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فـــهـــرســـت                                                                                    

به نام خداوند جان و خرد

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

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

   خوانندگان محترم در صورت نیاز به متن اصلی مقاالت،
می توانند با دفتر نشریه تماس بگیرند.

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

اطالع رسانی www.aiaciran.org مراجعه فرمایید.
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سومین کنگره بین المللی اتوماسیون صنعت برق

بومی سازی استانداردهای میترینگ

عوامل تأثیرگذار بر راهبرد توسعه ی فناوری

فناوری GTL راهکار تحرک بخشیدن به صادرات گاز و تولید محصوالت سوختی با کیفیت باال

12 فناوری که دنیا را در 10 سال آینده تغییر می دهند

SERCOS Energy مروری بر
بررسي سامانه  هاي اسکادا امنیت و تهدیدات

پایش لرزش در ماشین آالت دوار
محفظه های غیر فلزی مورد استفاده در فضاهای باز

جبران سازی دامنه ی تغییرات و آفست در حسگرهای فشار
اصول آنتن در سامانه های بی سیم صنعتی

همکاران این شماره )به ترتیب حروف الفبا(:
مهندس  زاده،  امین  کاظم  مهندس 
زاده،  امین  احمد  مهندس  ایرانی،  رسول 
فرناز  مهندس  زاده،  دهقانی  محمد 
عالیی  محمد  مهندس  بیدهندی،  طالبی 
موحدی،  حسن  محمد  مهندس  کاخکی، 
مهندس  اصل،  محسنی  منصور  مهندس 
مهندس  گنجی،  میرقربانی  موسی  سید 
وجدانی علیرضا  مهندس  نادری،  مرتضی 
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ــت؛ برگي دگر از دفتر تاریخ کهن  سالي دگر گذش
ــرزمین ورق خورد و اینك در انتظار نوروز و  این س

حلول بهاری دیگر هستیم. 
ــال با ورود مذاکرات  ــدن بهار امس همزمان ش
هسته  ای به مراحل مهم و تعیین  کننده   ی آن، حال 
ــال   های گذشته،  ــبت به س و هوای متفاوتی را، نس
ــت.  ــور ایجاد کرده اس در بین فعاالن اقتصادی کش
ــت  روندی که طی ماه   های اخیر بر صحنه   ی سیاس
ــور و به ویژه مذاکرات هسته   ای حاکم  خارجی کش
ــبت به دستیابی به توافق با  بوده امیدواری   ها را نس
جامعه   ی بین   الملل، رفع تحریم   ها و در پی آن بهبود 
ــت. اگرچه  ــور افزایش داده اس فضای اقتصادی کش
بسیاری معتقدند که تحریم   ها دستاوردهای مثبتی 
ــته   اند، که البته همین  طور هم  را نیز به همراه داش
ــاخص   های کالن  ــوع به آمارها و ش ــت، اما رج هس
ــت که آثار مخرب  اقتصادی بیانگر این واقعیت اس
ــتر و مؤثرتر  تحریم   ها بر اقتصاد ایران به مراتب بیش

از برکات و آثار مثبت آن بوده است.  
اگر با اندکی چاشنی خوش بینی بپذیریم که در 
ــدن زنجیر تحریم   ها از دست و پای  آستانه   ی باز ش
اقتصاد کشور و گشایش افق   های جدید برای فعاالن 
ــت باید به این  ــتیم؛ در وهله   ی نخس اقتصادی هس
نکته توجه کنیم که همه   ی آن چه که امروز اقتصاد 
ــب و کار بخش خصوصی را با  ــور و فضای کس کش

چالش   های جدی مواجه نموده و از شرایط مطلوب 
ــنگ   ها دور کرده، در تحریم   های بین  المللی و  فرس
ــی از آن خالصه نمی   شود. اگرچه برخی  تبعات ناش
ــرایط  تالش می   کنند در عین مثبت جلوه دادن ش
تحریم، با رویکردی بهانه محور و توجیه  گر، تمامی 
ــه تحریم   ها  ــور را ب ــالت متعدد اقتصادی کش معض
ــرای مثال آیا  ــت که ب ــبت دهند؛ اما باید دانس نس
ــن حامی تولید همچون  معطل ماندن اجرای قوانی
ــتفاده از توان داخل، قانون بهبود  قانون حداکثر اس
محیط کسب و کار و ... و بی   توجهی مدیران دولتی 
ــور به این قوانین و از سوی دیگر  متولی صنعت کش
ــیار زیاد شرکت   های شبه دولتی به خرید  تمایل بس
ــاده   ترین کاالهای صنعتی از خارج کشور،  حتی س
ــکار، ارتباطی با بحث  ــای پنهان و آش ــا حمایت   ه ب
ــاق در واردات و صادرات آن  ــم دارد؟ آیا قاچ تحری
هم در حجم عظیم، که آمارها آن را ساالنه بین 20 
ــا 40 میلیارد دالر اعالم کرده   اند، نتیجه   ی تحریم  ت
ــکار اقتصادی برخی دستگاه   ها  است؟ آیا فساد آش
که ضربه   های مهلکی را بر بدنه   ی اقتصاد کشور وارد 

کرده، در نتیجه  ی تحریم پدید آمده است؟ و ...
نکته   ی دیگر، که بخش خصوصی واقعی کشور 
ــن که، حال  ــت ای ــته اس همواره بر آن تأکید داش
ــا دنیای صنعتی رو  ــه امید می   رود روابط ایران ب ک
ــرای برقراری  ــذارد و زمینه   های الزم ب به بهبود گ

ــرفته فراهم  ــی و صنعتی با دنیای پیش تعامل علم
ــون برخی مقاطع  ــد مراقب بود که همچ گردد بای
ــرکت   های ایرانی در رقابتی  ــته، ش زمانی در گذش
ــی قرار نگیرند و  ــر و ناعادالنه با رقبای خارج نابراب
 خدای ناکرده باز هم شاهد واگذاری بی  حد و حصر 
ــرکت   های  ــور به ش ــرد و کالن کش ــای خ پروژه  ه
 خارجی با توجیهات مختلف نباشیم. حفظ حیات و 
ــکاران،  پیمان ــن  غرورآفری ــتادگی  ایس ــره   ی  ثم
ــی که در کوران  ــران و تولیدکنندگان ایران صنعتگ
ــخت   ترین شداید اجازه ندادند  تحریم   ها با تحمل س
ــود بر هر  ــور متوقف ش ــرخ تولید و صنعت کش چ
ــت و انتظار می   رود  ــتی واجب اس ایرانی وطن دوس
ــه گونه   ای  ــه در این رابطه ب ــه و مجری ــوای مقنن ق
ــکفته   ی امید در دل  عمل کنند که غنچه   های نوش
ــرمای بی   مهری و  ــوزان ایران عزیز طعمه   ی س  دلس

بی توجهی نشود. 
ــاهد برچیده شدن  ــال جدید ش امید که در س
ــر  ــی و خارجی از س ــای داخل ــان تحریم   ه همزم
ــیم. تنها  ــور باش ــه   ی صنعت کش ــگران عرص تالش
ــش خصوصی خواهد  ــت که بخ در این صورت اس
ــذار در  ــوری تأثیرگ ــرای حض ــود را ب ــت خ توانس
ــرایط جدید اقتصادی آماده کرده و همچنان به   ش

خدمت   رسانی به کشور ادامه دهد. 
سردبیر 
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 KWT ــرکت  ش ــول  محص   NVA 65  
KINORTKELE یك حسگر ارتعاش است که 
ــوییچ بوده و با استقاده از فناوری  دارای لیمیت س
ــگر دارای  ــده است. این حس MEMS ساخته ش
ــت و گسترهی  تفکیك پذیری digit / g 4096 اس
ــت و فرکانس کاری آن از  اندازه گیری آن 2g ± اس
ــد. این حسگر دارای دو  Hz 0.1 تا Hz 60 میباش
ــت و قادر است در محدوده ی  محور اندازه گیری اس
 NVA .85+ کار کند C° ــا ــی از °C 40- ت دمای
ــامل حداکثر تا 6 باند فرکانسی، 2 خروجی   65 ش
ــبت به  ــی قطع و وصل که نس ــوگ و 4 خروج آنال
ــیون گالوانیك برخوردارند، می باشد.  هم از ایزوالس
 CANopen ــبکه ی ــور از طریق ش ــگر مذک حس
ــت. درجه ی حفاظتی  قابل تنظیم و پیکربندی اس

این حسگر IP67 / IP69K است.
www.yupmu.com

حسگر ارتعاش با واسط 1
CANopen

 سخت افزار کنترل کننده  ی 
صفحه نمایش  های لمسی 

Zytronic محصول 2

شرکت Zytronic کنترل کننده  ی صفحه نمایش 
لمسی خود با نامه ZXY110 را به بازار عرضه کرد. 
این کنترل کننده  ی با کارایی باال از یك پردازنده  ی 
ــی ARM Cortex M4 بهره می  گیرد و  32 بیت
قادر است با سرعت MHz 168 کار کند. نرم  افزار 
ــت بر روی  ZyConfig که یك نرم  افزار رایگان اس
کنترل کننده  ی ZXY110 قابل اجراست. نرم افزار 
مذکور به یکپارچه  سازان صفحه نمایش  های لمسی 
در دسترسی به تنظیمات میان  افزار کنترل  کننده  ها 

کمك می  کند و تنظیم آن ها را تسهیل می  نماید. 
ویژگی  های اصلی این کنترل کننده  ی عبارتند از:  

• دارای دو مدار مجتمع  ASIC ویژه؛

• دارای دو نسخه  ی 32 بیتی و 64 بیتی؛
• قابلیت اتصال به PC از طریق درگاه USB؛

• مناسب برای استفاده به همراه سیستم عامل های 
Windows 8 ،Windows 7 و Linux؛

ــیله  ی واسط کاربر )HID ( از  • دارای یك وس
.plug & play نوع

www.zytronic.co.uk

ــل برنامه ریزی جدید  ــه ی منطقی قاب ــامانه ی رل س
ــاری  ــام تج ــا ن ــرکت Phoenix Contact ب ش
ــیون کوچك  PLC logic برای کاربردهای اتوماس
ــت. این سامانه قدرت  ــیار مناسب اس گزینه ای بس
ــی یکپارچه  ــا توابع منطق ــاوری جدید رله را ب فن

ساخته است.
طراحی ماژوالر این وسیله که در آن به سادگی 
ــاده به هم متصل  ــوان رله ها را با اتصاالتی س می ت
ــیار تسهیل کرده و در نتیجه  نمود مونتاژ آن را بس
ــوییچنگ  ــامانه را می توان در کاربردهای س این س
مختلف با ویژگی های متنوع به کار گرفت. المان های 
ــوییچینگی که به سادگی به هم متصل شده و از  س
هم جدا می شوند عملیات سرویس ماژول های مجزا 
ــن زمان ممکن امکان پذیر می کنند؛  را در کوتاه تری
ــترس پذیری ماشین آالت تحت  به همین جهت دس

