  ــیون ب ــرای اتوماس ــرای اج ــی ب مقدمات
ــداری، اصالحات، آموزش  ــای متعاقب نگه هزینه ه
ــر  ــاخت و دیگ ــاد زیرس ــعه، ایج ــان، توس کارکن
هزینه های وابسته به پروژه و همچنین هزینه های از 
رده خارج کردن نهایی است. بسیاری از سامانه های 
اتوماسیون عمر لحاظ شده را پشت سر گذاشته اند 
ــده  و TCO واقعی آن ها از حدود در نظر گرفته ش
ــت. مسایل مربوط  در برنامه ی اصلی فراتر رفته اس
ــه قابلیت اطمینان نیز به دلیل از کار افتادگی که  ب
ــوند روی  ــه کاهش تولید و بهره وری می ش منجر ب
ــن عوامل از جمله  ــت. تمامی ای TCO اثرگذار اس
قطعات یدکی و حفظ افراد صاحب تجربه در ارتباط 
 TCO با سامانه های قدیمی نیز باید در محاسبه ی

در نظر گرفته شود.

2. بهره وری
بسیاری از به روزرسانی ها بر پایه ی مالحظات قابلیت 
ــت، اما به روز رسانی به  اطمینان صورت پذیرفته اس
منظور افزایش بهره وری یک سرمایه گذاری پیشرو 

8. Total cost of ownership

ــف ایجاد  ــد ارزش تجاری مضاع ــت که می توان اس
نماید. سرمایه گذاری روی به روزرسانی سامانه های 
اتوماسیون و کنترل می تواند بهره وری ماشین آالت 
ــیاری موارد جریان تولید و بهره وری کل را  و در بس

بهبود بخشد.

3. تجربیات به روزرسانی
ــت  ــرح مختصری اس ــده ش ــه آم ــه در ادام آن چ
ــه ای در زمینه ی  ــران حرف ــات صنعتگ ــر تجربی ب

به روزرسانی سامانه های اتوماسیون و کنترل

1.3. سرنخ های به روزرسانی
ــی در  ــش مهندس ــر بخ David  Jenson مدی
ــؤال  س ــه  ب ــخ  پاس در   Gross Automation
ــرنخ هایی اشاره  ــانی ها به س من در باره ی به روزرس
ــان دهنده ی لزوم آغاز کار به روزرسانی  کرد که نش
ــرنخ ها از نگاه وی عبارتند از وجود  هستند. این س
ــامانه های کنترل از رده خارج، واسط های انسان  س
و ماشینHMI(9( که روی سیستم عامل های غیر 
ــتیبانی )نظیر ویندوز XP( اجرا می شوند،  قابل پش
ــده،  ــخت افزاری از رده خارج ش ــگرهای س نمایش
ــامانه  ــانی س ــه ی مواردی که امکان به روزرس و هم
ــه به بهبود  ــای جدیدی ک ــری فناوری ه و بکارگی
ــد را از آن صلب می کنند.  ــات کمک می کنن عملی
وی بر روی این نکته تأکید دارد که راه دستیابی به 
ــانی، صرف وقت  موفقیت در یک پروژه ی به روزرس
ــامانه برای استخراج دقیق مشخصات  با کاربران س
ــت. و  ــین  اس عملیاتی فرآیند یا توالی وظایف ماش
ــامانه ی ساده اجرا شود شاید  اگر پروژه روی یک س
ــرح کلی فرآیند یا  ــط تعیین رئوس مطالب و ط فق
ــه نکاتی که  ــد. از جمل ــل وظایف، کافی باش تسلس
ــانی ماشین آالت باید مد  افراد دخیل در به روز رس
ــؤول  نظر قرار دهند بحث و تبادل نظر با افراد مس
ــروژه درباره ی فرآیند و یا توالی کارها و گفتگو  در پ
با اپراتورها و نیروهای نگهداری و تعمیر برای کسب 
یک دید ارزشمند نسبت به روند انجام کار می باشد. 

9. Human-Machine Interface

2.3. بهبود عملکرد
 Centria ــرکت ــدس پلنت ش Tye Long مهن
ــورد  م در  را  ــود  خ ــر  نظ  Coating Services
پروژه ی به روزرسانی ای که چندی پیش در شرکت 
ــد اظهار نمود. وی توجیه اصلی  متبوعش انجام ش
ــیاری از  ــانی را  قدیمی بودن بس ــام به روزرس انج
ــترس نبودن  ــامانه و در دس ــا و قطعات س بخش ه

قطعات جایگزین اعالم نمود.
در  ــع  واق  Centria Coating Services
ــت Ohio امریکا روزانه حدود  Cambridge ایال
ــش دار  ــوم پوش ــوالد و آلومینی ــد ف 600000 پون
ــدار معادل گردش حدود  تولید می کند که این مق
ــش دهی در  ــون پوند فلز در تجهیزات پوش 4 میلی
ــان این مجموعه به دنبال  طی هفته است. مهندس
ــره وری باالتر در  ــتیابی به به فرصت هایی برای دس
ــا 50 درصد  ــش زمان های وقفه ت ــات و کاه عملی
ــتفاده از جدیدترین  ــا اس ــرعت خط ب ــتند. س هس
سامانه ی اتوماسیون افزایش یافت و ژنراتورهایی که 
چندین دهه از عمرشان می گذشت تعویض شدند و 
موتورهای DC به راه اندازهای سرعت متغیر جدید  
ــرعت خط رنگ با بهبود  مجهز شدند. همچنین س
25 درصدی به ظرفیت 100 فوت در دقیقه رسید.
"Centria همچنین سامانه ی پایش از راه دور

 Rockwell 7. 24 پشتیبانی شده توسط کمپانی
ــه داده )در  ــرای 2500 نقط Automation را ب
ــامل تمامی کنترل  ــه ی Cambridge ش مجموع
ــاب فعالیت HMI، و  ــا و راه اندازها، انتخ کننده ه
برخی پارامترهای قابل قبول نظارتی را به سامانه ی 
ــکل قابلیت  خود اضافه نمود تا در صورت بروز مش
کنترل از راه دور این سامانه به کمک گروه عملیاتی 
ــخص کند و  ــل دقیق بروز ایراد را مش ــد و مح بیای
ــین تعمیرات  ــؤول واحد یا تکنیس بالفاصله به مس

اعالم نماید.
3. 3. به روزرسانی 80 ماشین

ــا Mark Lewis مدیر بخش  ــی را ب من گفتگوی
ــرکت Beckhoff که روی  ــی در ش ــات فن خدم
ــانی 80 ماشین کار می کند انجام دادم. او  به روزرس
می گوید عامل اساسی در از کارافتادگی کنترل های 
ــکل در تأمین قطعات جایگزین  PLC موجود مش
ــزرگ جلوه کردن  ــت. این عامل اگرچه باعث ب اس
مشکل می شود ولی موقعیتی را برای بهبود عملیات 
ایجاد می نماید. Lewis تأکید می کند »هیچگاه تا 
ــود نمی دانید چه چیزی قرار  زمانی که در ذهن خ
ــروع نکنید.« وی روند صحیح  ــت انجام شود ش اس
ــارات، اطالع از اهداف  ــام کار را در تعیین انتظ انج
ــا و آگاهی از  ــتر و کاهش هزینه ه برای تولید بیش
تصویر تمامی فرآیندها قبل از شروع پروژه خالصه 
ــتیابی به موفقیت  می کند. او اعتقاد دارد برای دس
ــک پروژه تمامی افرادی که در عملیات دخیل  در ی
هستند باید از اطالعات خود را به عنوان ورودی به 
ــروژه تزریق کنند تا یک دید واضح از نتایج مورد  پ

به روزرسانی سامانه ها ی اتوماسیون تولید
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ــال در این پروژه یک  ــود. برای مث ــار ایجاد ش انتظ
مهندس تأسیسات به عنوان بخشی از تیم بازسازی 
ــی در انرژی به  ــرای یافتن فرصت های صرفه جوی ب

گروه اضافه شد.
ــرل کننده های جدید دارای  ــن پروژه کنت در ای
ــرل دقیق تر، و عملکرد  ــتر، کنت توانمندی های بیش
ــن ویژگی ها،  ــتند که نتیجه ی ای ــود یافته هس بهب
ــت.  ــد بوده اس ــش تولی ــد افزای ــش از 15 درص بی
همچنین Lewis اشاره دارد سامانه های به روز شده 
ــش داده اند. ارتباطات  انعطاف پذیری تولید را افزای
بهبود یافته میان بهره بردارها و سامانه های تجاری 
ــریع را نسبت به فرآیند تولید برای ایشان  دیدی س
ــم می کند که پیش از این چنین امکانی وجود  فراه
ــوی دیگر نوسازی سامانه های کنترل   نداشت. از س
ــل هوای  ــرژی از قبی ــش هزینه های ان ــث کاه باع

فشرده، گرما و بخار فرآیند شده است.
ــی صددرصد بر مبنای  ــه ی کنترلی قدیم برنام
ــده بود که درک آن بسیار  منطق نردبانی تدوین ش
سخت بود. برنامه نویسی جدید اتوماسیون و کنترل   
ــتفاده از توصیف توالی  ــا اس ــکلی کارآمد و ب به ش
عملیات10 انجام شد. در برنامه ی جدید، بلوک های 
ــتاندارد IEC61131-3 به  ــتفاده از اس تابع با اس
ــیار آسان  ــدند که فهم آن ها بس گونه ای تدوین ش

است. 
ــتفاده از روش  ــی از توالی های11 پایه با اس برخ

10. Sequence-of-operation descriptions
11. Sequencing

ــی 12SFC انجام شد. طراحی منطقی  برنامه  نویس
ــاختاریافته و نرم افزار جدید، ابزارهای عیب یابی  س
ــت های پایش، ردیابی  ــامل: فهرس ــرفته ای ش پیش
ــتند که همگی   ــیمی نواری13 هس و ثبات های ترس
عملیات عیب یابی را ساده تر می نمایند. PLC های 
موجود با چهار PC صنعتیIPC( 14( چندهسته ای 
ــده جایگزین شدند. IPC ها شامل  و I/O توزیع ش

OPC UA  کارگزار15  یا کارخواه16 هستند.
 IPC ــورم کنترل کننده در این  پروژه یک پلتف
ــل بی درنگ17  ــتم عام ــت که  دارای یک سیس اس
ــر  ــی ب ــیون مبتن ــزاری اتوماس )RTOS( ، نرم اف
ــه ی  ــتاندارد چندگان ــای اس ــاس زبان ه PC براس