کنترل این سامانه تا حد زیادی افزایش می یابد. 
این سامانه شامل ماژول های منطقی، سامانه ی 
ــت.  ــزار +Logic اس ــط PLC و نرم اف ــه ی واس رل
ــت  ــرای راه اندازی آن، ماژول های منطقی به هش ب
ــوند. یك ماژول منطقی که  ماژول رله متصل می ش
ــیگنال  ــا mm 50 عرض دارد میتواند 16 س تنه
ــامانه ی پایه را  ورودی/خروجی را کنترل کند و س
ــه ماژول منطقی برای بکارگیری در  می توان به س
کاربردهای پیچیده تر گسترش داد که بدین ترتیب 
امکان کنترل 48 سیگنال ورودی و خروجی فراهم 

خواهد شد.
ــامانه با استفاده از نرم افزار  برنامه نویسی این س
ــتفاده از آن بسیار  ــود که اس +Logic انجام می ش

ساده است و نیاز به تجربه قبلی ندارد.
www.phoenixcontact.co.za

عملیات کنترل و سوییچینگ 3
در یک بسته ی کم حجم

پوزیشنر هوشمند شیر با 
 Azbil عملکرد باال محصول 4

 Azbil ــرکت  ش  7000 ــری  س ــنرهای  پوزیش
ــیر  ــمند ش ــنرهای هوش ــه از خانواده  ی پوزیش ک
ــع عیب یابی  ــتند  دارای توای ــاال هس ــا عملکرد ب ب
ــات ایمنی  ــرل در عملی ــیر کنت ــش ش ــرای پای ب
ــند. قابلیت عیب یابی شیر کنترلی در مدل  می باش
ــن  آخری ــا  ب  FOUNDATION Fieldbus
ــت را از  ــن پلن ــات ایم ــخه  یITK 6 . 1، عملی نس
ــازی زودهنگام  طریق فراهم کردن قابلیت آشکارس
ــد و زمان- ــیر کنترل تضمین می  کن ــکالت ش مش

ــیر را  ــدی عملیات بهینه  ی نگهداری و تعمیر ش  بن
ــنر به طور کامل با  ــازد. این پوزیش امکان  پذیر می  س

مشخصات فنی بنیاد فیلدباس همخوانی دارد.
ــیر کنترلی سری 7000   ــنر هوشمند ش پوزیش
ــادی را در shut-off، فنر  ــه وضعیت غیرع هرگون
ــیر از طریق  ــایر بخش  های مکانیکی ش عملگر و س
ــگر  ــط یك حس ــار خروجی توس ــری فش اندازه  گی
ــازد. این پوزیشنر حرکت  فشار خاص آشکار می  س
ــورت کمی  ــیر کنترلی را به ص ــر یکنواخت1 ش غی
 stick-slip ــی ــم عیب یاب ــتفاده از آلگوریت با اس
ــخیص می  دهد. حرکت غیریکنواخت نتیجه  ی  تش
ــت که به دلیل اصطکاک  ــیر اس حالت غیرپایدار ش

بیش از حد ایجاد می  شود.
www.azbil.com

1. Stick-slip

ــدل 1067  ــده  ی PID م ــنر و کنترل کنن پوزیش
ــیرها و عملگرهای با  ــی ش ــا تمام ــاً ب  PID تقریب
ــی یك چهارم دور،  ــور باال رونده و محور دوران مح

پوزیشنر و کنترل  کننده  ی  
Burkert محصول PID 5



93
د 

سفن
و ا

ن 
هم

1/ ب
64

-1
65

پی 
یـا

1/ پ
1-

12
ره 

ـما
 ش

/17
ال

سـ

4

ل
صو

مح
ی 

رف
عـ

ــتفاده در کنترل فرآیند، سازگار است. این م مورد اس
تجهیز شامل دو بخش است: نمونه بردار از موقعیت 
ــیر و یك کنترل کننده  ی پنوماتیك مبتنی  ساق ش
ــا نقطه  ی تنظیم موقیعت  بر ریزپردازنده. کنترل ی
ــش موجود بر روی  ــد از طریق صفحه نمای می توان
ــتفاده از سیگنال  های  ــامانه یا از راه دور و با اس س
ــا  mA 20-0 و  ــتاندارد جریان mA 20-4 ی اس
ــیگنال ولتاژ VDC 10-0 تنظیم شود. برخالف  س
ــنرها و I/Pهای متعارف،  1067 از نوع فاقد  پوزیش
ــت. در شرایط حالت پایدار مصرف هوا  فرار هوا1 اس

در این وسیله صفر است.
 www.burkert-usa.com

1. no air-bleed

6 MR-JE سامانه  ی حرکتی
Mitsubishi محصول

Mitsubishi محصول MR-JE سامانه  ی حرکتی 
ــای روز دنیا در  ــن فناوری  ه ــده  ی آخری در برگیرن
زمینه   ی کنترل حرکت است و شامل امکان تنظیم 
ــردن لرزش،  ــاره، خنثی ک ــودکار تنها با یك اش خ
ــین و استقامت باال در برابر  عملکرد عیب  یابی ماش

قطع ناگهانی تغذیه است.
ــورداری از قابلیت  ــل برخ ــه دلی   MR-JE ب
تنظیم خودکار، برای کاربردهایی که نیازمند کنترل 
ــتند، همچون ماشین   آالت   دقیق سرووموتورها هس
ــین   ابزار، به صورت  بسته  بندی، برچسب زنی و ماش

ویژه   ای مناسب است.
ــتفاده در  ــرای اس ــن مجموعه ب ــن ای همچنی
ــات1  قطع ــذاری  جایگ و  ــت  برداش ــین  آالت   ماش
ــودکار کمك  ــم خ ــت تنظی ــت. قابلی ــده  آل اس  ای
ــه عملکرد بهینه   ی خود  ــرووموتورها ب می   کند تا س
دست یابند و به موتورها این امکان را می   دهد که با 
شرایط مختلف ارتباطات ماشین به ماشین سازگار 

شوند.
کاربر به سادگی با فعال  سازی تابع تنظیم با یك 
ــروو را تنظیم کند. عالوه  ــاره می   تواند بهره  ی س اش
ــازی لرزش  ــودکار، عملکرد خنثی س بر تنظیم خ
ــروو به عملکرد بهینه  نیز در دستیابی سامانه   ی س
ــت و از سوی دیگر طول عمر ماشین  تأثیرگذار اس

را افزایش می   دهد. 
www.controlglobal.com

1. Pick and place

 LiquiSonic تحلیلگر
SensoTech محصول

ــت % 0.05 ±  ــر LiquiSonic دارای دق تحلیلگ
ــود.  ــه خروجی آن به روز می ش ــت و در هر ثانی اس
ــط این  ــده توس ــی نتایج اندازه گیری انجام ش وقت
تحلیلگر خارج از گستره ی مورد نظر باشد سیگنال 
ــده و کاربر می تواند  ــرعت تولید ش ــب به س مناس
ــی را انجام می دهد. در کنترل خودکار  اقدام مقتض
ــیگنال  نتایج به کنترل کننده ی فرآیند از طریق س
ــی چون Profibus DP و  آنالوگ و فیلدباس های

Ethernet ارسال می شود.  
www.controlglobal.com

و  ــریع  ترین  س  Analog Devices ــرکت   ش
ــه در صنعت  ــی زاوی ــگر مغناطیس دقیق  ترین حس
ــگر ADA4571 از  ــازار معرفی کرد. حس ــه ب  را ب
ــت؛  ــی برخوردار اس ــیار باالی ــری بس تفکیك  پذی
ــایر  ــریع  تر از س چهار برابر دقیق  تر و 60 درصد س
ــت و مصرف  ــگرهای رقیب موجود در بازار اس حس
ــر از بهترین رقبایش  ــوان آن نیز 40 درصد کمت ت
ــه  ی تحقیقات  ــه نتیج ــور ک ــگر مذک ــت. حس اس
ــرکت  ــی ش ــگرهای مغناطیس بخش فناوری حس
ــت، موقعیت شفت را در  Analog Devices اس
ــتقیم   موتورهای DC بدون جاروبك به صورت مس
ــش نویز و بهینه  ــری کرده و به دلیل کاه اندازه  گی
کردن نرمی حرکت موتور و حذف نوسانان گشتاور 
ــب برای بکارگیری در صنایع  موتور، انتخابی مناس
ــگر به دلیل ویژگی  های  ــت. این حس خودرویی اس
ــای BLDC 1 در  ــه به طراحان موتوره پیش گفت
رعایت الزامات زیست محیطی، نویز و مصرف انرژی 
ــگر جدید برای بکارگیری  کمك می  کند. این حس
ــده و دارای  ــودرو تأیید صالحیت ش در صنعت خ

1. Brushless DC

8

7

دقیق ترین و سریع ترین 
حسگر مغناطیسی زاویه

ــك المان حس  ــیگنال2 و ی ــك IC فرم  دهی س ی
ــت. حسگر  کننده  ی مبتنی بر فناوری AMR 3 اس
ADA4571 که فاقد استهالک مکانیکی است در 
کاربردهایی چون سامانه  ی فرمان الکتریکی، ترمز، 
ــیار باالیی  تعلیق فعال و کنترل پایداری کارایی بس

دارد.
ــگر به گونه  ای است که دچار  ــاختار این حس س
ــی در اثر عواملی چون زمان زیاد  دریفت مغناطیس
ــی و تنش  های دمایی  ــای مکانیک کارکرد، تنش  ه
نشده و در شرایط کاری بسیار سخت نیز داده  های 

بسیار دقیقی را تولید می  کند. 
ــورد موقعیت،  ــق مربوط به بازخ اطالعات دقی
ــاخته و  ــا موتور امکان  پذیر س ــاط مؤثری را ب ارتب
کنترل گشتاور و سرعت را به ویژه در کاربردهای با 
دور پایین، به بهترین شکل ممکن، عملی می  سازد.

ــای باال تا  ــن در دوره ــگر مذکور همچنی حس
ــه  ی خود را  ــز به خوبی وظیف RPM 50.000 نی
ــتقیم زاویه  ــد چراکه اندازه  گیری مس انجام می  ده
ــود که  ــرات لرزش و نویزی می  ش ــث کاهش اث  باع
ــراه کند.  ــا افت هم ــرد موتور را ب ــد عملک می  توان
ــتاور به اصالح بازده موتور، کاهش  کنترل بهتر گش
ــده از موتور و افزایش عمر  ــاتع ش نویز و حرارت س
ــر فاز اندک ــود.  به عالوه تأخی ــور منجر می  ش  موت

ــاال را  ــرعت ب ــته با س ــه بس ــرل حلق  )µs 2( کنت
ــازد و پاس خ  دهی را در کاربردهای  امکان  پذیر می  س
ــروموتور  ــامانه  های س ــا دینامیك باال همچون س ب
صنعتی، رباتیك و فرمان الکتریکی افزایش می  دهد.

ــت  ــا 5.5 ول ــاژ از 2.7 ت ــا ولت ADA5471 ب
 تغذیه می  شود و جریانی معادل  mA 6.5 مصرف 
می  کند. این حسگر دارای یك مود توان پایین است 
که کاربرد آن را در سامانه  هایی که از راه دور تغذیه 
ــهیل می  کند. به عالوه حسگر مذکور  می  شوند تس
ــی دچار آسیب  ــدید مغناطیس تحت میدان  های ش
نمی  شود و هیسترزیس آن قابل چشم پوشی است. 
ــوی دیگر دریفت دمایی و دریفت کارکرد دراز  از س
مدت بسیار پایین آن، نیاز به کالیبراسیون را حذف 
ــت.  ADA5471 از عیب یابی پیشرفته  نموده اس
ــتفاده در  ــتیبانی می  کند. از همین رو برای اس پش
ــترس  پذیری باال و ایمنی  ــای نیازمند دس کاربرده

بحرانی گزینه  ای مناسب است.
ــی  مغناطیس ــگر  حس ــی  اصل ــخصات  مش

ADA5471 به قرار زیر است:
• خطای زاویه  ای اندک: حداکثر ° 0.5؛

ــرعت باال: RPM 50.000 با µs 2 تأخیر  • س
فاز؛

• نویز اندک: µVrms 500؛
• توان مصرفی پایین: mA 6.5؛

150 C° 40- تا C° گستره  ی دمای کاری از •
http://www.analog.com

2. Signal conditioning
3. Anisotropic Magneto-Resistive
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ــگرهای  ــد حس ــواده  ی جدی ــرکت Eaton خان ش
ــه بازار  ــام E75/E76 را ب ــود با ن ــك خ فتوالکتری
ــاخت این حسگرها که  عرضه کرد. در طراحی و س
میزان حذف پس زمینه در آن  ها توسط کاربر قابل 
ــخیص توسعه یافته  ای  ــت و فاصله  ی تش تنظیم اس
ــده  ــتفاده ش ــد از فناوری IntelliView اس دارن
 است. این فناوری کلیدی حسگرهای مذکور را قادر 
ــازد تا از مجموعه  ای از تکنیك  های تشخیص  می  س
ــات  ــه از الزام ــنایی ک ــت و روش ــگ، کانتراس رن
ــت که نیاز به دقت باال در فاصله  ی  کاربردهایی اس

زیاد و شرایط چالش  برانگیز دارند بهره  مند شوند.
ــده  ی حذف  ــار قابلیت اصالح ش ــاال در کن دقت ب
ــگرهای سری E75/76  را به یك   پس زمینه، حس
ــب برای  راه  حل انعطاف  پذیر، با عملکرد باال و مناس

گستره  ی وسیعی از کاربردها تبدیل نموده است.
ــام را در فواصل  ــگرهای سری E75/76 اجس حس
ــکار میکنند و در عین  تا cm 190 با دقت باال آش
ــه برای مثال می  تواند  ــال قادرند پس زمینه را ک ح
لبه  های ظرف باشد حذف کنند. در کنار کاربردهای 
ــیار ساده  ای نیز  ــترده، این حسگرها، نصب بس گس
ــازد حسگر  دارند. این ویژگی کاربران را قادر می  س
ــد و آن را مطابق با الزامات  ــه راحتی نصب کنن را ب

کاربرد مورد نظر خود در سایت تنظیم نمایند. 
ــزری فاصله را با  ــگرهای لی Eaton همچنین حس
ــری  ــخیص افزایش یافته، به ویژه برای س عمق تش
ــت.  ــه نموده اس E75/E76 IntelliView ارای
 0-10 V ــیگنال ــه یك س ــگرهای فاصل این حس
ــگر تغییر  ــم از حس ــاس فاصلهی جس ــه براس  را ک
ــد می  کنند. لیزر یکپارچه  می  کند در خروجی تولی
ــه  ی 0.3 تا  ــام را در فاصل ــده  ی کالس II اجس ش
ــگرها عالوه بر  ــخیص می  دهند. این حس m 4 تش
 PNP ــی ــوگ، دارای دو خروج ــای آنال خروجی ه
ــتند که می توانند به گونه  ای برنامه  ریزی شوند  هس
ــگر،  ــم از حس ــخص جس ــه در یك فاصله  ی مش ک

سوییچ شوند.
ــه  ب   E75/E76 ــری  س ــگرهای   حس
ــیم  ــنایی تقس ــت و روش ــای رنگ، کنتراس  گروه   ه
ــگرهای رنگ از یك آلگوریتم جدید   می  شوند. حس
ــه  ــد ک ــره می  گیرن ــدت1« به ــری و ش »رنگ   پذی
ــبت به تغییرات تون رنگ  ــیت بیشتری نس حساس

1. Chromaticity plus intensity 

حسگرهای فتوالکتریک با 
عملکرد باال برای کاربردهای 

ویژه
ایجاد کرده و تفکیك تون  های مقیاس خاکستری را 9

ــد. مود »رنگ  پذیری و شدت« برای  بهبود می  بخش
ــر روی یك ماده  ــازی رنگ های مختلف ب آشکارس
ــطح حسگر پیشنهاد  در فاصله ی mm 45-5 از س
ــود. یك کانکتور 8 پین M12 کوچك برای  میش
ــك کانکتور دیگر  ــیگنال های آنالوگ  و ی انتقال س
ــریال )RS-485( بر روی  برای انتقال اطالعات س
ــوی دیگر حسگرهای  ــگر وجود دارد. از س این حس
کانتراست برای آشکارسازی عالمتهای موقعیت بر 
روی اشیایی که رنگ های مختلف دارند و همچنین 
ــازی اهدافی که در فواصل تا mm 10 از  آشکارس

سطح حسگر قرار گرفتهاند گزینه ای ایده آل است.
www.eaton.co.za

 PIHER Sensors and Controls ــرکت  ش
نسل دوم حسگرهای موقعیت زاویه ای غیر تماسی 
ــاس اثر هال کار می کنند  PSC-360  را که براس
ــگر که دارای یك کانکتور  وارد بازار نمود. این حس
ــی مدل اصلی  ــت تمامی مزیت های ذات 6 پین اس
ــدار مجتمع ــی از نوع م ــگر مغناطیس  را دارد. حس

ــامانه ها و  ــر روی س ــادگی ب ــه س PSC-360، ب
ــود. به دلیل استفاده از آب  محصوالت نصب می ش
بندها ی الستیکی سیلیکونی، این حسگر گزینه ای 
ــرایط بسیار  ــب برای بکارگیری در ش ــیار مناس بس
ــی همچون دریایی،  ــخت محیطی در کاربردهای س
ــاورزی، ترافیکی، HVAC و صنعتی است. به  کش
ــتره ی دمای کاری  ــالوه  PSC-360 دارای گس ع
 ºC 40- تا ºC ــت و در دماهای از قابل توجهی اس
ــت کار خود را انجام دهد.  125+ به خوبی قادر اس
خطای این حسگر در سرتاسر گسترهی 360 درجه  

فقط  % 0.5 است.
  Piher  ــط ــده توس ــکار گرفته ش ــاوری ب فن
ــانات مغناطیسی متعارف و  ــی از نوس تأثیرات ناش
نیاز به مدارات پیچیده ی الکترونیك را حذف کرده 
ــرکت تنها به شار مغناطیسی  است. فناوری این ش
ــت و این  ــاس اس ــطح IC حس ــا س coplanar ب
ــانات مغناطیسی را  ــکالت ناشی از نوس ویژگی مش
ــاخته و دقت حسگر را از 0 تا 360 درجه  مرتفع س
ــاده و ارزان قیمت  ــد. بسته بندی س بهبود می بخش
این حسگر یك فاصله ی هوایی بین مغناطیس دوار 

و سامانه ی ثابت حسگری ایجاد می کند. 

 حسگرهای موقیعت 10
PSC-360

ــده که تنها  ــگر به گونه ای طراحی ش این حس
ــت  قطعه ی متحرک در آن، مغناطیس دایم آن اس
به همین علت عمر مکانیکی این حسگر معادل 50 
ــت. یکی دیگر از عوامل  میلیون چرخه ی کاری اس
ــگر، آب بندی  ــول عمر باالی این حس ــر در ط مؤث
کامل مغناطیس آن و قرار گیری بخش الکترونیك 
ــگر در یك پوشش پالستیکی قالب گیری شده  حس
است که درجه ی حفاظت حسگر را به IP67 ارتقا 
ــبت به رطوبت به طور کامل مقاوم  داده و آن را نس
ــت که حسگر را  ــت. همین ویژگی هاس ساخته اس
ــخت مهیا  ــیار س ــرایط محیطی بس برای کار در ش
کرده و آن را در برابر شوک، ارتعاش، رطوبت باال و 

گرد و خاک بسیار زیاد مقاوم ساخته است. 
www.designnews.com

شرکت Yokogawa قصد دارد راه حل پیشرفته ی 
ــه ی اندازه گیری نفت و گاز همراه آن  خود در زمین
ــراع قرار دارد،  ــه هم اکنون در صف ثبت اخت را، ک
ــل که جهت بکارگیری در  رونمایی کند. این راه ح
ــت قادر  ــده اس ــتی نفت طراحی ش صنایع باالدس
ــت هر دو اندازه گیری را توسط یك وسیله انجام  اس
ــری نفت/آب و  ــت اندازه گی ــد و بین دو وضعی ده
ــوییچ کند. این راه  ــکلی س نفت/گاز بدون هیچ مش
ــل، اندازه گیری دقیق و تکرارپذیر نفت خالص را  ح

تضمین خواهد کرد.  
ــوی  ــده از س ــری Net Oil ابداع ش اندازه گی
ــود  ــه در ROTAMASS  وج Yokogawa ک
ــر نفت را به صورت بی درنگ و از طریق  دارد مقادی
ــری از اندازه گیری دقیق  ــاز با بهره گی واحد جداس
ــبت های  ــی و چگالی انجام می دهد. نس دبی جرم
ــای داخلی  ــق ترکیب آلگوریتم ه ــت/آب از طری نف
ــی API و ویژگی های چاه از  ــا منحنی های چگال ب

لحاظ آب تولیدی تعیین می شود.    
ــخص  ــه چگالی نفت در دمای مش ــی ک هنگام
ــده و قابل  ــناخته ش ــر از چگالی ش ــی کمت عملیات
ــی موجود در این  ــت، آلگوریتم های داخل قبول اس
ــاس  ــزار اندازه گیری یك چگالی عملیاتی را براس اب
ــد که در  ــی API تولید می کنن ــبات چگال محاس
ــده و بدین  ــی حجمی تصحیح ش ــه ی آن دب نتیج
ــده به واسطه ی گاز  ترتیب خطای حجمی ایجاد ش

دبی سنج های کوریولیس 
 ROTAMASS سری

محصول جدید و پیشرفته ی 
Yokogawa

11
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سروو موتورهای AM811x و 
"AM801x محصول

Beckhoff Automation

عملگرهای سری IQ محصول 
Rotork

12

13

حذف می شود.   
ــنجی  ــالوه ROTAMASS تنها دبی س به ع
ــزان آب و گاز عبوری  ــت می ــادر اس ــه ق ــت ک اس
ــته اندازه گیری کرده و  همراه نفت را به طور پیوس