IEC61131-3 و یک سرور OPC است. 
 OPC ــانی مزیت دسترسی به داده ی به روزرس
را برای ارتباط با دیگر کنترل کننده ها از طریق یک 
ــنده«" ایجاد  ــط ارتباطی باز»مستقل از فروش واس
ــاری واحد18 برای  ــتاندارد جدید معم می نماید. اس
تعامل با برنامه ریزی تولید و سامانه ی کنترل تولید 

مورد استفاده قرار گرفته است.
ــما فرآیند  Mark Lewis تأکید دارد: »اگر ش
ــه را نیز درک خواهید  ــپس برنام را درک نمایید س
ــد هیچگاه  ــد را درک نکنی ــما فرآین ــرد. اگر ش ک

12. Sequential Function Chart
13. Strip chart recorders
14. Industrial PC
15. Server
16. Client 
17. Real-Time Operating System
18. Unified Architecture

ــما بیت ها  ــت برنامه را بفهمید. ش ــد توانس نخواهی
ــان  ــا و ارتباطات را خواهید دید اما درکش و بایت ه
نمی کنید.کافیست یک بار فرآیند را بفهمید آن گاه 

قادر به نوشتن برنامه خواهید بود.«

5. داشتن طرح و برنامه
ــی برای  ــرد اصول ــه و راهب ــک برنام ــعه ی ی توس
ــرل موجود  ــیون و کنت ــامانه های اتوماس تغییر س
ــاره ی تجهیزات  ــی از توقف یکب از غافل گیری ناش

تولیدی جلوگیری می کند.
ــگاه به آینده راه های بهبود  برنامه ریزی مبتنی بر ن
ــت اطمینان و  ــیدن به قابلی ــره وری تولید و رس به
ــتفاده از دانش موجود  ــی را مهیا می نماید. اس ایمن
ــین آالت و فرآیندهای تولید می تواند  درباره ی ماش
به کاهش MTTR سامانه ی جدید و کاهش زمان 

از کار افتادگی کمک نماید.

کالم آخر ... رقابت یا نابودی
ــاده ی اتوماسیون و کنترل کننده ها  به روزرسانی س
ــکل و  ــابه تنها در ش با جایگزینی عملکردهای مش
ــرفته  ــدون ایجاد امکانات پیش ــمایل جدید و ب ش
ــد. تولیدکنندگان  ــد کاری کوته نگرانه باش می توان
ــیون  ــتند، اجرای اتوماس در یک دنیای رقابتی هس
و عملکردهای کنترلی بیشتر برای افزایش تولید و 
انعطاف پذیری و کیفیت، به شرکت ها کمک خواهد 

کرد تا  در این بازار، سودآور باقی بمانند.

به روزرسانی سامانه ها ی اتوماسیون تولید
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ــخت ترین  س ــامانه1،  س ــاز  یکپارچه س ــاب  انتخ
ــت که  ــیون صنعتی اس بخش یک پروژه ی اتوماس
ــد یافتن یک ــول می ماند. فرآین ــادگی هم مغف  بس

ــب صالحیت برای  ــامانه ی صاح ــاز س یکپارچه س
ــد تالش  ــی نیازمن ــیون صنعت ــای اتوماس پروژه ه
ــت. تجربه، تخصص،  ــیار و دقت در جزییات اس بس
ــات مالی همگی  ــان و امکان ــای کارکن توانمندی ه
ــد در هنگام  ــتند که بای ــیار مهمی هس عوامل بس
گزینش یک یکپارچه ساز به عنوان همکار پروژه در 
ــوند. در این مقاله به معیارهای اصلی  نظر گرفته ش
ــاز سامانه های اتوماسیون  جهت انتخاب یکپارچه س

صنعتی اشاره شده است.
1. System integrator

ــامانه،  ــاز س واژه هاي کلیدي: انتخاب یکپارچه س
معیارهای انتخاب یکپارچه ساز

معیارهای انتخاب یکپارچه ساز 

سامانه های اتوماسیون صنعتی

ان
رد

رگ
ــ

ب

مهندس وحید تیموری
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1.  برخورداری از تجربیات مرتبط 
ــازی باشید که داری فهرست   به دنبال یکپارچه س
ــت که  بلندی از پروژه های موفق در حوزه هایی اس
ــواردی را که  ــتید. تمامی م ــما به دنبال آن هس ش
یکپارچه سازان به عنوان مرجع کاری ارایه می کنند 
ــواس بررسی کنید و مشخص کنید  به دقت و با وس
که چه مدت به طور مستقیم در پروژه های پیشین 
ــر باید توان کار  ــر بوده اند. گزینه های مور نظ درگی
کردن با گستره ی وسیعی از محصوالت و تجهیزات 
ــداد کارکنان  ــند و تع ــته باش ــیونی را داش اتوماس
ــما  ــا نیازهای حوزه های مختلف پروژه ی ش آن ها ب
ــد. هم خوانی میان تجربیات  ــته باش هم خوانی داش
قبلی یکپارچه ساز با موضوع پروژه ی شما موضوعی 
ــیار مهم است. برای مثال شرکت هایی که تعداد  بس
ــت انجام  ــه ی کنترل حرک ــروژه در زمین زیادی پ
داده اند ممکن است توانایی الزم را برای انجام یک 

پروژه ی اسکادا پیچیده نداشته باشند.

2. نسبت به گزافه گویی بدگمان باشید
اگر در حین جلسات مذاکره و تنظیم الزامات پروژه 
ــورد هر موضوعی  ــاز، او مرتباً و در م با یکپارچه س
ــاده است. حلش  ــکلی نیست. س عبارت های »مش
ــا انجام می دهیم  ــما هر چه بخواهید م می کنم. ش
ــته باشید  و ...« را تکرا کرد می توانید اطمینان داش
که مسأله ی شما برای او مشکل خواهد بود و انجام 
ــت و مواردی وجود  ــاده نیس کار برایش چندان س
دارد که بیش از آن چه تاکنون تصور کرده اید برای 
او مشکل است. یکپارچه ساز با روش های مستدل و 
ــتند باید بتواند ثابت کند که خواسته های شما  مس
ــروژه را کم تر از آن چه  ــه خوبی درک کرده، پ را ب
ــه در پروژه های  ــت تخمین نزده و دارای تجرب هس
ــبت به قیمت های اعالم شده از  ــابه هست. نس مش
ــازان نیز به شدت حساس باشید؛  سوی یکپارچه س
ــما و یا آنچه  به ویژه اگر قیمت اعالمی، از انتظار ش
ــنهاد داده اند بسیار کم تر باشد به طور  دیگران پیش

حتم باید به صحت آن شک کنید.

3. آشنایی با استانداردها  
بررسی کنید که یکپارچه سازی که در حال بررسی 

ــتید با چه شرکت هایی همکاری  صالحیت وی هس
ــک کار بزرگ را  ــچ کس نمی تواند ی ــرا هی دارد. زی
ــیار مهم است که  یک تنه انجام دهد. همچنین بس
ــروژه را در صورت واگذاری  ــاز، پ بدانید یکپارچه س
چگونه مدیریت می کند و کتابخانه ی کد او نزدیک 
به کدام استاندارد است. آیا از استانداردهای S88 و 
ــت؟ اگر  S95 تبعیت می کند؟ متدولوژی وی چیس
از یکپارچه سازی پیشنهاد دریافت کردید که دارای 
متدولوژی مشخصی نیست و حتی از استانداردهای 
ــه نیز آگاهی ندارد؛ اصاًل وقتتان را با او تلف  مربوط

نکنید.

4. عامل راحتی
ــای  ــان و توانمندی ه ــت اطمین ــر قابلی ــالوه ب ع
ــه کنید که باید  ــه این موضوع نیز توج حرفه ای، ب
با یکپارچه سازی کار کنید که با او احساس راحتی 
ــما را می فهمد و دارای  می کنید، نیازهای فرآیند ش
تجارب عملی و میدانی در مورد پروژه ی شما هست. 
ــته باشید که یکپارچه ساز باید  همچنین توجه داش
ــب دانش در  ــص و صاح ــی متخص دارای کارکنان

حوزه ی کسب و کار شما باشد.  

5. دارا بودن تخصص مرتبط
ــا و مهارت های یکپارچه  ــر روی دانش، تکنیک ه ب
ــه آن ها دارای دانش  ــازان تمرکز کنید. از این ک س
ــتند و همچنین از تجربه ی  مهندسی سیستم هس
ــما برخوردارند  ــروژه ی ش ــبرد پ ــی برای پیش کاف
اطمینان حاصل نمایید. یک فهرست معتبر و مستند 
از پروژه های انجام شده توسط یکپارچه سازان مورد 
نظر، می تواند در این خصوص بسیار مؤثر واقع شود.

6. به روز بودن و آشنایی با تکنیک ها و 
فناوری های جدید

ــتن تجربیات جدید در حوزه ی  به روز بودن و داش
تخصصی شما یکی از معیارهای کلیدی در انتخاب 
ــت. درگیری مداوم با پروژه های  ــاز اس یکپارچه س
ــاز از نظر  ــودن یکپارچه س ــه روز ب ــابه، باعث ب مش
ــد  ــای جدی ــخت افزارها و نرم افزاره ــاوری و س فن
ــد. به دلیل رکود و بحران اقتصادی اخیر،  خواهد ش
ــاز به زیادی  ــرکت های یکپارچه س ــروز تعداد ش ام
ــیاری از شرکت ها نتوانسته اند  گذشته نیست و بس
ــفتگی های اقتصادی سال های گذشته  از عواقب آش
ــیاری از یکپارچه سازان  جان سالم به در ببرند. بس
ــه حداقل  ــانی، ب ــروی انس ــه کاهش نی ــور ب مجب
ــوزه ی فناوری  ــای جدید در ح ــاندن آموزش ه رس
ــده اند.  ــه هر طریق ممکن ش ــش هزینه ها ب و کاه
ــاط قوت و  ــی نق ــت برای بررس ــن الزم اس بنابرای
ــا را برای همکاری  ــازانی که آن ه ضعف یکپارچه س
ــت الزم و کافی را صرف کنید تا  ــد نظر دارید وق م
ــوید که گزینه ی انتخابی، قادر به انجام  مطمئن ش

درخواست های شما در خصوص پروژه هست.