اندازه گیری دقیقی را در اختیار قرار دهد.
ــتاندارد کوریولیس  ــر خروجی های اس عالوه ب
 ROTAMASS ،)ــا ــم، چگالی و دم )جرم، حج
ــدار خالص کلی نفت، تعداد  اطالعات مربوط به مق
ــاس تصحیح 60F، مقادیر آب  بشکه ی API براس
ــراه نفت، مقادیر گاز همراه نفت، حجم ناخالص  هم

کلی نفت و جرم کلی نفت را نیز تولید می کند.
ــال به  ــکان اتص ــرفته ام ــنج پیش ــن دبی س ای
ــز دارد و از همین  ــبکه های MODBUS را نی ش
ــامانه های کنترل، PLC و  ــوان آن را به س رو می ت

SCADA موجود متصل نمود.
www.controldesign.com

 AM801x و   AM811x ــای  موتوره ــروو  س
ــو  محصول Beckhoff Automation از یك س
دارای گشتاور اینرسی بسیار پایین و از سوی دیگر 
دارای ظرفیت بار اضافی1 باالیی هستند و به همین 
دلیل پاسخگوی باالترین الزامات دینامیك حرکتی، 
ــند.  ــن فضاهای نصب می باش ــی در کوچك تری حت
ــایز F1 با طول  ــن موتورها دارای یك فلنج با س ای
ــتند. این موتورها با سه طول  لبه ی mm 40 هس
   0.55 Nm ــتاور از 22 .0 تا ــترهی گش کلی، گس
ــای  ــازی راه حل ه ــد و پیاده س ــش میدهن را پوش
ــازند.  ــی اندک را ممکن می س ــك در حجم دینامی
ــروو موتورها  طراحی مبتنی بر حجم اندک، این س
ــرای کاربردهایی با  ــل به گزینه ای ایده آل ب را تبدی
تغییرات سریع چرخه و ماشین های با ابعاد کوچك 

نموده است. 
ــا از نظر ولتاژ نامی و  انواع مختلف این موتوره
دیگر فاکتورها با هم متفاوتند. یك سامانه ی سروو 
ــیار کوچك و اقتصادی می تواند  EtherCAT  بس
ــای AM811x با  ــب موتوره ــادگی با ترکی به س
 EL7201-0010 ــرووموتور ترمینال های I/O س
ــعه  و EL7211-0010 محصول Beckhoff توس
 4.5ARM  2.8  تا ARM ــب از ــه و به ترتی یافت

1. Overload capacity 

ــاژ VDC 50 ارایه کند. به عالوه راه انداز  را در ولت
ــروو AX5000 EtherCAT )1 یا 2 کانال، تا  س
ــال( می تواند برای  ــته در هر کان A 3 جریان پیوس
کنترل سروو موتورهای AM801x، که برای ولتاژ 
VAC 230 طراحی شدهاند نیز به کار گرفته شود. 
ــروو موتورها به  ــاز کاربر، این س ــورت نی در ص
ــز مغناطیس دایم بدون لقی نیز مجهز خواهند  ترم
ــر عملکرد در  ــتیابی به حداکث ــد. به منظور دس ش
ــا به یك انکودر مطلق مجهز  ابعاد کوچك، موتوره
ــال توان و  ــرای اتص ــده اند و از روش OCT 2ب ش
ــیگنال بازخورد استفاده شده است. با استفاده از  س
ــیگنال بازخورد موقعیت  ــه موتور و س OCT تغذی
ــوند و بدین ترتیب  از درون یك کابل منتقل می ش
ــزات و نصب کاهش خواهد یافت.  هزینه های تجهی
ــودر مطلق چند  ــت خریدار انک در صورت درخواس
ــد.  به  ــن موتورها نصب خواهد ش ــر روی ای دور ب
ــد دور بر روی  ــتفاده از انکودر مطلق چن دلیل اس
ــه محض  ــای AM801x و AM811x ب موتوره
برقراری تغذیه، موقعیت محور شناسایی خواهد شد 
ــه قرار دادن موقعیت محور  و بدین ترتیب نیازی ب
ــروع کار  ــر روی وضعیت صفر مرجع در هنگام ش ب
ــه تنها موقعیت محور،  ــد بود. از این طریق ن نخواه
ــخیص خواهد  ــرعت دوران آن نیز قابل تش بلکه س
 EEPROM بود. همچنین موقعیت محور در یك

ذخیره می شود. 
ــتفاده از AM801x  به همراه  همچنین  با اس
  AX5805 TwinSAFE Option Card
  AX5000 ــری ــروو س )که بر روی راه اندازهای س
ــازی عملکردهای راه اندازی  نصب می شود( پیاده س
ــتفاده از این سروو موتور به سادگی  ایمن نیز با اس

امکان پذیر می باشد.
www.beckhoff.com

2. One Cable Technology

ــمند شیرهای کنترلی  نسل سوم عملگرهای هوش
 Rotork ــرکت ــوی ش ــه  ی IQ از س  از مجموع
ــای الکتریکی  ــن عملگره ــد. ای ــازار ش ــه   ی ب روان
ــوع ن از  و  ــوده  ب ــی  عمرطوالن دارای  ــه   ک

ــه  ای طراحی  ــه گون ــتند ب non-intrusive هس
ــرفته  ی  ــطوح پیش ــه ارایه دهنده   ی س ــده  اند ک ش

ــای مدیریت دارایی  ــند و عملکرده فناوری می  باش
ــد و به  طور خاص  ــار کاربر قرار می  دهن را در اختی
ــت داده و  ــرفته  ی ثب ــی پیش ــای عملیات قابلیت   ه
ــی را فراهم می  کنند. امکانات این  سادگی دسترس

عملگر عبارتند از:
ــك صفحه نمایش با زاویه  ی  • برخورداری از ی
ــرد و داده   های  ــات عملک ــترده که اطالع دید گس
مربوط به مدیریت دارایی را به شکلی ساده نمایش 

می  دهد؛
• برخورداری از یك ابزار تنظیم دستی مبتنی 
بر ارتباط بلوتوث به منظور تسهیل تنظیمات اولیه، 
ــر و همچنین ایجاد  ــدی و راه  اندازی عملگ پیکربن

امکان دسترسی بی درنگ به داده   ها؛
ــه  ای از تجهیزت جانبی  ــودن مجموع • دارار ب

مکانیکی؛
ــیر بدون  ــکان جداکردن ایمن عملگر از ش • ام

ایجاد تغییر در وضعیت شیر.
www.rotork.com

440C-  ®Guardmaster ــی  ایمن ــه ی  رل
ــدی نرم افزاری  ــت پیکربن ــه ای با قابلی CR30 رل
ــت که با وجود قیمتی کاماًل معقول و اقتصادی  اس
ــتفاده از  از انعطاف پدیری باالیی برخوردا بوده و اس
ــت. این رله برای کاربردهایی  ــاده اس ــیار س آن بس
ــی دوکاناله و کنترل 5  ــه نیازمند تا 9 مدار ایمن ک

ناحیه ی خروجی هستند گزینه ای ایده آل است. 
ــتفاده از نرم افزار   کاربر می تواند این رله را با اس
Connected Components Work-

bench™ پیکربندی کند.
ویژگی های این رله عبارتند از:

 ،PLe ــطح ــرای کاربردهایی تا س ــب ب • مناس
 SIL CL3 per و Cat. 4 per ISO 13849-1

IEC 62061؛
• برخوردار از I/O 22 ایمنی جایگذاری شده؛

• امکان پشتیبانی از دو ماژول متصل شونده ی 
Micro800®؛

ــوع   ــزی از ن ــی برنامه ری • دارای درگاه ارتباط
RS- ــده از نوع ــه نش ــریال ایزول USB و درگاه س

232؛
ــیمه  ــك س ــی ت ــی ایمن • دو ورودی و خروج
ــی ــای ایمن ــان رله ه ــرالک می ــاد اینت ــرای ایج  ب

 .®Guardmaster
ab.rockwellautomation.com

رله ایمنی با قابلیت پیکربندی 
14نرم افزاری
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م کوچک ترین PLC دارای 
15صفحه نمایش رنگی

 Unitronics ــول  محص  Vision350™
ــك صفحه  ــت که ی ــا اس ــن PLC دنی کوچك تری
 PLC ــی بر روی خود دارد. این نمایش رنگی لمس
بسیار کوچك دارای قابلیت های استثنایی و ورودی 
ــیار متنوع است. صفحه نمایش  و خروجی های بس
ــت  ــی این کنترل کننده از نوع TFT اس 3/5 اینچ
ــه را نمایش  ــش از 1024 صفح ــت بی ــادر اس و ق
 k512 و  ــر  تصاوی ــرای  ب  MB6 دارای  و  ــد  ده
ــت تا  ــت. ™Vision350 قادر اس برای فونت هاس
ــرد اصلی و  ــق ب ــی را از طری 512 ورودی و خروج

ماژول های توسعه، پشتیبانی نماید.
از  ــیعی  وس ــتره ی  گس ــده  کنترل کنن ــن  ای
ــون چندین  ــده همچ ــذاری ش ــای جایگ ویژگی ه
ــم خودکار و جدول  ــه ی PID با قابلیت تنظی حلق
ــم K120 برای ثبت داده  حافظه ی داخلی به حج

و برنامه است.
TCP/ شامل ™Vision350 امکانات ارتباطی

و   MODBUS  ،GSM/SM  ،IP Ethernet
ــبکه ی CANopen و همچنین دسترسی راه  ش

دور برای کسب داده و بارگذاری برنامه می باشد.
ــه ی مختص کد  ــورداری از MB1 حافظ برخ
ــه ی Ladder به عالوه MB 3 برای تصاویر  برنام
ــن کنترل کننده را قادر  ــرای فونت ها ای و K512 ب
ــازد تا وظایف پیچیده ی کنترل و اتوماسیون  می س

را اجرا نماید. 
ــی با 65536 رنگ  صفحه نمایش HMI لمس
ــتورالعمل های کاربری و کدهای  امکان نمایش دس
ــم می کند. این  ــا رنگ های مختلف فراه آالرم را ب
ــت گراف هایی را   ــه نمایش همچنین قادر اس صفح
براساس مقادیر تاریخچه ای به منظور انعکاس روند 
ــد. به دلیل وجود  ــده نمایش ده داده های ضبط ش
امکان طراحی بیش از 1024 صفحه و 250 تصویر 
ــوی کاربر، حالت های مختلف  برای هر برنامه از س

نمایش در این HMI تقریباً بی نهایت است.
 Vision PLC/Graphic HMI مجموعه ی
ــبت  به کارایی قیمت بی نظیر و غیرقابل رقابتی  نس
را عرضه می کند و به کاربران اجازه می دهد تا لذت 
ــرفته ی هم  ــیار پیش ــری از ویژگی های بس بهره گی
ــم HMI را تجربه کنند و در عین حال  PLC و ه
هزینه ها و زمان برنامه نویسی و راه اندازی سامانه ی 

کنترل را کاهش دهند. 
www.unitronics.com

منبع تغذیه های سوئیچینگ 16
آتونیکس

ــده و  ــن تولیدکنن ــس، بزرگ تری ــرکت آتونیک ش
ــگرهای  ــواع کنترل کننده و حس ــده ی ان صادرکنن
ــی به تازگی منبع تغذیه های  صنعتی در کره جنوب
ــری  ــل نصب بر روی ریل را به س ــوئیچینگ قاب س

محصوالت پرفروش خود اضافه نموده است.
ــی ارزنده و  ــس با قیمت ــای آتونیک ــع تغذیه ه منب
ــور  ــر کش ــی در بازار ایران موجود و در سراس رقابت
ــرکت  ــبکه ی عرضه کننده های مجاز ش از طریق ش
ــوی)نماینده انحصاری  تضامنی گروه بازرگانی موس
ــترس  ــس در ایران(  قابل دس ــوالت آتونیک محص

می باشند.
ــوئیچینگ آتونیکس در ولتاژها  منبع تغذیه های س
ــای مختلف با طراحی هنرمندانه و ظاهری  و آمپره

زیبا دارای ویژگی های زیر می باشند:
• محافظت در برابر جریان باال؛

• محافظت در برابر اتصال کوتاه؛
• محافظت در برابر ولتاژ باال؛

• محافظت در برابر دمای باال؛
• قابل نصب بر روی ریل؛

ــای ورودی و  ــظ ترمینال ه ــش محاف • دارای پوش
خروجی؛

ــرکت  ــد محصوالت به هولوگرام ش ــه هنگام خری ب
توجه بفرمایید.

  قلب تپنده ی تابلوهای
اتوماسیون صنعتی

سوییچ های دارای استاندارد  17
PRP-HSR

تلفن: 88919265
فکس: 88937470

www.eworldco.cc 
info@eworldco.ir  33961010 :تلفن

ــبکه های صنعتی، افزونگی1  ــال اطالعات ش در انتق
ــت. برای  ــت باالیی برخوردار اس ــه ی اهمی از درج
ــتانداردهای بسیار سختی  ارتباطات در صنایع، اس
ــال در صنعت برق  ــرای مث ــت. ب ــده اس تدوین ش

می توان از استانداردهای:
• IEEE-1613
• IEC 61850
• IEC 62439-3 )PRP/HSR( 

ــن و به روزترین آن ها نام برد که  ــه عنوان رایج تری ب
ــتن هر کدام از این استانداردها برای تجهیزات  داش
ــیار مهم  ــتفاده در این صنعت بس ارتباطی مورد اس

است. 
ــوییچ های س ــه ی  ارای ــا  ب  MOXA ــرکت   ش

از  ــتفاده  اس ــت  قابلی  PT-G503-PHR-PTP
ــت. این  تکنولوژی PRP/HSR را فراهم کرده اس
سوییچ ها با استفاده از پروتکل IEEE1588 امکان 

همگام سازی زیر ms 1 را دارند.
ــتگاه Redbox در  ــکار PRP/HSR دس در راه
ــت HSR یا PRP خارج  ــد، داده ها را از حال مقص
ــبکه که این  ــد تا برای تجهیزات معمولی ش می کن
ــتفاده  ــد، قابل اس ــتیبانی نمی کنن ــکل را پش پروت
ــت اجرای  ــوییچ های PT-G503 قابلی ــد. س باش
ــان در داخل  ــش Redbox را به صورت همزم نق
شبکه فراهم می سازند. از قابلیت های این تجهیزات 
ــه و امکان  ــرای منبع تغذی ــوان به افزونگی ب می ت
AC)110-  و DC)24-48V( ــرق کارکردن با ب

ــرای کار در  ــود. این محصول ب ــاره نم 240V( اش
محیط های سخت صنعتی طراحی شده است. 

1. Redundancy
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ــار و تقاضای جوامع مردمی،  ــر کنونی، انتظ در عص
ــطح اطمینان،  ــاری در خصوص س ــی و تج صنعت
ــامانه های الکتریکی  ــرژی س ــن ان ــی و تأمی کارای
ــت. افزایش انتظارات،  ــد چشمگیری داشته اس رش
ــه ایجاد  ــن نیاز ب ــامانه ها و همچنی ــی س پیچیدگ
ــبکه ی انرژی الکتریکی هوشمند را در پی داشته  ش
ــامانه های اتوماسیون  است. این موضوع اهمیت س
ــبکه ی انرژی الکتریکی  ــه یکی از ابزارهای ش را، ک
ــد؛ چرا  ــتر می کن ــمار می رود بیش ــند به ش هومش
ــکان تصمیم گیری  ــش ام ــا، افزای ــن ابزاره ــه ای ک
ــطح مشاهده پذیری و ارتقاء  غیرمتمرکز، افزایش س
ــبکه ی تأمین انرژی را  ــامانه ی پایش ش ــطح س س
ــطح  ــم می کنند که این خود باعث افزایش س فراه

قابلیت اطمینان و کارایی سامانه ها می شود. 
ــی  ــتای بررس ــر به این موضوع و در راس با نظ
ــیون در  ــامانه های اتوماس ــف س ــای محتل جنبه ه
ــرکت  ــیراز با همکاری ش ــگاه ش صنعت برق، دانش
ــومین  ــرق منطقه ای فارس س ــرکت ب ــر و ش توانی
ــت برق را در  ــیون صنع ــره بین المللی اتوماس کنگ
ــال 1393 در  ــفند ماه س ــم اس تاریخ پنجم و شش
ــیراز برگزار نمود. این کنگره با هدف ایجاد  شهر ش
یك محفل علمی- تخصصی برای کشف استعدادها 
ــیون صنعت برق و  ــگامان در مبحث اتوماس و پیش
همچنین سعی در اعتالی این شاخه از علم برگزار 
ــمگیری روبرو شد که  ــد. کنگره با استقبال چش ش
ــارکت بیش  دریافت 220 مقاله برای داوری، با مش
از 500 نویسنده نشان از این استقبال پرشور دارد. 
هر مقاله ی دریافتی کنگره، طی دو مرحله، حداقل 
ــه داور مورد ارزیابی قرار گرفته و حدود  ــط س توس
ــاس نظر داوران  ــد مقاالت دریافتی بر اس 30 درص

ــه در کنگره در  ــط کمیته ی علمی برای ارای و توس
قالب مقاالت شفاهی و مقاالت پوستر پذیرفته شد. 
ــاماندهی 24 ارایه ی مقاله در کنگره در قالب 5  س
ــتر، 1  ــفاهی، 44 پوس ــه ی ارایه ی مقاالت ش جلس
سخنرانی کلیدی و 1 سخنرانی مدعوین، 5 میزگرد 
تخصصی و 14 کارگاه آموزشی در مدت 3 روز، یك 
ــیون صنعت  رویداد منحصر به فرد در تاریخ اتوماس

برق ایران است.
ــت انتخاب شهر شیراز به عنوان  شایان ذکر اس
ــن مکان های  ــهورترین و پرجاذبه تری ــی از مش یک

تاریخی، بر جذابیت این کنگره افزوده.

افتتاحیه
ــاعت  ــومین کنگره بین المللی صنعت برق در س س
ــفند در سالن  ــنبه پنجم اس 8:40 صبح روز سه ش
ــیراز  ــگاه ش همایش مجموعه فرهنگی رفاهی دانش
ــاتید، صنعتگران و  ــادی از اس ــداد زی ــا حضور تع ب
ــس از تالوت آیاتی  ــجویان آغاز به کار کرد. پ دانش
ــی، آقای  ــرود مل ــرآن مجید و پخش س ــد از ق چن
ــیراز در  ــگاه ش دکتر صفوی، قائم مقام رییس دانش
سخنانی کوتاه ضمن عرض خیر مقدم به مدعیون و 
تبریك روز مهندس، از حامیان مالی و معنوی این 
ــکر کرد. پس از ایشان آقای دکتر فرجاه  کنگره تش
ــا برنامه ها، مقاالت و  ــر علمی کنگره در رابطه ب دبی
ــی ارایه دادند و  ــای کنگره، گزارش کوتاه کارگاه ه
ــجویان، اساتید و  ــاعدت های دانش همچنین از مس

شرکت های حامی کنگره تشکر کردند.
ــفقیان، مدیرعامل  ــه آقای مهندس مش در ادام
ــرکت برق منطقه ای فارس با اشاره به نام گذاری  ش
ــاد و فرهنگ با مدیریت  ــال جاری به نام »اقتص س

ــگاه و صنعت را در  جهادی« وظیفه ی خطیر دانش
ــان کردند و  ــورمان خاطرنش راه اعتالی علمی کش
ــکیل کمیته های فنی نخبگان در جهت رفع  از تش
نقطه ضعف های موجود در صنعت برق خبر دادند.

ــری، مدیرعامل  ــای مهندس حائ ــن آق همچنی
شرکت توانیر، در سخنانی به پیشرفت های صنعت 
ــاره کردند و این نکته را  برق در سال های اخیر اش
ــت سر گذاشتن توسعه های  یادآور شدند که با پش
ــرایطی هستیم که باید مجموعه ای از  سنتی، در ش
ــا را بهتر اداره کنیم که  انواع نیروگاه ها و فناوری ه

این کار با کمك دانشگاهیان میسر خواهد بود. 
ــگاه  ــای دکتر فتوحی رییس دانش در ادامه آق
ــخنرانی کلیدی  ــه ی س ــا ارای ــریف، ب ــی ش صنعت
ــامانه های توزیع و  ــیون س کنگره با موضوع اتوماس

زیرساخت های اتوماسیون مطالبی را ارایه نمودند.
ــر فتوحی و اعضای  ــم تقدیر از آقای دکت مراس
ــتور کار بعدی  کمیته ی عالی برگزاری کنگره، دس
ــدس رجایی،  ــس از آن آقای مهن ــود و پ کنگره ب
ــد بخش اتوماسیون سندیکای صنعت  مهندس ارش
برق ایران، داشتن یك استاندارد ملی را شرط ارتقاء 

اتوماسیون صنعت برق دانستند.
ــگاه  نمایش ــون،  مدعوی از  ــی  پذیرای از  ــس  پ
ــالن  ــت برق که در محل البی س ــیون صنع اتوماس
ــور آقای  ــده بود، با حض ــره دایر ش ــزاری کنگ برگ
مهندس حائری مدیرعامل شرکت توانیر افتتاح شد 
ــاتید و  ــان به همراه گروهی از اس و پس از آن ایش
دانشجویان به بازدید از غرفه ی شرکت های حاضر و 
دستاوردهای صنعتی آن ها در زمینه ی اتوماسیون 

پرداختند.