7. قرار گرفتن در جریان جزییات پروژه
ــابهی  ــاز مورد نظر قباًل کارهای مش آیا یکپارچه س
ــما امکان دارد که  ــت؟ آیا برای ش را انجام داده اس
ــانی و دیگر منابع الزم را برای همکاری   نیروی انس

هر روزه با یکپارچه ساز اختصاص دهید؟ 
به این موضوع توجه داشته باشید که سامانه ای 
ــاز ارایه خواهد شد در نهایت  که توسط یکپارچه س
ــت. بنابراین الزم است که در مورد  متعلق به شماس
ــرات احتمالی مورد  ــی اصالح و اعمال تغیی چگونگ
ــاز در آن و همچنین اصول نگهداری و تعمیر آن  نی
ــید؛ در غیر این صورت  ــته باش آگاهی الزم را داش
ــد که برای ایجاد هر  ــامانه ای خواهید ش گرفتار س
ــد هزینه ی  ــازی در آن بای ــر و بهینه س ــوع تغیی ن
ــود که  ــنهاد می ش ــرف کنید. پس پیش ــادی ص زی
ــه می توانید در  ــروژه و تا جایی ک ــطح صفر پ از س
طراحی، شبیه سازی، ترسیم جزییات، تکنیک های 
ــعه ی نرم افزار و الزامات نگهداری و تعمیرات با  توس
پروژه درگیر شوید. در این صورت است که حداکثر 

عضویت در انجمن های صنفی و تخصصی 
مربوطه و داشتن گواهینامه از سوی 

این انجمن ها و تشکل ها تأییدی است 
بر توانمندی های تجاری و تخصصی 

شرکت های یکپارچه ساز.
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ــه در اختیار دارید  ــامانه ای ک بهره ی ممکن را از س
ــد آموخت که اجزای  ــب خواهید کرد و خواهی کس

پروژه چگونه کنار هم جمع شده اند. 

8. امکان دریافت خدمات پس از فروش
ــته باشید. همان طور که گفته  نگاه بلند مدت داش
ــازی را انتخاب کنید که  شد الزم است یکپارچه س
ــابه و ترجیحاً در  ــامانه های مش دارای تجربه در س
ــد. اطمینان  ــه ی کاری مورد نظر باش ــان زمین هم
ــروژه، از خدمات  ــس از اتمام پ ــل کنید که پ حاص
ــاز در خصوص ارتقای سامانه  ــرکت یکپارچه س ش
ــوردار خواهید بود.  ــداری و تعمیرات آن برخ و نگه
ــت در این خصوص یک قرارداد جداگانه با  الزم اس
یکپارچه ساز منعقد کنید و جزییات ارایه ی خدمات 

را به طور دقیق در آن مشخص نمایید.

9. حالل مشکالت
ــده از مسایل  ــاز انتخاب ش ــت یکپارچه س الزم اس
پیش روی شما به طور کامل مطلع باشد و تجربه ی 
ــد.  ــته باش ــایل را داش چگونگی برخورد با این مس
شاید یکپارچه سازانی وجود داشته باشند که پیش 
ــیاری از مشکالتی که شما در آینده با  از این با بس
آن مواجه خواهید شد برخورد کرده و راه حل آن ها 

را نیز بدانند. 
 

10. سؤاالت الزم را بپرسید
انتخاب یکپارچه ساز سخت ترین بخش یک پروژه ی 
ــادگی هم مغفول  ــیون صنعتی است که بس اتوماس
ــورد انواع  ــؤاالتی را در م ــت س ــد. الزم اس می مان
ــد و ابعاد این  ــام داده ان ــه آن ها انج ــی ک پروژه های
پروژه ها بپرسید. جزییات را نیز جویا شوید. آیا این 
پروژهها در زمان مقرر خاتمه یافته اند؟ آیا مدیریت 
هزینه در آن ها به درستی انجام شده است و پروژه 
ــت؟  ــده خاتمه یافته اس ــا هزینه ی پیش بینی ش ب
ــتند که در انتخاب خود باید به  این ها مواردی هس

دقت مد نظر داشته باشید.

11. تجربه نیز محدودیت های خود را دارد
ــتر  ــید که بیش ــته باش ــه توجه داش ــن نکت ــه ای ب
ــب یک صنعت  ــله مرات ــازان یا در سلس یکپارچه س
ــک نوع خاص از  ــتند و یا در ی ــب تجربه هس صاح
پروژه ها مثل برنامه نویسی PLC/HMI. به همین 
ــرای انجام  ــت از تجربهی الزم ب ــن اس دلیل ممک
ــین برخوردار  ــارج از حوزه های پیش پروژه هایی خ
 HMI/DCS ــندگان ــیاری از فروش ــند. بس نباش
ــب  ــامانه ی صاح ــازان س ــتی از یکپارچه س فهرس
ــد.  ــود درج کرده ان ــایت خ ــت را در وب س صالحی
ــد در انتخاب  ــت ها میت وان ــه به این فهرس مراجع

یکپارچه ساز مناسب بسیار مفید واقع شود.

12. تیزهوشی به تنهایی کافی نیست 
ــیون  ــامانه های اتوماس ــاز س در انتخاب یکپارچه س
همان گونه ای عمل کنید که در انتخاب یک کارمند 
عمل می کنید. برای بررسی سوابق وی وقت صرف 
ــان قبلی او نیز  ــا کارفرمای ــد. تالش کنید تا ب کنی

صحبت کنید.

13. اصول حرفه ای گری
ــوید که یکپارچه ساز مورد نظر می تواند  مطمئن ش
ــکلی اطمینان بخش نسبت به ارایه ی طرحی  به ش
ــد، موارد  ــما اقدام نمای ــروژه ی ش ــب برای پ مناس
ــد و مجموعه کارکنانی را  محتمل را پیش بینی کن
ــما  ــرد آورد که به کمک آن ها بتواند پروژه ی ش گ
ــان پیش برده و به  ــق زمان بندی مورد نظرت را طب

خاتمه برساند.

14. گروه را بیازمایید
ــام آزمون بر  ــاز را با انج توانمندی های یکپارچه س
ــما  ــت بر روی پروژه ی ش روی گروهی که قرار اس
کار کنند بسنجید. مطمئن شوید که فهرست افراد 
مذکور در قرارداد به عنوان نفرات اصلی یا جایگزین 

آمده است.

15. مهارت های تجاری  
ــاری  تج ــای  صالحیت ه از  ــان  اطمین ــرای  ب

ــر از تخصص های  ــزی فرات ــازان به چی یکپارچه س
ــان در پروژه ها نیز  ــه یا تجربیات عملی ایش فناوران

توجه داشته باشید. 
ــی و تخصصی  ــای صنف ــت در انجمن ه عضوی
ــتن گواهینامه از سوی این انجمن ها  مربوطه و داش
و تشکل ها تأییدی است بر توانمندی های تجاری و 
تخصصی شرکت های یکپارچه ساز. بنابراین بررسی 
ــزو انجمن و  ــاز ج ــرکت یکپارچه س کنید که آیا ش
تشکل مرتبط در کشور و منطقه ی خود هست. آیا 
ــش بیمه های مرتبط همچون مهندسی  تحت پوش
ــد؟ چند سال است که در این  ــؤولیت می باش و مس

کسب و کار مشغول فعالیت است؟

16. داشتن گوش شنوا در برابر پیشنهادات 
و انتقادات  

یکپارچه سازی را به همکاری برگزینید که در برابر 
درخواست ها و ابراز عقیده ی شما گوش شنوا داشته 
باشد. اگر در جواب درخواست ها و پیشنهادات خود 
ــی من کار را  ــون »هیچ کس به خوب ــی همچ عبارت
انجام نمی دهد« و »من هم همان کاری را می کنم 
ــنیدید بهتر است  که دیگران انجام می دهند« را ش
ــید که  ــاز دیگری باش ــر انتخاب یکپارچه س به فک
بیشتر پذیرای نظرات و انتقادات شما باشد. یادتان 
باشد که شما به یکپارچه ساز پول می دهید تا کاری 
را انجام دهد که شما می خواهید نه کاری که برای 
ــه انجام داده. بله درست  ــاده تر است و همیش او س
ــت، شما یکپارچه ساز را به واسطه ی تجاربش به  اس
ــما فقط به این  ــد. اما نباید نظرات ش کار گمارده ای
ــی هم  ــه ی او را ندارید حتی بررس ــل که تجرب دلی
نشود. از وی بخواهید که قدری هم شرایط را برای 
ــامانه مهیا کند به  ــرات احتمالی در س ــاد تغیی ایج
ــما در انجام پروژه مد نظر  ویژه اگر رویکردی که ش
ــت. پذیرای تغییرات  دارید جدید و غیرمتداول اس
باشید زیرا در این صورت انعطاف پذیری در کار شما 

افزایش خواهد یافت.
ــروژه همراه و  ــی مراحل پ ــد در تمام ــما بای ش
درگیر آن باشید. فرصت های یادگیری را به سادگی 

از دست ندهید!

معیارهای انتخاب یکپارچه ساز سامانه های...
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ــزن، انتخاب  واژه هاي کلیـدي: اندازه گیری مخ
ابزار دقیق سطح، فناوری های اندازه گیری سطح

هنر انتخاب ابزاردقیق 
 سطح مخازن

ان
رد

رگ
ــ

ب

مهندس محمد فرزاد

ــه ی  ــخه ی ژانویه/فوری Donald Gillum در نس
مجله ی InTech مقاله ی بسیار خوبی را با عنوان 
ــطح« نوشت. Gillum در آن مقاله  »ابزاردقیق س
ــتفاده در  ــطح مورد اس در مورد انواع ابزاردقیق س
صنایع مختلف بحث کرد و عملکرد هر یک از آن ها 
ــریح  ــن نقاط قوت و ضعف هر یک را تش و همچنی
نمود. مقاله ای که در ادامه آمده است مبحثی است 
ــون مقاله ی Gillum و بر چگونگی  تکمیلی پیرام
ــط مهندسان و  ــطح توس انتخاب یک ابزاردقیق س
ــطح بر  همچنین دالیل ارجحیت یک ابزاردقیق س

دیگری در کاربردهای مختلف تأکید دارد. 



93
ذر 

و آ
ن 

 آبا
/16

1-
16

ی 2
ـاپ

 پی
/8-

9 
اره

ـم
 ش

/17
ال

سـ

47

لد
ــ

ــ
ــ

فی

1. مقدمه
ــت  ــویم الزم اس پیش از این که وارد بحث اصلی ش
ــه هیچ فناوری ای کامل  ــود ک بر این نکته تأکید ش
ــخگوی الزامات تمامی  نیست؛ بدین معنی که پاس
ــر یک از انواع  ــد. ه کاربردها و موقعیت ها نمی باش
ــتی های مختص  ــطح مزیت ها و کاس ابزاردقیق س
خود را دارد و ممکن است در یک کاربرد عملکردی 
ــر غیرقابل  ــد و برای کاربرد دیگ ــته باش عالی داش
ــندگان ابزاردقیق  ــد. همچنین فروش ــتفاده باش اس
ــود به منظور  ــالح تجهیزات خ ــاً در حال اص دایم
ــای خاصی از  ــتی های رده ه ــرف نمودن کاس برط
ــتند. بنابراین ممکن است یک  محصوالت خود هس
ــد ابزاردقیق، موفق به حذف یا جبران نقیصه ای  برن
ــود که رقبای وی همچنان با  در محصوالت خود ش
ــد ه اند. با این  آن درگیر بوده و موفق به حل آن نش
وجود بهتر است پیش از آن که اقدام به استفاده از 
یک ابزاردقیق خاص بنماییم که از عملکرد مناسب 
ــتیم نسبت به عقد  آن در کاربرد خود مطمئن نیس
ــنده براساس قواعد گارانتی  یک تفاهم نامه با فروش
ــا در صورت عدم تأمین انتظارات  وی اقدام کنیم ت
ــدن وعده های  ــا از ابزاردقیق مذکور و محقق نش م
فروشنده بتوانیم هزینه ی صرف شده را از وی پس 
ــت که  بگیریم. البته باید به این نکته هم توجه داش
ــرد غیرقابل قبول ابزاردقیق، حتی  در صورت عملک
ــر پول پرداختی برای خرید آن به طور کامل هم  اگ
ــود باز هم خریدار بابت هزینه های نصب  عودت ش
ــد. بنابراین فروشنده  و جایگزینی متضرر خواهد ش
ــته  باید از صحت ادعاهای خود اطمینان کامل داش

باشد.  