سومین کنگره بین المللی اتوماسیون
 صنعت برق
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سخنران کلیدی
دکتر محمود فتوحی فیروزآباد

ــاد، رییس  ــی فیروزآب ــر محمود فتوح ــای  دکت آق
ــریف، سخنران کلیدی سومین  دانشگاه صنعتی ش
کنگره بین المللی اتوماسیون صنعت برق، سخنرانی 
ــامانه های اتوماسیون توزیع،  خود را در زمینه ی س
ــان  ــه نمودند. ایش ــا ارای ــاخت ها و قابلیت ه زیرس
ــت  ــامانه ی قدرت فعلی از نظر زیس فرمودند که س
ــات اخیر دیده  ــت و در مطالع محیطی زیان آور اس
ــت،  ــد آلودگی های محیط زیس ــده که 23 درص ش
ــت. راهکار مقابله  ــامانه های قدرت اس ــی از س ناش
ــتفاده از انرژی های تجدیدپذیر و  ــا این  زیان، اس ب
 Sustainable است و Sustainable Energy
ــت که بتوانیم انرژی قابل  Energy به این معنا اس
ــان باال انتقال  ــد و با قابلیت اطمین ــاد را تولی اعتم
دهیم. این امر توسط شبکه ی هوشمند برق حاصل 
خواهد شد. شبکه ی هوشمند یعنی شبکه ی کنونی 
ــازی  ــمند در آن پیاده س قدرت که تکنولوژی هوش
ــمند،  ــبکه ی هوش ــی از ابعاد ش ــد. یک ــده باش ش
ــت. در بعد اتوماسیون،  ــبکه اس ــیون این ش اتوماس
ــل خطا و  ــخیص و ایزوله کردن مح ــی، تش جایاب
ــامانه بسیار  ــمت های بدون عیب س برگرداندن قس
 Automatic پراهمیت است که در صنعت به آن
ــد. با  Fault Management )AFM( می گوین
ــیون، می توان میزان  ــامانه ی اتوماس استفاده از س
ــامانه به حالت  ــی و مدت زمان بازگرداندن س قطع
عادی را بسیار کاهش داد و براساس مطالعات، این 

زمان حدود 80 برابر کاهش خواهد یافت. 
ــیون که جناب آقای  یکی از ابعاد دیگر اتوماس
ــیون  ــدان پرداختند، بحث اتوماس ــر فتوحی ب دکت
ــه خودکار یا  ــط دو روش نیم ــت؛ که توس فیدر اس
ــازی است. نیمه خودکار  تمام خودکار قابل پیاده س
ــاخت مخابراتی  ــه نیاز به زیرس ــامانه ای ک یعنی س
ــروز خطا با  ــرایط ب ــادی ندارد و می تواند در ش زی
ــده عمل کند. تمام  ــه نوع منطق تعیین ش توجه ب
ــت که می تواند به دو روش ــامانه ای اس  خودکار س

ــرداری  بهره ب  Peer to Peer و   Centralized
شود.

ــورت  ــه ص ــرل ب ــی کنت Centralized یعن
ــه صورت  ــردازش داده ب ــه کنترل و پ ــز ک متمرک
ــود. ــز و در Mastr Station انجام می ش  متمرک

ــت که اطالعات بین   Peer to Peer بدین معناس
تجهیزات به صورت دو به دو منتقل می شود. 

ــخنان خود تأکید کردند  ــان در انتهای س ایش
ــیون توزیع یا DAS از نظر  که سامانه های اتوماس

سرمایه گذاری هزینه بر هستند اما از نظر هزینه های 
مدیریت و عملیات باعث صرفه جویی می شوند و از 
نظر قطع برق مشترکین نیز باعث صرفه جویی بسیار 
زیادی در هزینه می شوند. مزیت اصلی سامانه های 
ــیون، کاهش قطع برق مشترکین و کاهش  اتوماس
ــی از قطع برق مشترکین است و اگر  هزینه ی ناش
این شاخص را در نظر نگیریم، اتوماسیون سامانه ی 

توزیع مقرون به صرفه نیست. 

اختتامیه 
ــومین کنگره بین المللی اتوماسیون صنعت برق  س
ــاعت 16 بعد از ظهر چهارشنبه ششم اسفند  در س
ماه 1393 در سالن همایش مجموعه ی فرهنگی و 
رفاهی دانشگاه شیراز با حضور اساتید، دانشجویان 

و صنعتگران پایان یافت.
ــالوت آیاتی چند از قرآن مجید، آقای  پس از ت
ــخنان کوتاهی  ــدی دبیر کنگره، در س دکتر محم
ــی و  ــه ی اجرای ــرکت کنندگان، کمیت ــام ش از تم
ــکر کردند و سپس آقای  برگزارکنندگان کنگره تش
ــر کل دفتر فنی و نظارت انتقال  دکتر علیپور، مدی

شرکت توانیر، بیانیه ی پایانی را قرائت نمودند.
در ادامه، کلیپ فعالیت های صورت گرفته قبل 
ــد و بعد از آن مقاالت برتر در دو  از کنگره پخش ش

بخش ارایه ی شفاهی و پوستر معرفی شدند. 
ــری، دکتر تیمور  ــید ناص ــه ی آقایان فرش مقال
ــم آبادی و دکتر ابراهیم فرجاه با عنوان  قنبری هاش
 Voltage UD-EPR PowerCable Using
Rogowski Cil Incipient Fault Moni-

toring of Medium در بخش ارایه ی شفاهی و 
مقاله ی آقایان علیرضا جمشیدی و محسن احمدی 
با عنوان طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری فنر 
ــور TY10546 در بخش ارایه ی  ــای ژنرات براش ه
ــتر به عنوان برترین ها معرفی شدند و از آن ها  پوس

تقدیر به عمل آمد.
صنعت برق به عنوان یکی از صنایع زیر ساختی 
ــور، دارای جایگاه مهمی در ارایه ی  ــاس کش و حس
ــعه ی پایدار بوده است. با  خدمات اجتماعی و توس

ــرفته در این  ــتفاده از فناوری های پیش توجه به اس
ــری که در جهت نیل به خود  صنعت، اقدامات مؤث
ــخت افزاری و نرم افزاری  ــای س ــی در زمینه ه کفای
برداشته شده دارای اهمیت فراوانی می باشد. تحقق 
این امر مهم جز از طریق بکارگیری اصول مهندسی 
ــه بر توانایی و دانش فنی  و روش های علمی و تکی
ــوز داخلی امکان پذیر نبوده  باالی متخصصین دلس
ــد حمایت  ــن امر نیازمن ــن حفظ ای ــت. بنابرای اس
ــد.  ــؤوالن صنعت برق می باش ــه ی مس ــه جانب هم
ــتفاده از  ــترش صنعت برق کشور، اس ــد و گس رش
ــامانه های اتوماسیون را با توجه به مزایای متعدد  س
ــذا با توجه به  ــت؛ ل آن ها اجتناب ناپذیر نموده اس
ــت جلوگیری از  ــامانه ها و به جه پیچیدگی این س
ــتگی خارجی و احتمال آسیب دیدگی صنعت  وابس
ــه در جهت  ــایبری الزم بود ک ــرق در حمالت س ب
ــا توجه به حرکت  ــازی آن ها اقدام گردد. ب بومی س
ــازی محصوالت  روزافزون چرخه ی تولید و بومی س
ــت  ــده در صنع ــرفته و پیچی ــاوری پیش دارای فن
ــت تکمیل این  ــن مرحله و در جه ــرق، در آخری ب
ــامانه های اتوماسیون  حلقه، تولید نرم افزار جامع س
ــتا اقدامات مؤثری طی چند  ــد. در این راس می باش
سال اخیر صورت پذیرفت و هم اکنون با پشتکار و 
تالش فراوان متخصصان این رشته در داخل کشور 
نرم افزارهای بومی شده ی اتوماسیون با پروتکل های 
مورد نیاز صنعت برق و در نهایت پروتکل بین المللی 
ــط یك شرکت  ــرفته یIEC61850  توس و پیش
ــطح منطقه  ــی و برای اولین بار در س ــر داخل معتب
ــت برق در سطح  تولید و هم اکنون در چندین پس
کشور در حال بهره برداری می باشد. بنابراین انتظار 
ــؤولین برق می باشد که ضمن تأکید  از کلیه ی مس
ــیون  بر بیانیه های اولین و دومین کنگره ی اتوماس
ــتای حمایت از سامانه های حفاظت ساخت  در راس
داخل و نرم افزارهای مرتبط با مطالعات و تنظیمات 
ــتفاده از نرم افزارهای  ــت از تولید و اس آن ها حمای
ــیون تولید شده در داخل کشور را به جهت  اتوماس
ــت برق در  ــازی در صنع ــل چرخه ی بومی س تکمی

اولویت اقدامات خویش قرار دهند.

سومین کنگره بین المللی اتوماسیون صنعت برق
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ــط رییس میزگرد،  ــرد با نام و یاد خدا و توس میزگ
ــاز گردید. آقای مهندس ابوطالب  آقای ابوطالب آغ
ــای اداره کل  ــف و مأموریت ه ــن تبیین وظای ضم
ــی و استانداردها در تدوین  سیاست گذاری مهندس
 1)IPS( ــتانداردهای صنعت نفت و به روزداری اس

بیان داشتند:
ــت، اجازه  ــه محدودیت وق ــا توجه ب ابوطالـب: ب
ــودم را در خصوص  ــتقیم بحث خ ــم مس می خواه
ــتانداردهای میترینگ شروع کنم.  ــازی اس بومی س
ــر حداقل الزاماتی  ــتاندارد مبنی ب طبق تعریف، اس
ــاص )خدمت  ــه ی خ ــك زمین ــرای ی ــت که ب اس
ــوری که امکان  ــد در نظر گرفت به ط ــا کاال( بای ی
ــتیابی به میزان مطلوبی از نظم و کیفیت برای  دس
ــود. استانداردهایی که در صنعت نفت  ما فراهم بش
ــاس آن  ــه عنوان مرجع در نظر گرفته ایم و بر اس ب
استانداردهای صنعت نفت )IPS( را تهیه و تدوین 
ــتانداردهای آمریکایی  ــامل اس ــتر ش می کنیم بیش
 ،ASME ،ISO ،BS ،API انگلیسی و بین المللی
ــد. استانداردهایی که اسم برده  ANSI و ... می باش
ــورهای تدوین  ــاس حداقل نیازهای کش شد بر اس
ــت. با توجه به شرایط  ــده اس کننده ی آن تهیه ش
ــرایط )از جمله  ــی از این ش ــور ما، برخ خاص کش
ــی، اقتصادی،  ــی، سیاس ــرایط اقلیمی، اجتماع ش
ــرایط کشورهای  تکنولوژی و نوع محصوالت( با ش
یاد شده متفاوت است. لذا چنان چه ما بخواهیم این 

1. Iranian Petroleum Standards

ــتانداردها را در صنعت نفت خود استفاده کنیم  اس
الزم است برخی تغییراتی را در حداقل الزامات آن 

لحاظ کنیم. 
ــت نفت ایران  ــتاندارد در صنع لزوم تدوین اس
مبتنی بر یکپارچه سازی و یکسان سازی استانداردها، 
جلوگیری از دوباره کاری ها، صرفه جویی در زمان و 
هزینه ها است که نتیجه ی آن دقت، صحت و سرعت 
ــرای برنامه های صنعت نفت )از جمله اجرای  در اج
 IPS طرح ها و پروژه ها( است. کاربرد استانداردهای
ــت، ممیزی  ــرای پروژه های صنعت نفت اس در اج
ــورد نیاز صنعت و هم چنین  تجهیزات تولیدی و م
ــی  ــدگان داخل ــازندگان و تولیدکنن ــت از س حمای