2. از کجا شروع کنیم؟
به منظور تعیین فناوری صحیح و مناسب برای یک 
ــتی از  ــما باید درک کامل و درس کاربرد خاص، ش

موضوعات زیر داشته باشید: 
ــطح  ــک از فناوری های اندازه گیری س 1. هر ی

دقیقاً چطور کار می کنند؟
ــیله ی اندازه گیری سطح   اگر ندانید که یک وس
ــچ وجه قادر نخواهید بود  چطور کار می کند به هی
که تشیخص دهید آیا این ابزار در کاربرد مورد نظر 

شما به درستی عمل خواهد کرد یا خیر. 
2. ابزاردقیق در چه شرایطی باید کار کند؟

ــرایط همچون میزان دما، فشار و نوع  برخی ش
ــطح  ماده ی داخل مخزن برای انتخاب ابزاردقیق س
کاماًل قطعی و روشن هستند. اما موارد دیگری هم 

وجود دارد که چندان شفاف نیستند:
ــاری که  ــر دما  و فش ــل و حداکث الـف. حداق
ابزاردقیق با آن سر و کار خواهد داشت چقدر است 

و آیا این پارامترها با زمان تغییر می کنند؟ 
ــت ابزاردقیق در شرایط ویژه ای،  ب. آیا قرار اس
ــتریلیزه کردن یا فرآیندهای خاص  مثاًل فرآیند اس
ــر روی ابزاردقیق تأثیر  ــیمیایی، که ب تمیزکاری ش

می گذارند کار کند؟
ــط کار ابزاردقیق، غبار، دود یا  ــا در محی پ. آی

بخارات غلیظ وجود دارد؟
ــا درون مخزن، کف یا دیگر عوامل ایجاد  ت. آی

کننده ی آشفتگی وجود دارد؟ 
ــت و آیا عوض  ــاده ی درون مخزن چیس ث. م

می شود؟
ــا تغییری در چگالی، خواص الکتریکی یا  ج. آی

دیگر ویژگی های ماده ایجاد می شود؟
ــبندگی و ایجاد رسوب  چ. آیا ماده خواص چس

دارد؟
ــت ابزاردقیق تبدیل به منبع  ــا ممکن اس ح. آی
ــرای مثال  ــود؟ )ب ــی در محصول ش ــاد آلودگ ایج
دیافراگم دچار نشتی شود یا باکتری ها در شکاف ها 

و منافذ آن نفوذ کنند و باقی بمانند(
3. دقت و تکرارپذیری مورد نیاز در اندازه گیری 

سطح چقدر است؟
ــرویس  ــکان خارج کردن مخزن از س 4. آیا ام
ــداری و تعمیر وجود  ــه منظور انجام عملیات نگه ب
ــتقل برای بررسی کالیبره بودن  دارد و آیا راهی مس

ابزاردقیق سطح وجود دارد؟
5. ویژگیهای مخزن دقیقاً چیست؟

ــه ی مخزن و طرح کلی لوله های متصل  هندس
ــاب ابزاردقیق  ــب اوقات بر روی انتخ به آن در اغل
ــؤاالت  ــذارد. در این خصوص باید به س تأثیر می گ

زیر پاسخ دهید:
ــر روی مخزن تعبیه  ــا نازل ها از قبل ب الف. آی
ــده اند یا نازلی وجود ندارد و شما می توانید محل  ش
ــطح،  ــب با ابزاردقیق س ــدازه ی آن ها را متناس و ان

مشخص کنید؟
ــود دارد، باید اندازه،  ــازل از قبل وج ــر ن ب. اگ
ــواره ی مخزن را بدانید و  ــول و فاصله ی آن از دی ط
همچنین تداخالت احتمالی که ممکن است در زیر 

آن ایجاد شود را مشخص کنید.
ــزا و المان هایی وجود  ــا داخل مخزن اج پ. آی
ــل، کویل، همزن  ــی چون ترموکوپ دارد؛ المان های
ــات نصب ابزاردقیق  ــره که می توانند در عملی و غی
ــکل ایجاد کنند و امکان عبور عمودی  ــطح مش س

کابل را غیرممکن کنند؟ 
ــارژ خروجی  ت. نازل های ورودی تغذیه و دش
ــت بر روی  ــا آن ها ممکن اس ــرار دارند؟ آی ــا ق کج

اندازه گیری سطح اثر بگذارند؟
ث. آیا مخزن به قدری کوچک هست که بتوان 

بر روی آن از سلول های وزنی استفاده کرد؟
 stilling well ــک ــب ی ــکان نص ــا ام ج. آی
ــود دارد؟ با  ــی بر روی مخزن وج ــی یا خارج داخل

چه اندازه ای؟ 
ــؤال ها،  ــتن جواب کامل برای این س بدون داش
ــیار مشکل  انتخاب ابزاردقیق برای یک مهندس بس
ــت که  ــخ های این سؤال هاس ــد بود. زیرا پاس خواه
ــن می کند چه نوع ابزاردقیقی در کاربرد مورد  تعیی

نظر کار خواهد کرد و کدام یک کار نمی کند. 
در ادامه با توجه به پاسخ سؤاالت فوق خواهیم 
ــد که چه انواعی از  ابزاردقیق از دایره ی انتخاب  دی

ما حذف خواهند شد.

1.2. سؤال های 1 و 2
چگونگی عملکرد فناوری اندازه گیری و 

شرایط کار ابزاردقیق
ــه آن ها می توان  ــواردی وجود دارد که با توجه ب م
دریافت که یک فناوری برای اندازه گیری سطح در 
ــت. در ادامه یک  ــب نیس کاربرد مورد نظر ما مناس

فهرست کوتاه از این موارد آمده است:
ــانایی  فنـاوری ظرفیـت الکتریکی: اگر رس
ــیال درون مخزن پایین و متغیر باشد  الکتریکی س
ــطح خازنی در این شرایط دچار  ابزار اندازه گیری س

دریفت قابل توجه خواهد شد.
ــاده ی داخل مخزن  فنـاوری فرا صوت: اگر م
دارای کف، دود غلیظ یا غبار سنگین باشد و یا دما، 
ــار و ماده در فضای بخار تغییر کند؛ ترانسمیتر  فش
فرا صوت در این شرایط یا دچار دریفت می شود یا 

به کلی کار نمی کند.
ــت الکتریکی ماده ی  فنـاوری راداری: اگر ثاب
ــیار پایین باشد، ممکن است رادار  درون مخزن بس
ــکل  ــه ها در ش ــد. همچنین برخی هندس کار نکن
ــطح راداری را از گزینه های  ــمیتر س مخزن، ترانس

ممکن حذف می کنند.
ــورت تغییر  فنـاوری فشـار تفاضلی: در ص
ــیاری  ــاده ی درون مخزن، بس ــوص1 م وزن مخص
ــار  ــطح مبتنی بر فش ــری س ــای اندازه گی از ابزاره
ــد. )البته در این  ــی دچار دریفت خواهند ش تفاضل
ــتفاده  ــا صرف هزینه ی اضافی امکان اس وضعیت ب
ــود دارد( اگر ماده ی  ــازی وج از تجهیزات جبران س
ــوب دهی داشته باشد  تحت اندازه گیری ویژگی رس
ــار  ــان، عملکرد ابزاردقیق مبتنی بر فش در طی زم

تفاضلی را با مشکل مواجه خواهد کرد.

2.2. سؤال 3 
دقت و تکرارپذیری

ــاز اندازه گیری، بر  ــورد نی ــت م ــری و دق تکرارپذی
انتخاب نوع ابزاردقیق سطح بسیار تأثیرگذار است. 
ــور اندازه گیری به  ــطح به منظ ــر اندازه گیری س اگ
ــیدن به حداکثر دقت  قصد فروش2 انجام شود رس
ــت. اما در  ــیار حایز اهمیت اس ــری بس و تکرارپذی
ــد به طور کامل  ــوارد، دقت یک یا دو درص ــایر م س
ــت. برخی از فناوری های اندازه گیری  قابل قبول اس
ــا را دارند و در  ــطح توان ارایه ی باالترین دقت ه س
ــیدن به دقت های قابل قبول  برخی دیگر امکان رس
از طریق استفاده از تجهیزات اضافی و جبران سازی 

وجود دارد. 

1. Specific gravity 
2. Custody transfer

هنر انتخاب ابزاردقیق سطح مخازن
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ــطح،  پیش از آغاز فرآیند انتخاب ابزاردقیق س
ــود که دقت مورد نیاز اندازه گیری  باید مشخص ش

چقدر است.

3.2. سؤال 4
امکان خارج کردن از سرویس

امکان خارج کردن ابزاردقیق از سرویس بر انتخاب 
ــطح تأثیر ریشه ای دارد. برخی از  نوع ابزاردقیق س
ــت مدتی مشخص باید  انواع ابزاردقیق بعد از گذش
ــده و مجدداً در  ــه منظور تمیزکاری روتین باز ش ب
ــوند. اگر فرآیند به گونه ای باشد  جای خود نصب ش
ــرویس خارج کردن مخزن برای این  که امکان از س
ــته باشد باید از انواعی از ابزاردقیق  کار وجود نداش
ــود که نیاز به این نوع عملیات نداشته  ــتفاده ش اس

باشند.
ــت بدانیم که آیا اندازه گیری  همچنین مهم اس
ابزاردقیق می تواند به صورت مستقل، از نظر صحت 
ــی3 معموالً  ــود. ابزاردقیق ایمن ــی ش و دقت بررس
ــیون به منظور  ــواع روتین کالبیراس ــه برخی از ان ب
حصول اطمینان از عملکرد درست آن ها نیاز دارند. 
ــمیترهای DP و  برخی از فناوری ها همچون ترانس
ــلول های وزنی ذاتاً دارای کالیبراسیون ساده ای  س
هستند. اما برخی دیگر همچون خازنی و هسته ای 
ــطح مرجع کالیبره شوند. دیگر  باید بر روی یک س
ــوت نیاز به هیچ  ــا همچون رادار و فرا ص فناوری ه
نوع کالیبراسیونی ندارند و نصب و راه اندازی اولیه ی 
این نوع ابزاردقیق هم ساده تر از انواع دیگر است. با 
ــتند هیچ  این وجود وقتی بر روی مخزن نصب هس
ــی برای اطمینان از صحت عملکرد آن ها وجود  راه
ــتفاده از یک ابزار اندازه گیری دیگر و  ندارد مگر اس

مقایسه ی نتایج.