تجهیزات صنعت نفت است. 
ــتانداردهای  ــه ی مختصر از تدوین اس تاریخچ
ــاور  ــتفاده از خدمات مش ــن IPS با اس IPS: تدوی
ــد. 378 عنوان استاندارد  ــال 1369 شروع ش از س
ــت نفت جهت اجرا  ــال نگارش و به صنع طی 6 س
ــرکت های اصلی و  ــد تا مورد استفاده ی ش ابالغ ش
فرعی وزارت نفت، پیمانکاران و مشاوران قرار گیرد. 
نقشه های استانداردی مرتبط نیز شامل 185 عنوان 
ــتانداردها، به روزداری و  ــود. بعد از تدوین اس می ش
ــاله در  ــتانداردها در بازه ی زمانی 5 س بازنگری اس
ــت. مبنای بازنگری  ــتور کار اداره کل قرار گرف دس
ــای عملیاتی و  ــات واحده ــاس تجربی ــر اس IPS ب
ــتانداردی  ــخه از مراجع اس ــتفاده از آخرین نس اس
است. استانداردهای IPS در 11 رشته ی تخصصی 

اعضای میزگرد:
ــرکل  ــب؛ مدی ــا ابوطال ــدس محمدرض ــای مهن آق
ــتانداردها، معاونت  ــت گذاری مهندسی و اس سیاس

امور مهندسی وزارت نفت – رییس میزگرد
ــدی؛ رییس  ــن موح ــدس محمد حس ــای مهن آق
ــاختمان، شرکت نفت و گاز  پروژه ی مهندسی و س

پارس – دبیر میزگرد
ــد  ــناس ارش ــك راضی؛ کارش ــدس باب ــای مهن آق
ــرکت ملی  ــی های فنی مدیریت بازرگانی ش بررس

پخش فرآورده های نفتی
ــن رجب نژاد؛ رییس خدمات  آقای مهندس ابوالحس
ــرکت ملی  ــی و طرح های ش فنی مدیریت مهندس

پخش فرآورده های نفتی
ــای مهندس محمد زاهدی؛ رییس اداره عملیات  آق

پایانه ی نفتی عسلویه
ــناس ارشد  آقای مهندس عبدالرضا فیروزی، کارش
بررسی استانداردهای اندازه گیری، اداره کل نظارت 

بر صادرات و مبادالت نفتی وزارت نفت
ــی  ــدس پژمان قضایی پور؛ رییس بازرس آقای مهن
ــرکت ملی  ــر تولید نفت و گاز ش ــی و نظارت ب فن

مناطق نفت خیز جنوب

تهیه کننده : مهندس محمد حسن موحدی

بومی سازی استانداردهای میترینگ
همایش تخصصی – آموزشی 

هیدروکربن ها )میترینگ(
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تدوین شده و متناظر با این 11 رشته، 11 کمیته ی 
ــد که به جز  ــت دارن ــی در اداره کل فعالی تخصص
ــه ی اعضا از واحدهای  ــر کمیته های مزبور، بقی دبی
ــرکت اصلی  ــتادی چهار ش عملیاتی و واحدهای س
ــه ی وزارت نفت  ــی زیرمجموع ــرکت های فرع و ش
ــته ی  ــته های تخصصی، رش ــی از رش ــتند. یک هس
ــتانداردهای  ــه 42 عنوان از اس ــت ک ابزاردقیق اس
IPS را شامل می شود. از این 42 عنوان استاندارد، 
 IPS-E-IN-240 ــتاندارد به شرح سه عنوان اس
در   IPS-C-IN-240 و   IPS-M-IN-240 و 
حوزه ی میترینگ نگارش شده است. استانداردهای 
ــرده و  ــاله بعد از بازنگری روی لوح فش IPS هر س
ــه آدرس det-mop.ir در  ــایت اداره کل ب ــا س ی
ــد گرفت. کدینگ  ــترس عالقمندان قرار خواه دس
 C ،برای کاال M ،ــی ــامل E برای مهندس IPS ش
ــا I ،)Construction برای  ــاختمان )ی برای س
ــود. تدوین  ــی فنی و G برای عمومی می ش بازرس
ــی بر اساس  ــتانداردها در معاونت امور مهندس اس
ــده انجام می شود.  گردش کار و ارکان پیش بینی ش
ــامل اداره ی استانداردها و کمیته های  این ارکان ش
ــه ی اجرایی و در نهایت  تخصصی یازده گانه، کمیت
ــتانداردهای نفت به ریاست معاون  شورای عالی اس
ــوان باالترین  ــی نفت )به عن ــر در امور مهندس وزی
ــورای  ــود. ش ــت( می ش ــتانداردهای نف ــع اس مرج
ــت معاون وزیر و شامل  ــتانداردها به ریاس عالی اس
ــرکت اصلی، مدیرکل  مدیران و نمایندگان چهار ش
ــتانداردها می شود.  ــت گذاری مهندسی و اس سیاس
ــه در کمیته های  ــا و بازنگری ها ک ــام فعالیت ه تم
ــردش کار یاد  ــود، طبق گ ــام می ش ــی انج تخصص
ــده به تصویب کمیته ی اجرایی و سپس شورای  ش
ــتانداردها رسیده و جهت اجرا توسط وزیر  عالی اس
ــتگاه ها و ذی نفعان ابالغ می گردد. کمیته ی  به دس
ــرکت های اصلی و  ــه نمایندگان ش ــی هم ک اجرای
ــی و  ــتند وظیفه ی بررس ــت هس ــی وزارت نف فرع
ارزیابی مصوبات و خروجی  کمیته های تخصصی را 

به عهده دارند.
ــد و یا به روز  ــتانداردهای جدی برای تدوین اس
رسانی استانداردهای IPS فرآیندی پیش بینی شده 
است. گردش کار بدین گونه است که هر نوع تغییر 
ــته  ــخصی داش و یا تدوین جدید باید متقاضی مش
ــد. این متقاضی می تواند از شرکت های تابعه ی  باش
نفت باشد و یا تولیدکنندگان کاال و خدمات باشند. 
ــی و  ــت مورد نظر به معاونت امور مهندس درخواس
گردونه ی کاری فوق وارد شده و سپس درخواست 
در کمیته های تخصصی مورد بررسی قرار می گیرد. 
ــط کمیته ی اجرایی تأیید و  ــی توس نتیجه ی بررس
ــورای عالی  ــد برای تأمین بودجه، ش در نهایت بای
ــتانداردهای نفت تقاضا را تصویب و تأیید نماید.  اس
ــتور کار هیأت  این مصوبه برای تأمین اعتبار در دس
ــد گرفت.  ــت قرار خواه ــرکت ملی نف ــره ی ش مدی
ــتانداردها  فعالیت های اجرایی تدوین یا بازنگری اس

ــت و تأمین  ــرکت ملی نف ــد از اخذ مصوبه  ی ش بع
بودجه آغاز خواهد شد. 

ــه ی تخصصی و یا  ــه ی کمیت ــد از هر جلس بع
ــات برای  ــی، نتایج کار و صورت جلس کمیته اجرای
ــان صاحب نظر  ــر کارشناس ــه و دیگ اعضای جلس
ــود تا اگر نظر خاصی روی متن های  ــال می ش ارس
ــده دارند  ــا متن های تدوین ش ــده و ی بازنگری ش
ــاله بعد از تصویب شورای عالی  اعالم نمایند. هر س
ــرده ای از آخرین نسخه های  ــتانداردها، لوح فش اس
ــار متقاضیان قرار  ــه و در اختی ــده تهی ویرایش ش
ــیت گذاری  ــرد. از آن به بعد اداره کل سیاس می گی
ــای  ــخگوی متن ه ــتانداردها پاس ــی و اس مهندس
ــال 89 به بعد تعداد  ــتانداردی خواهد بود. از س اس
استانداردهای روزآمد شده شامل 120 عنوان، 31 
عنوان، 55 عنوان و برای سال 93 تعداد 47 عنوان 
ــتیم که خوشبختانه محقق  ــتاندارد در نظر داش اس
ــتانداردها با موفقیت انجام  ــده و به روزداری اس ش
ــتاندارد IPS-C-IN-240 در سال  شده است. اس
ــتانداردهای مرجع سال  ــه با اس جاری و در مقایس
ــورد بازنگری قرار گرفته و برای اظهار نظر  2014 م
ــده است. در  نهایی به مدیریت های ذی ربط ابالغ ش
ــتان، برنامه های  ادامه و بعد از صحبت بقیه ی دوس
ــه مطابق با هماهنگی های قبلی  آتی اداره کل را ک
ــتانداردها انجام شده است ارایه  با سازمان ملی اس

خواهم داد.
سـازمان  از  روناسـی  مهنـدس  خانـم 
ــت تمام  ــه وزارت نف ملـی اسـتانداردها: این ک
ــودش را در  ــتفاده ی خ ــورد اس ــتانداردهای م اس
ــت. از طرفی  ــه آورده، خیلی عالی اس یك مجموع
ــازمان شما جزو سازمان های ذی نفع و ذی ربطی  س
ــته  ــت که در حوزه ی نفت و گاز و صنایع وابس اس
ــید. آیا در اداره کلی  ــته باش می توانید فعالیت داش
ــتید جایی را برای تعامل با  ــما مدیر آن هس که ش
ــازمان های استانداردسازی بین المللی پیش بینی  س

کرده اید یا خیر؟ 
ــد در بخش دوم  ــر اجازه بفرمایی ابوطالب: اگ
ــخ،  ــش و پاس ــای خودم و در بخش پرس صحبت ه
ــما داریم  ــؤال ش ــی را که در ارتباط با س برنامه های
ــاند. اما عجالتاً عرض  به اطالع دوستان خواهم رس
کنم که از یك سال پیش که بنده این مسؤولیت را 
تقبل کردم خواهان این هستم که خودمان را وصل 
ــازمان های متولی استانداردهای ملی و  کنیم به س
ــاتی  ــری جلس بین المللی. در همین ارتباط یك س
ــازمان ملی استانداردها و به  با مسؤولین محترم س
ــرکار خانم فیروزبخت داشتیم. در جلسه ی  ویژه س
ــته بود،  ــه ی این همایش نیز که روز گذش افتتاحی
ــم آقای مهندس  ــرکار خانم فیروزبخت و ه هم س
ــاراتی به این جلسات و  ــینی )معاون وزیر( اش حس
ــه ی بحث های خودم در  ــتند. در ادام تعامالت داش