4.2. سؤال 5
ویژگی های مخزن

هندسه ی مخزن به نوبه ی خود ممکن است برخی 
ــای پیش روی ما حذف  ــا را از گزینه ه از فناوری ه
ــزن و کویل های  ــای بزرگ هم ــد. وجود تیغه ه کن
ــد برخی از فناوری ها را غیرقابل  داخلی نیز می توان
ــتفاده از نوع  ــر این که امکان اس ــتفاده کند مگ اس
ــد.  ــته باش ــبی از stilling well وجود داش مناس
ــرای نصب  ــچ نازلی ب ــت هی ــن ممکن اس همچنی
ترانسمیترهای DP در دسترس نباشد یا نازل های 
ــمت باالیی مخزن به اندازه ی کافی برای نصب  قس

3. Safety integrity level 

ترانسمیتر راداری بزرگ نباشند.
ــؤال به صورت کاماًل روشن می توانند  این 5 س
ــورد بکارگیری نوع  ــما در م بر روی انتخاب های ش
ــطح تأثیر  ــری س ــق اندازه گی ــبی از ابزاردقی مناس
بگذارند. بنابراین پیش از انتخاب روش اندازه گیری 
سطح، وقت کافی برای فهم تمام و کمال این موارد 

صرف کنید.

3. مروری بر فناوری های اندازه گیری 
سطح

ــوط مروری خواهیم داشت  در ادامه به صورت مبس
بر مزیت ها و کاستی های برخی از متداول ترین انواع 
ــن اطالعات به  ــطح. ای فناوری های اندازه گیری س
همراه آن چه در پاسخ به سؤاالت پیش اشاره گفته 
شد به مهندسان در انتخاب مناسب ترین ابزاردقیق 
سطح برای یک کاربرد خاص کمک خواهد کرد. در 
ــات مربوط به هر فناوری، اطالعاتی  انتهای توضیح
ــده  نیز در خصوص قیمت و هزینه های آن ارایه ش

است.

1.3. جابجا شونده/شناور
ــناور معموالً باید در کاربردهای  ابزاردقیق از نوع ش
ــتفاده قرار  ــوب مورد اس تمیز و فاقد آلودگی و رس
ــن صورت قادر نخواهند بود  بگیرند. زیرا در غیر ای
به سادگی باال بروند و پایین بیایند. جابجا شونده ها 
ــدی کثیف تر مورد  ــد در کاربردهایی تا ح می توانن
ــت که  ــط باید توجه داش ــرار گیرند فق ــتفاده ق اس
ساختار پلیمری آن ها در فضای بخار، حرکت جابجا 
شونده را محدود نکند. در هر صورت نوع ابزار مورد 
استفاده به چگالی ماده ی تحت اندازه گیری بستگی 
ــناور ممکن است در صورت  ــت. یک ش خواهد داش
ــت  تغییر چگالی باالتر یا پایین تر برود و ممکن اس
در صورت کاهش شدید وزن مخصوص به طور کلی 

حالت شناوری خود را از دست بدهد.
ــونده ها کمتر  ــناورها از جابجا ش معموالً قیمت ش

است.

 bubbler 3.2. فشار تفاضلی از نوع
ــاده ای است که در گستره ی  Bubbler فناروی س
ــل می کند. با  ــه خوبی عم ــا ب ــیعی از کاربرده وس
ــور دایمی بخار در محیط  ــأله ی حض این وجود مس
اندازه گیری ممکن است این گزینه را از مجموعه ی 
 bubbler ــد. عملکرد ــما حذف کن انتخاب های ش
ــار  می تواند تحت تأثیر گرفتگی لوله ی آن، افت فش
در مسیر لوله، نشتی لوله ها و میزان وزن مخصوص 

مایع قرار گیرد. 
ــوع ابزاردقیق به  ــن ن ــتفاده از ای ــه ی اس هزین
ــورد نیاز، بیش از ــایل نصب و روتامتر م  دلیل مس

DP-tube است.

pad 3.3. فشار تفاضلی از نوع
ترانسمیتر DP نوع pad یکی از متداول ترین انواع 
ابزاردقیق اندازه گیری سطح در صنعت امروز است. 
ــت  ــمیتر این اس اما فرض بکارگیری این نوع ترانس
ــه وزن مخصوص تغییر نمی کند یا اگر تغییر کند  ک
ــت که این تغییر را  ــمیتر مجهز به ابزاری اس ترانس
ــه جبران اثر آن اقدام  ــبت ب اندازه گیری کرده و نس
ــر روی عملکرد  ــایل زیادی می تواند ب می کند. مس
ترانسمیتر DP نوع pad تأثیر بگذارد. خالء، دمای 
ــده را  ــن و دمای باال دیافراگم های آب بندی ش پایی
ــد می کند.  ــیار کن ــخ آن را بس خراب کرده یا پاس
ــن دمای متغیر فرآیند یا فضای حاوی بخار  همچنی
ــود.  ــه ایجاد دریفت در قرائت ش ــد منجر ب می توان
آب بندهای راه دور نیز ممکن است در اثر تغییرات 

دمای محیط آسیب ببینند.
ــتند و در  دیافراگم های بزرگ، گران قیمت هس
ــمت فشار  ــتفاده از آب بند در س صورت نیاز به اس

پایین، قیمت آن ها کمی باالتر هم خواهد رفت.

tubing 4.3. فشار تفاضلی از نوع
نصب یک ترانسمیتر DP که از لوله کشی استاتیک 
ــیار  ــرای حس کردن فرآیند بهره می گیرد نوع بس ب
ــطح  ــری از ابزاردقیق اندازه گیری س ــداول دیگ مت
است. مشکالت اصلی در رابطه با این نوع ابزاردقیق 
ــتگی  ــتاتیک و وابس ــوط اس ــدن خط ــدود ش مس
ــاده ی درون مخزن  ــق به وزن مخصوص م ابزاردقی
ــت. )خاموش  ــتاتیک اس و ماده ی درون خطوط اس
ــتاتیک  اس ــوط  خط روی   heat trace ــردن  ک
ــطح درام های بویلر به ایجاد دریفت  ــمیتر س ترانس
ــود.(  ــت اندازه گیری منجر می ش ــدیدی در قرائ ش
ــار  ــمت فش ــواردی هم پیرامون خط ایمپالس س م

پایین وجود دارد. 
ــطح یکی از  ــری س ــزار اندازه گی ــوع اب ــن ن ای

ارزان ترین ابزارها در این حوزه است.

5.3. ترانسمیتر فرا صوت
ــه بخار درون  ــمیترهای فرا صوت ب عملکرد ترانس
ــیر انتقال امواج فرا صورت را تشکیل  مخزن که مس
می دهد بستگی دارد. هنگامی که خواص این بخار 
ــوع ترکیب ماده تغییر  ــار، دما یا ن در اثر تغییر فش
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ــده ی سطح تحت تأثیر این  می کند مقدار قرائت ش
تغییرات، عوض می شود. در صورت حضور آشفتگی، 
ــیگنال فرا صوت  کف، دود یا غبار درون مخزن، س
ــن موارد وجود  ــود. اگر هر یک از ای تضعیف می ش
داشته باشد یا امکان ایجاد آن ها وجود داشته باشد 
ــر امواج فرا صوت  ــت ابزاردقیق مبتنی ب ممکن اس

کار نکند. 
ــمیتر سطح، توجه  در خصوص این نوع از ترانس
ــیله،  ــخیص برای وس و درک فاصله ی غیر قابل تش
ــخص  ــطح از یک حد مش ــت. اگر س امری مهم اس
ــمیتر از حالت  باالتر رود به یک باره خروجی ترانس
ــطح باال به حالتی که هیچ سطحی را  ــخیص س تش

تشخیص نداده تغییر وضعیت خواهد داد.

6.3. ترانسمیتر راداری
ــیله های  ــمیترهای فرا صوت، وس ــالف ترانس برخ
راداری تحت تأثیر ترکیبات موجود در محیط بخار 
قرار نمی گیرند مگر این که فشا و دما دارای تغییرات 
ــند. ابزاردقیق راداری اندازه گیری  بسیار شدید باش
سطح نیاز دارند که ماده ی تحت اندازه گیری از یک 
ــد.  ــدار حداقل ثابت دی الکتریک برخوردار باش مق
ــه ی مخزن  ــوع ابزاردقیق به هندس ــرد این ن عملک
ــطوح  ــت برخی س ــت و ممکن اس ــته اس نیز وابس
ــزن در عملکرد ابزاردقیق راداری  ناصاف داخل مخ
ــدیدترین مشکل  ــاید بتوان ش خلل ایجاد کنند. ش
ــق را مربوط به زمانی  ــرد این نوع ابزاردقی در عملک
ــطح تحت اندازه گیری بسیار پایین  ــت که س دانس
ــیدن به دقت مورد نظر در اندازه گیری  ــت. رس اس
ــیار  ــمیتر بس ــطوح نزدیک به خالی با این ترانس س
ــت. در صورت انتخاب ابزاردقیق سطح  ــکل اس مش
ــددی از نظر فرکانس، نوع  راداری، گزینه های متع
آنتن و بدون تماس یا هدایت شده پیش روی کاربر 
ــتی های خاص خود  ــت که هر یک مزایا و کاس اس
ــت اگر در هنگام خرید  ــیار عاقالنه اس را دارند. بس
ــان خبره ی فروشنده  این نوع ابزاردقیق با کارشناس
مشورت کنید و اجازه دهید که آن ها بهترین مورد 
ــما  ــات کاربرد مورد نظر به ش ــب با الزام را متناس
ــوید که ایشان به  ــنهاد دهند. البته مطمئن ش پیش
ــرایط فرآیند  ــکل مخزن شما و ش طور دقیق از ش
ــه در نصب این  ــه ی دیگر این ک ــالع دارند. نکت اط

ــاده به مخزن را  ــق باید محل ورود م ــوع ابزاردقی ن
مد نظر داشته باشید زیرا در صورت انتخاب اشتباه 
ــه داخل مخزن می تواند  محل نصب، ریزش مواد ب
ــطح خلل  ــق راداری اندازه گیری س در کار ابزاردقی

ایجاد کند.
ــمیترهای رادارای  ــت ترانس ــت قیم گفتنی اس
سطح در سال های اخیر تا حد قابل توجهی کاهش 

یافته است.

7.3. ترانسمیتر هستهای   
ــته ای اندازه گیری سطح غالباً  ــمیترهای هس  ترانس
ــتند و نیاز به  ــمیتر گران تر هس از دیگر انواع ترانس
ــا و آزمون های متعدد و مفصلی پیش  گواهی نامه ه
ــتفاده دارند. این ترانسمیترها در هر کاربردی  از اس
که نمی توان از دیگر انواع ترانسمیتر سطح استفاده 
کرد قابل استفاده هستند. توانایی این نوع ابزاردقیق 
ــای مخزن، آن ها را به  ــوی دیواره ه در دیدن آن س
ــب برای بدترین شرایط فرآیندی از  گزینه ای مناس
ــوب و خوردگی تبدیل نموده  ــار و رس نظر دما، فش
ــت. البته شایان توجه است که قرار گرفتن بدن  اس
ــمیترها  ــع این نوع ترانس ــان در معرض تشعش انس

باعث ایجاد سرطان می شود.
ــته به نوع  ــمیترها بس ــوع ترانس ــت این ن قیم

پیکربندی آن بسیار متفاوت است.

8.3. سلولهای وزنی
ابزاردقیق سطح مبتنی بر سلول وزنی یک نمونه ی 
بسیار عالی از این ابزار است زیرا آن ها تأثیرپذیری 
ــواد درون مخزن  ــیمیایی م چندانی از ترکیبات ش
ــته باشید که این  ندارند. اما به این نکته توجه داش
ــطح را.  ــیله جرم را اندازه گیری می کند و نه س وس
بنابراین اگر وزن مخصوص مواد درون مخزن تغییر 
ــطح قرائت شده نیز به تبع آن تغییر خواهد  کند س
ــر روی تمامی مخزن ها  ــوع ابزاردقیق ب کرد. این ن
ــتفاده نیست و برای نصب نیاز به تمهیدات  قابل اس
ــتن یک قرائت  ــوان گفت داش ــی دارد و می ت خاص
ــته  ــیار به نصب آن وابس ــیله بس صحیح از این وس
ــوع ابزاردقیق  ــتفاده از این ن ــت. در صورت اس اس
ــد دارای مفصل  ــزن بای ــه مخ ــال لوله ب ــر اتص ه
ــود.  ــد و مانع جابجایی مخزن نش انعطاف پذیر باش

همچنین برای استفاده از این نوع ترانسمیتر توجه 
ــزن و لوله ها امری ضروری  ــاط حرارتی مخ به انبس
ــت و تغییرات وزن مخزن در صورت استفاده از  اس
جاکت های حرارتی باید در اندازه گیری لحاظ شود. 
همچنین باید توجه داشت که تکیه دادن اپراتورها 
ــت زدن به آن به طور حتم بر  به مخزن و حتی دس
روی نتیجه ی اندازه گیری تأثیر خواهد داشت و در 

آن خطا ایجاد خواهد نمود.
هزینه ی استفاده از این نوع ترانسمیتر بسته به 
نوع پیکربندی آن و تعداد لوله های متصل به مخزن 

متفاوت خواهد بود.

4. نتیجه گیری
ــرای اندازه گیری  ــق ابزاردقیق ب ــک طراحی موف ی
ــطح مواد درون مخازن با تالش برای فهم دقیق  س
ــه مزیت ها و  ــراف کامل ب ــورد نظر و اش ــرد م کارب
کاستی های فناوری های مختلف اندازه گیری سطح 
آغاز می شود. زمان الزم را به شناخت دقیق فرآیند 
تحت اندازه گیری و بررسی گزینه های متعددی که 
ــما قرار دارند اختصاص  برای این کار پیش روی ش
ــورت از تماسهای حاکی از  ــد. تنها در این ص دهی
عصبانیت دپارتمان مهندسی در امان خواهید بود.

منبع:
www.isa.org  

درباره ی نویسنده:
ــت که  ــال اس ــب به 29 س Hunter Vegas قری
ــاغل است و در این مدت  ــیون ش در صنعت اتوماس
ــیونی را در صنایع  ــش از 2000 پروژه ی اتوماس بی
ــلولز و کاغذ و به ویژه صنایع شیمیایی  هسته ای، س
ــن در دوران فعالیت  ــت. وی همچنی اجرا کرده اس
ــود با چند مجله ی تخصصی کنترل نیز همکاری  خ
ــته است و چندی پیش نخستین کتاب خود را  داش
به صورت مشترک با Greg McMillan با عنوان 
»101 نکته برای موفقیت در حرفه ی اتوماسیون*« 
ــته ی تحریر درآورده است. Vegas در حال  به رش
ــرکت Wunderlich-Malec به  ــا ش ــر ب حاض
ــکاری دارد و در  ــی پروژه هم عنوان مدیر مهندس

کارولینای شمالی زندگی می کند.1

*. 101 Tips for Successful Automation Career

هنر انتخاب ابزاردقیق سطح مخازن
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فرآیند ارزیابی ریسک

ــک،  ریس ــی  ارزیاب ــک،  ریس کلیـدي:  واژه هـاي 
استانداردهای ارزیابی، عناصر ریسک

ان
رد

رگ
ــ

ب

محمد دهقانی زاده

ــوی اغلب مراجع  ــاس تعریف ارایه شده از س براس
ــک ترکیبی است از شدت صدماتی  ذی صالح، ریس
ــخص ایجاد شود و  که می تواند در اثر یک خطر مش
احتمال وقوع این صدمات. ارزیابی ریسک1 عبارت 
ــنجش ریسک.  ــت از روش تجزیه و تحلیل و س اس
ــک با روش های کاهش  در صورتی که ارزیابی ریس
ــک2 برای از بین بردن ریسک ها، کاهش آن ها  ریس
ــیوه ای مشخص نمودن این ریسک ها،  و یا به هر ش
ــان دهد  ــازمان می تواند نش ــود، یک س ترکیب ش
ــک انجام  ــب برای کاهش ریس که  اقدامات متناس
ــوی دیگر این اقدامات بیش از میزان  ــده و از س ش
ــت. این مقاله به مباحثی چون  مورد نیاز نبوده اس
عناصر ریسک، چیستی ارزیابی ریسک، این که چرا 
ــتانداردهای  ــود و اس ــک باید انجام ش ارزیابی ریس

مربوطه به ارزیابی ریسک می پردازد.
1. Risk Assessment
2. Risk Reduction
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1. مقدمه 
ــؤولیت فعالیت های ایمنی  ــگام پذیرش مس در هن
ماشین ها اغلب در اختیار داشتن فرآیندی سازمان 
یافته و شفاف که بعنوان راهنما مورد استفاده قرار 
گیرد اهمیت زیادی دارد. با دارا بودن چنین روندی 
ــت آوردن  ــود، اطمینان یافتن از بدس ــای خ در ج
ــداف EH&S 3یک  ــق با اه ــی منطب ــج  قطع نتای
ــتری برخوردار خواهد بود.  سازمان از سهولت بیش
یک روند ارزیابی که درک خوبی از آن وجود داشته 
ــکالتی است که  ــیاری از مش ــد پاسخی به بس باش
ــنجش ایمنی شرکت ها  باعث اختالل در اجرای س
ــازمان چند ملیتی باشد  می شود. در صورتی که س

اهمیت رویکرد استاندارد واضح تر است.
برای اطمینان از این که اقدامات کاهش ریسک 
ــده ابتدا باید ریسک های  مناسب در نظر گرفته ش
ــتگاه را ارزیابی نمود. ارزیابی ریسک4  فرآیند یا دس
چنان که به شایستگی نامگذاری شده، روش تجزیه 
و تحلیل و سنجش ریسک می باشد. در صورتی که 
ــک5 برای از بین  ــیوه ی کاهش ریس این روش با ش
ــیوه ای  ــک ها، کاهش آن ها و یا به هر ش بردن ریس
ــک ها، ترکیب شود، یک  مشخص نمودن این ریس
ــان دهد که اقدامات متناسب   سازمان می تواند نش
ــب ریسک انجام شده و از سوی  برای کاهش مناس
ــزان مورد نیاز نبوده  ــر این اقدامات بیش از می دیگ

است. 

2. ارزیابی ریسک چیست؟
ــاره شد »تجزیه و تحلیل  چنان که پیش از این اش
ــامل اصول  ــک7« ش ــنجش ریس ــک6« و »س ریس
ــدن  ــد و اضافه ش ــک می باش اولیه ی ارزیابی ریس
ــک« موجب حصول اطمینان نسبت  »کاهش ریس
ــتیابی به اهداف مطلوب ایمنی ماشین آالت   به دس
ــود. به هر حال برای درک دقیق ماهیت این  می ش
شیوه، اهمیت دارد که فهم بیشتری از جزییات این 

اجزای مستقل حاصل شود.
ــه عنصر  ــک، س به منظور تجزیه و تحلیل ریس
ــوند.  ــب و در نظر گرفته ش ــا یکدیگر ترکی ــد ب بای
ــایی  ــتگاه، شناس ــخصه ی محدودیت های دس مش
ــک8. این ویژگی ها به همراه  خطرات و تخمین ریس
ــک به کار  ــطح برای ریس ــم، برای تعیین یک س ه
می روند و در نهایت مشخص می کنند که آیا اهداف 
ــده اند یا خیر. به عبارت  ــک  محقق ش کاهش ریس
ــاز و قابل تحمل )قابل  ــک به حد مج دیگر آیا ریس

قبول( کاهش یافته است یا خیر.

3. چرا ارزیابی ریسک انجام می شود؟
الزامات و انتظارات بازار در مناطق مختلف جهان با 
3. Environmental, Health and Safety
4. Risk Assessment
5. Risk Reduction
6. Risk Analysis 
7. Risk evaluation
8. Risk Estimation

پیرامون به این که در نهایت مسؤولیت ایمنی با چه 
کسی  است متفاوت است.  فارغ از  عوامل انگیزشی 
برای اجرای اقدامات کاهش ریسک، تفکر غالب این 
ــک یک رویکرد  ــت که متدولوژی ارزیابی ریس اس

پایدار را که صحت آن تأیید شده ارایه می دهد.
 اگرچه ارزیابی ریسک یک الزام قانونی از سوی 
 )OSHA( 9ــه ای ــالمت حرف ــازمان ایمنی و س س
ــازمان  ــد این س ــاالت متحده آمریکا نمی باش در ای
مسؤولیت قانونی ایمنی را بر دوش کارفرمایان قرار 
ــت. ماده ی وظایف عمومی سازمان ایمنی  داده اس
ــش  ــوب 1970 در بخ ــالمتOSH( 10( مص  و س

)a( )1( 5 اعالم می دارد که: 
ــب  »کارفرما باید لوازم مورد نیاز و فضای مناس
را برای کارگران فراهم نماید بطوری که این فضا از 
ــبب مرگ شده و یا احتمال از  خطراتی که قطعاً س
ــا وجود دارد و یا این  ــط آن ه بین رفتن کارگر توس
که سبب آسیب جدی جسمی به کارگران می شود 

عاری باشد.«
ــر آژانس های نظارتی آمریکای  OSHA و دیگ
ــرآورده کردن این  ــمالی الزام خاصی را جهت ب ش
الزامات قانونی دیکته نمی کنند بلکه حصول اهداف 
ــی و  ــت. هنگامی که یک بازرس ــان مهم اس برایش
ــه ارزیابی  ــازمان هایی ک ــود س ــق اجرا می ش تحقی
ــتند نموده اند قادر به توضیح  ــک را اجرا و مس ریس
ــود و می توانند  ــه خواهند ب ــات صورت گرفت اقدام
ــاع نموده و اقدامات  ــده دف از جدول زمانی ارایه ش
ــه نمایند. بدون چنین  حفاظتی بکار رفته را توجی
ــت آمده باید در  ــدی در جای خود، نتایج  بدس رون

معرض بازرسی بیشتر آژانس قرار گیرند.
عالوه بر این، تعداد فزاینده ای از استانداردهای 
ــت تا ارزیابی ریسک به منظور  مورد اجماع الزم اس
ــیوه ی موجود در  ــان از انطباق با بهترین ش اطمین
ــتانداردها انجام شود. هرچند اغلب  زمان انتشار اس
ــتند،  ــتانداردها از نظر فنی داوطلبانه هس ــن اس ای
ــازمان های  انتظارات بازار برای تجهیزات ایمنی، س

پیشرو را به کاربرد این شیوه ها سوق می دهد.

4. راهنمایی فنی از طریق استانداردها
ــات فراوانی را  ــتانداردها اطالع ــن، اس ــالوه بر ای ع
ــک ارایه می نمایند.  ــیوه ی ارزیابی ریس پیرامون ش
چنانکه پیش از این گفته شد بسیاری از استانداردها 
ــوده و در  ــا را فراهم نم ــوط دقیق این رونده خط
برخی موارد مدل های کاربردی مشخصی را معرفی 
ــتفاده قرار  ــه می توان آن ها را مورد اس می کنند ک
داد. در موارد دیگر، استانداردها الزام می نمایند که 
ــر مبنای نتایج یک  ــات طراحی و کاربرد ب تصمیم

ارزیابی ریسک تمام و کمال باشد.
ــازمان های در  ــتانداردهای س ــیاری از اس  بس
ــتاندارد ــاختار سه الیه ی اس ــعه یک س حال توس

9. Occupation Safety & Health Administration
10. Occupation Safety and Health

ــد که اغلب  ــرار می دهن ــتفاده ق ــده را مورد اس ش
ــوع A و B و C معرفی  ــتانداردهای ن ــوان اس بعن
ــان از کامل ترین رویکرد در  ــوند. برای اطمین می ش
ــش آن، بکارگیری  ــایی خطر و کاه خصوص شناس
ــتیابی به  ــتانداردهای افقی و عمودی برای دس اس
ــت.  ــن تجهیزات و محیط کار ضروری اس ایمن تری
چنانکه در شکل 1 مشاهده می شود، استانداردهای 
ــر را ارایه  ــایی خط ــوع A یک دید کلی از شناس ن
ــتانداردهای نوع C در  ــد. در حالی که اس می دهن
ــتفاده برای صنایع یا ماشین آالت خاص،  هنگام اس
ــی قرار می دهند.  جزییات دقیق تری را مورد بررس
ــات عمومی برای  ــن رویکرد، الزام ــتفاده از ای با اس
همه ی ماشین آالت توسط استاندارد نوع A مطرح 
می شود، در حالی که حاالت اضافی که ممکن است 
برای زیر مجموعه ای از ماشین آالت بصورت خاص 
 C ــته باشد احتماالً با استانداردهای نوع وجود داش
ــر و کار خواهند  ــترس بودن س ــورت در دس در ص

داشت.

5. عناصر ریسک
ــک، پیش از هر  برای درک بهتر روند تخمین ریس

چیز باید مفهوم ریسک درک شود. 
براساس تعریف ارایه شده از سوی اغلب مراجع 
ــک ترکیبی است از شدت صدماتی  ذی صالح، ریس
ــخص ایجاد شود و  که می تواند در اثر یک خطر مش

احتمال وقوع این صدمات.

1.5. شدت
ــاری )مانند  ــیب دیدگی یا بیم ــزان آس ــدت، می ش
مختصر، جدی یا منجر به مرگ( است که متناسب 
ــه چند نفر تحت  ــرات )مانند آن ک با حجم مخاط

تأثیر قرار می گیرند( می تواند اتفاق بیفتد.

2.5. احتمال
احتمال وقوع، با در نظر گرفتن تعداد دفعات تکرار، 
ــرعت  ــرض قرار گرفتن، س ــزان در مع ــدت و می م
ــانی و  ــانی، آموزش و اطالع رس ــوع، خطای انس وق
ویژگی های خطرات، برآورد می شود. احتمال وقوع 
ــه عامل مؤثر دیگر شامل در  یک رویداد اغلب به س
ــر قرار گرفتن افراد، وقوع یک حادثه ی  معرض خط
ــیب ها  خطرناک، امکان پرهیز یا محدود کردن آس

)اعم از آسیب فنی یا انسانی( تقسیم می شود.
ــگام برآورد در معرض خطر قرار گرفتن یک  هن
ــود  ــی که باید در نظر گرفته ش ــرد، برخی عوامل ف

عبارتند از:
ــر )به عنوان  ــزوم قرارگیری در معرض خط • ل
ــداری و تعمیرات،  ــادی، نگه ــال طی فعالیت ع مث

اصالح خرابی ها، تمیزکاری و غیره(؛
• ماهیت  قرارگیری در معرض خطر ) به عنوان 
ــع گیرهای  ــواد اولیه، رف ــتی م مثال تغذیه ی دس

ماشین و غیره(؛

فرآیند ارزیابی ریسک
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• مدت زمان حضور در منطقه ی خطر؛
ــر قرار  ــرض خط ــه در مع ــرادی ک ــداد اف • تع

می گیرند؛
ــات قرارگیری در معرض خطر )به  • تعداد دفع
ــیفت کاری اندازه گیری  ــورت نمونه طی یک ش ص

می شود(.
ــر تأثیرگذار دیگر در احتماالت، وقوع یک  عنص
ــوع یک حادثه ی  ــد. وق حادثه ی خطرناک می باش
ــت ناشی از یک عامل انسانی یا  خطرناک ممکن اس
ــد عواملی که باید در این خصوص بررسی  فنی باش

شوند شامل موارد زیر است:
• قابلیت اطمینان/ دیگر داده های آماری؛

• تاریخچه ی حادثه؛
• تاریخچه ی صدمات جانی؛ 

ــک ها )در تجهیزات یکسان یا  • مقایسه ی ریس
مشابه(.

ــال که باید مد  ــن عنصر معنی دار  احتم آخری
ــدود نمودن  ــکان حذف یا مح ــرار گیرد، ام نظر ق
ــن ارتباط باید در  ــت. عواملی که در ای صدمات اس

نظر گرفته شوند شامل موارد زیر هستند:
• طیف افرادی که ممکن است در معرض خطر 
قرار گیرند )به عنوان مثال ماهر در برابر آماتور(؛  

ــد که همه ی افراد  ــه: اگر نتوان مطمئن ش توج
ــی یا دانشی  ــطح آموزش در معرض خطر، از یک س
معادل برخوردار باشند آموزش تخصصی به تنهایی 
ــیله ای برای کاهش احتمال نمی تواند  به عنوان وس

مورد استفاده قرار گیرد..
ــرعتی موقعیت خطرناک می تواند به  • با چه س

ایجاد صدمات منجر شود.
ــک، اگر وجود داشته باشد )به  • آگاهی از ریس
ــر یا اطالعات مورد  ــوان مثال در کتابچه ی کارب عن

استفاده و وسایل اطالع رسانی مشخص می شود(؛
ــانی برای پیشگیری یا محدود  • توانمندی انس
ــش، چاالکی،  ــوان مثال واکن ــر )به عن کردن خط

امکان فرار و غیره(؛
• تجربیات و دانش عملی ماشین آالت یا ماشین 

آالت مشابه، در صورت موجود بودن.

6. مالحظات ارزیابی ریسک
ــک، جزییات زیادی  ــرای ارزیابی ریس در زمان اج
وجود دارد که نمی توان از آن ها چشم پوشی کرد.

1.6. عوامل همزمان 
ــود، هر دو عنصر  ــکل 3 دیده می ش چنان که در ش
ــرای ارایه ی  ــه طور همزمان ب ــدت و احتمال  ب ش
ــک مورد نیازند. یک خطر کشنده ی بالقوه که  ریس
ــرض آن قرار نگرفته، هیچ  هیچ کس تاکنون در مع
ریسکی را مطرح نمی کند، دقیقاً مثل اتفاقی عادی 
ــیبی، به عنوان ریسک در  که بدون هیچ شدت آس

نظر گرفته نمی شود. 

2.6. تأثیرات طراحی بر شدت
ــک  ــر روی عناصر ریس ــل دیگری ب عوام
ــند  ــاال تأثیرگذار می باش ــده در ب ذکر ش
ــوند. برای مثال،  که باید در نظر گرفته ش
ــت به طور  ــت یک خطر ممکن اس موقعی
ــر دهد.  ــط را تغیی ــک مرتب ــدی ریس ج
ــقوط  ــرخوردن و یا س خطر لغزیدن یا س
ــن را به عنوان یک مثال  در حین راه رفت
ــر بتوانیم فرض کنیم  ــر بگیرید. اگ در نظ
ــرای کار،  ــن واقعه ای ب ــه احتمال چنی ک
مشابه باشد، باید تصدیق کنیم که شدت 

احتمال در صورتی که مسیر پیاده روی در طبقه ی 
همکف باشد یا در طبقات باالتر باشد بسیار متفاوت 
ــیر پیاده روی  خواهد بود. عالوه بر این، هر چه مس
باالتر باشد، محتمل است که شدت خطر مرتبط به 

همان میزان افزایش یابد.

3.6. فرض عدم ارایه ی هیچگونه اقدام 
حفاظتی 

ــگام اجرای  ــه باید هن ــی ک ــک مالحظه ی اساس ی
ــک  عامل در نظر  ــک به عنوان ی یک ارزیابی ریس
ــود این است که خطرات باید بدون توجه  گرفته ش
ــوند. هیچ  ــک تعیین ش ــات کاهش ریس ــه اقدام ب
ــتگاهی نباید در هنگام حمل و نقل و یا  ایجاد  دس
ــود. برای  ــک تلقی ش ــع حفاظتی، بدون ریس موان
ــک های احتمالی  ــان از این که کلیه ی ریس اطمین
ــده اند،  ــایی ش ــرات شناس ــده و خط ــخص ش مش
ــک های  ــایی خطر و همچنین تخمین ریس شناس
ــی شوند که  منتج از خطرات باید به گونه ای بررس
ــک )حفاظت ها(  گویی تمامی اقدامات کاهش ریس
ــده اند. این رویه تضمین می کند که هیچ  حذف ش
ــدام حفاظتی برای  ــری با این فرض که یک اق خط
ــین  ــه ی حالت ها  از جمله بکارگیری غلط ماش هم
کافی است  نادیده گرفته نمی شوند. در طول تأیید 
و ممیزی فرآیند، کارایی اقدامات حفاظتی موجود 
ــوند. اگر تأیید شود که این اقدامات  باید بررسی ش
می توانند به هدف کاهش ریسک کمک کنند، باید 
ــک  ــی از راه حل نهایی کاهش ریس به عنوان بخش

حفظ شوند. 
به عبارت ساده تر، شناسایی میزان ریسک ذاتی 
ــن می کند که حداقل الزامات  برای هر خطر تضمی
ــات حفاظتی مرتبط پیش بینی  مقتضی برای اقدام
ــت. با این الزامات مناسب، اقدامات کاهش  شده اس
ــود، می توانند برای  ــورت وج ــک فعلی، در ص ریس
ــی درجه ی تأثیر آن مورد ارزیابی قرار گیرند.  بررس
ــی حداقل الزامات را رعایت نموده  اگر اقدامات فعل
و یا فراتر از آن باشند ارزیابی ریسک مستند شده، 

ــد. در صورتی که این  ــد می نمای ــود آن را تأیی وج
چنین نباشد اقدامات جایگزین یا تکمیلی ضروری 

خواهند بود.

4.6. مشارکت ذی نفعان 
ــت  هنگام ارزیابی تجهیزات، همچنین ضروری اس
ــز فرصت قرارگرفتن در جریان  که به ذی نفعان  نی
امور داده شود. اغلب اوقات اقدامات حفاظتی بدون 
در نظر گرفتن افرادی که مانند اپراتورها یا کارکنان 
ــداری و تعمیر، در واقع مجبور به زندگی و کار  نگه
ــوند. در خیلی از  ــامانه هستند اجرا می ش با این س
موارد نتیجه ی بازخورد ذی نفعان به اصالح راه حل 
همراه با افزایش بودجه و زمان می انجامد. در موارد 
ــت اقدامات حفاظتی  دیگر این تغییرات ممکن اس
ــه اقدامات حفاظتی  ــازند. در مواقعی ک را بی اثر س
ــته  تغییر می کنند یا )حتی بطور کامل کنار گذاش
ــی مناسب،  ــوند( بدون فرآیند تأیید یا بررس می ش
ــک  ــده ی راهبرد کاهش ریس ــای باقی مان بخش ه
ــا بدهند. درک  ــاس ایمنی را به م ــد احس می توانن
ــت از ایمنی می تواند ریسک مرتبط دستگاه  نادرس
ــت تصور  ــرا که افراد ممکن اس ــش دهد چ را افزای
ــن رفته یا تحت کنترل  ــد خطرات قطعی از بی کنن
ــی و اهمیت  ــه نگرانی  های ایمن ــد. ب ــرار گرفته ان ق
فرآیند تأیید و اعتبارسنجی باید به صورت جداگانه 

پرداخته شود.
ــود افرادی که فاقد یک پس  گاهی فرض می ش
ــتند نمی توانند  زمینه ی ذهنی در مورد ایمنی هس
ــی برای فرآیند کاهش ریسک قایل شوند. به  ارزش
ــانی که با  فرآیند  ــت  کس ــده اس هر حال ثابت ش
ــتند اغلب راه حل های مؤثرتری  بیش تر عجین هس
ــک  ــتیابی به میزان ضروری کاهش ریس برای دس
دارند و در عین حال راهی برای انجام وظایف مورد 

نیاز ارایه می کنند.

منبع:
www.sickusa.com

شکل 2. عناصر ریسک

شکل 1. کاربرد هماهنگ شده ی استانداردها

فرآیند ارزیابی ریسک
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ــاوره، تولید و تأمین تجهیزات اتوماسیون صنعتی و  .مش
ابزار دقیق

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

و گاز
021-88343692-3      
021-88343692-3      

    www.difa-co.com      
info@difa-co.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(
021-44522409      
021-44522408      

    www.festo.ir      
mailroom@festo.ir      

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

سیستم های اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق 
021- 66760558-66733040      

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

مهندسي برق و الكترونيك قشم ولتاژ فستو پنوماتيك 

ایورد آریا

صنایع الكترونيك شریف تراشه

کامپيوتری برگ اسپيداد

مهندسي دیباگران فرآیند

.طراح و سازنده سامانه های سنجش و هدایت از راه دور  
021-88282650      
021-88282650      

    www.shariftarasheh.com      
info@shariftarasheh.com      

.اتوماسیون صنعتی
.ابزار دقیق

.تأمین تجهیزات 
.اجرای پروژه

.دوره های آموزشی
021-26200300       
021-22057629       

    www.bargco.com       
info@bargco.com       

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

سوئیچ های صنعتی.اطالع رسانی دیجیتال.تأمین تجهیزات 
کامپیوتری

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

www.siiteam.com      
info@siiteam.com      

مهندسی اندیشه های برتر
اطالع رسانی

کنترل دیجيتال نوین

      88843025 و 88843088 و 021-88848075
021-88843137      

www.HLCgroup.ir      
info@HLCgroup.ir      

شاخص کنترل اسپادان

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

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

  031-36630690-5       
031-36630688       

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

.اتوماسیون صنعتی و برق
.ساخت تجهیزات الکترونیک قدرت

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

  031-36622512      
    www.smeir.com      

info@smeir.com      

متد الكترونيك سپاهان

تضامنی گروه بازرگانی موسوی

نماینده انحصاری آتونیکس، منیکس، سنسیس کره 
در ایران

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

 021- 33961010      
    021- 33961011      

www.mousaviGroup.ir      
sales@mousavigroup.ir      

021-88919265
021-88937470

www.eworldco.cc
eworldco@eim.ae

 Westermo و Moxa نماینده انحصاری کمپانی های •
در خاورمیانه 

• اتوماسیون و شبکه های صنعتی
• کامپیوترهای صنعتی

اولین و تنها فروشگاه اینترنتی
تجهیزات ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی

Shop.HLCgroup.ir

انواع لودسل، پروکسی میتر، دما، 
فشار و خالء، شفت انکودر، رطوبت، 

تجهیزات پرتابل و ..

   

• Ph انواع حسگرها
 • کانداکتیویتی،FLOW، ترانسمیترهای رطوبت،

فشار و دما 
• انواع رکوردر از 3 تا 36 کانال

•کنترلرهای قابل برنامه ریزی

021-88751616       
021-88763400       

 info@espidaad.com       
www.jumo.com       

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

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

 Emergency Shut Down ــرل ــتم هاي کنت سیس
))ESD

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

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

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

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

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

031-3 6660730      
   031-3 6660745      

www.irisaco.com      
 info@ irisaco.com      
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راهبردهای هوشمند سيماتك هوشمند سپاهان

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

       6 - 22909595و 53 - 021-22921849
 021-22254076       

    www.isi.ir       
 info@isi.ir       

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

031 -32227711-32200666       
 031-32230374       

 www.siemensco.com      
 info@siemensco.com      

پایكار بنيان

تكنوکليد

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

HMI _DRIVE

021-33901200       
      021-33942768       

   www.teknoklid.com       
info@teknoklid.com       

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

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

 
021-82440       

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

پارت کنترل خراسان

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

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

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

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

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

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

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

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

        www.partcontrol.ir      
    info@partcontrol.ir      

ایزی ارتباط پارس

021-88935400       
021-88935257       

www.easyertebat.com       
    info@easyertebat.com       

مانا اندیش

نسل جدید و نوآوري هاي:
Rear Mount Embedded HMI •

wifi و ارتباط HDMI با خروجي HMI •
• HMI با مدار کنترل و نمایشگر مجزا

Cloud HMI •
  021-88100300       

021-88701883       
www.imenista.com       
info@imenista.com       

نماینده رسمي در خاورمیانه
HMI پیشرو در تکنولوژي

• طراحی، مشاوره، ساخت و راه اندازی
 پروژه های برق، اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق

ــاختمان BMS • طراحی، تأمین، نصب و  ــیون س • اتوماس
راه اندازی سیستم های اعالم و اطفا حریق • طراحی، تأمین، 

Heat Tracing نصب و راه اندازی سیستم های

       6543324- 0711و 88533470-2- 021
0711- 6542083       

www.eramtec.ir       
eramtec@eramtec.ir       

مهندسی ارم طرح صنعت پارس            مهندسی ایمن تابلو

.نماینده ی انحصاری اتوماسیون صنعتی LS کره  جنوبی:
)Servo ،IGBT ،inverter ،RFID ،PLC ،HMI(
.ابزار دقیق و سیستم های انرژی خورشیدی و آموزش

87734      
87734      

    www.eamentablo.com      
info@eamentablo.com      

• نماینده رسمی کمپانی های                         ،                    
                      و تنها نماینده رسمی                 

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

تجهیزات                 ،                 و 
• نماینده انحصاری تجهیزات رادیویی            در ایران

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

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

شرکت مهندسی کيان کنترل آپادانا                                                   
)واحد آموزش(

دقيق فرآیند کنترل

تأمین تجهیزات سیستم های کنترل و ابزار دقیق شامل:
.فشار، دما، فلو، سطح، تیوب فیتینگ، و ولو منیفولد

و ساخت
.دیافراگم سیل، لول گیج، لول سوئیچ و ترموول

021-88718840      
021-88715290      

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

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

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

021-88534401-5       
021-88534401-5       

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

فناوران اطالعات سيوان

ــتم های  ــروع به کار مجهزترین البراتور آموزش سیس ش
DCS و H-station زیمنس در ایران

اطالعات بیشتر و ثبت نام در وب سایت کیان کنترل

37735360-031  )10 خط(
031-37713389

www.kiancontrol.com
info@kiancontrol.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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