خصوص برنامه ها توضیح خواهم داد.
ــرکت ملی  رجب نـژاد: رییس خدمات فنی ش

ــب با بحث ساخت  پخش فرآورده های نفتی: متناس
ــرکت ملی پخش  ــه در ش ــی ک ــل و میترهای داخ
ــاند در شرکت  ــود، به اطالع می رس استفاده می ش
ــتگاه اندازه گیری  ــوع دس ــترین ن ملی پخش بیش
 PD ــه ای و یا ــود از نوع پیمان ــتفاده می ش که اس
ــازندگان متفاوتی  ــت که متعلق به س Meter اس
ــت کالن وزارت نفت و  ــد. با توجه به سیاس می باش
ــاخت  ــازی و س ــت محترم در خصوص بومی س دول
ــبت  ــای صنعت نفت، همکاران ما نس داخل نیازه
ــد نیازمندی های  ــه بتوانن ــازندگان داخلی ک به س
ــاز( را تأمین  ــه ویژه میترهای مورد نی صنعت )و ب
ــته ایم  ــته و تاکنون توانس ــد تعامل خوبی داش کنن
ــر 80 درصد قطعات مورد نیاز خود را به این  بالغ ب
ــی از قطعات نیز علی رغم  روش تأمین کنیم. بخش
ساخته شدن به لحاظ فراهم نبودن شرایط آزمون، 
ــد.  امکان نصب و بهره برداری از آن فراهم نمی باش
ــام بوده و بعد از  ــده در حال انج آزمون های یاد ش
ــای الزم، امکان  ــا و اخذ گواهی ه ــام آزمایش ه اتم
ــن قطعات روی میترهای  نصب و بهره برداری از ای
معیوبی که در انبارهای شرکت ملی پخش می باشد 
نیز فراهم خواهد شد. با توجه به مسؤولیت شرکت 
ملی پخش در تعامل با تولیدکنندگان فرآورده ها و 
ــرآورده، و به لحاظ  ــتقیم با خریداران ف ارتباط مس
ــتری از جهت درست عمل کردن  جلب رضایت مش
ــتگاه های اندازه گیری جریان یکی از ضرورت ها  دس
و نیازهای ما می باشد. لذا، نیاز است این دستگاه ها 
ــب کالیبره  ــتی کار بکنند و در زمان مناس به درس
ــت می کند به این  ــات ما را هدای ــوند. این الزام بش
ــد وزارت نفت  ــتانداردهای مورد تأیی طرف که اس
ــاخت تجهیزات و قطعات متعلق کاماًل رعایت  در س
ــنجی بشوند.  ــتگاه ها به موقع صحت س شده و دس
ــای فنی و عملیاتی، با توجه به  صرف نظر از بحث ه
ــرکت ملی پخش در سطح کشور به طور  این که ش
مستقیم با عموم شهروندان ارتباط دارد، نارضایتی 
ــا از عمل کرد ناصحیح میترها می تواند  هموطنان م
ــی پیدا کرده و معضالتی را به دنبال  جنبه ی سیاس
ــکلی که در این امر  ــته باشد. کوچك ترین مش داش
ــانه ی ملی و جراید  ــش بیاید انعکاس آن در رس پی
داخلی از یك طرف و بهره برداری سیاسی بیگانگان 
از جانب دیگر باعث ایجاد دردسر برای نظام خواهد 
ــودن و تخصصی بودن  ــد. با توجه به انحصاری ب ش
ــازندگان داخلی زیادی در  ــزات میترینگ، س تجهی
ــه فعالیت ندارند، از طرفی دقت همکاران  این زمین
ــرار بر رعایت  ــوان ناظر بر انجام کار و اص ــا به عن م
ــتن  ــتانداردهای الزم و هم چنین با در نظر داش اس
ــف و اخذ گواهی نامه های  فرآیند آزمون های مختل
ــاخت این قطعات زمان بر بوده است.  مورد نیاز، س
ــده ولی  ــاخته نش ــی از قطعات خاص هنوز س برخ
ــرکت های دانش بنیان و حتی دانشگاه  ــط ش توس
صنعتی شریف فرآیند ساخت این قطعات در دست 
ــاخت قطعات  ــورت و با س ــد. بدین ص اجرا می باش

بومی سازی استانداردهای میترینگ
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ــاخت  ــم ادعا کنیم که در س ــده، می توانی باقی مان
ــا موفق بوده ایم. الزم  تمام قطعات PD Meterه
ــای مربوط  ــمارنده یا کنتوره ــت که ش به ذکر اس
ــوده و در تولید  ــاخت داخل ب به این میترها نیز س
ــم. در ضمن، اداره کل  ــکلی نداری آن هیچ گونه مش
ــت در خصوص آن  ــادرات وزارت نف ــارت بر ص نظ
ــش که در امر  ــرکت ملی پخ بخش از میترهای ش
ــده  صادرات نقش دارد و تعمیرات روی آن انجام ش

است، به طور کامل آگاهی دارد.
ــا توجه به  ــن: ب ــر از مدعوی ــك نف ــنهاد ی پیش
ــازی  ــرکت ملی پخش در هدایت بومی س این که ش
ــت، خوب  ــات PD Meter ها موفق بوده اس قطع
ــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های  ــت ش اس
ــر منابع تولید  ــه ی موفق خود را با ذک ــی تجرب نفت
جهت بهره برداری دیگر شرکت های وزارت نفت به 

مدیران عامل این شرکت ها اعالم نماید.
و  ــی  بین الملل ــتانداردهای  اس موحـدی: 
ــوزه ی میترینگ  ــی در ح ــتانداردهای آمریکای اس
ــرد: مجموعه  ــت قرار می گی ــتر در این فهرس بیش
ــامل 22 فصل  ــتانداردهای API MPMS ش اس
ــتاندارد عمدتاً در حوزه ی  ــاً 127 عنوان اس و جمع
ــت   نفت خام و فرآورده ها، AGA که تعدادی انگش
ــه در حوزه ی  ــترک و بقی ــمار از آن با API مش ش
ــه  ــگ گاز، ANSI ،ISO ،OIML و ... ک میترین
ــتاندارد در این حوزه  ــاً بالغ بر 170 عنوان اس جمع
ــه که جناب مهندس  ــود. در مقابل همان گون می ش
ابوطالب هم گفتند استانداردهای IPS در حوزه ی 
ــامل سه عنوان می شود. اما یکی  میترینگ فقط ش
ــت  ــای بحث میزگرد امروز هم این هس از محوره
ــتانداردهای  ــی به اس ــاً با وجود دسترس ــه اساس ک
ــتانداردهای  ــرورت دارد که اس ــی، آیا ض بین الملل
ــط IPS در حوزه ی میترینگ تدوین  بیشتری توس

بشود یا خیر؟
ــت که: بله، ضرورت  ــخصی بنده این اس نظر ش
ــید، در  ــه نفت رس ــه ی 1960 ب ــروژ در ده دارد. ن
ــت که به نفت دسترسی  حالی که ما 107 سال اس
ــه ی جهانی 15 )و  ــم. ایران دارای رتب پیدا کرده ای
ــت، در  ــم و تولید علم اس ــان عل ــا بهتر( در جه ی
صورتی که نروژ دارای رتبه 22 جهانی در تولید علم 
است. در حال حاضر استانداردهای DNV نروژ در 
حوزه ی فراساحل و سکوهای نفتی در جهان حرف 
ــد و صنعت نفت ما )به ویژه فالت قاره  اول را می زن
و نفت و گاز پارس( یکی از کاربران این استانداردها 
ــد. نروژ با کمتر از 60 سال سابقه در صنعت  می باش
نفت توانسته است استاندارد بنویسد، اما، ما با 107 
سال تجربه نتوانسته ایم استاندارد جامعی در حوزه ی 
ــیم. از طرفی با عنایت به تحریم ها  نفت داشته باش
ــتانداردی خود نیز  ــه ما حتی در تأمین منابع اس ک
ــتانداردهای  ــرورت اتکاء به اس ــتیم، ض تحریم هس
ــت.  ملی خود در حوزه ی نفت نیز دور از ذهن نیس
استاندارد API به عنوان مرجع اصلی استانداردی 

ــال 1919 شکل گرفته است،  صنعت نفت ما در س
ــت های آمریکا از میادین  در صورتی که اولین برداش
ــیلوانیا  ــی نفت، دهه 1850 در ایالت پنس زیرزمین
ــتر الزم و نداشتن  ــد. با توجه به نبود بس شروع ش
تجربه در سال های آغازین استفاده از نفت، بدیهی 
ــتانداردی در واحدهای تولیدی و  است که هیچ اس
استخراج نفت نبود. اولین دستورالعمل ها با حوادث 
ــکل گرفت و به صورت مکتوب روی کاغذ  ناگوار ش
ــد. به درستی می توان این دستورالعمل ها  جاری ش
ــتاندارد در صنعت  را جزء اولین تجربه ی تدوین اس
نفت دنیا نامید. انستیتو نفت آمریکا اولین تجربه ی 
ــت روی کاغذ آورد  ــوزه ی نف ــتانداردی را در ح اس
ــه خودش انجام داد  ــتانداردها را از پای و تدوین اس
ــادی که انجمن  ــال حاضر نیز با اعضای زی و در ح
ــن کار را ادامه می دهد. با  ــار دارد ای ــت در اختی نف
ــازي به سه گونه انجام  ــاره به این که استانداردس اش
ــتاندارد )Creative(، انتخاب  می پذیرد: تولید اس
ــود )Selective( و یا  ــتانداردهای موج از متن اس
ترکیبی از دو روش یاد شده، به استحضار می رساند 
IPS به روش دست چین از استانداردهای مرجع و 
ــده است.  ــب با نیاز صنعت داخلی تدوین ش متناس
همان طور که مهندس ابوطالب هم گفتند، فهرست 
 IPS ــتاندارد ــع هر عنوان اس ــتانداردهای مرج اس
ــده است. طبق  ــتاندارد مربوطه ذکر ش در متن اس
تعریف استاندارد، به مشخصات فني و مدارک قابل 
دسترسی گفته مي شود که بر نتایج پذیرفته شده ی 
ــم، فن و تجربه بوده و با هدف ارتقاي  مبتنی بر عل
ــا توافق ضمني  ــا همکاري و ی ــره وري جامعه، ب به
ــوان اعضا یا ارکان(  ــت اندرکاران )به عن همه ی دس
ــر و اجرایی به تصویب  ــط نهادي معتب تهیه و توس
رسیده باشد. آن چه در این جا مورد نظر بنده هست، 
ــتاندارد مبتنی بر علم، فن و تجربه است.  این که اس
ــتانداردها و باید نمایندگانی  به بیانی، در تدوین اس
از تولیدکنندگان علم )یعنی مجامع علمی از جمله 
ــگاه ها(، تولیدکنندگان فناوری  دانشگاه ها و پژوهش
ــرکت های دانش بنیان( و در نهایت  )سازندگان و ش
نماینده ی کاربران و استفاده کنندگان محصوالت یا 
خدمات فنی در کمیته های فنی و تخصصی حضور 

داشته باشند. 
ــازی  محور دوم بحث میزگرد، ضرورت بومی س
ــت. لذا، الزم است به  استانداردهای میترینگ هس
ــازی استانداردها که ما نیز  دو باور غلط در بومی س
ــود. باور غلط اول  ــاره ای بش به آن اعتقاد نداریم اش
بیان می دارد: بومي سازي استانداردها یعني ترجمه 
ــی به زبان  ــتانداردهای بین الملل ــا برگرداندن اس ی
شیرین فارسی! صنعت نفت این باور را قبول ندارد 
ــم این کار ترجمه یا برگرداندن متن انگلیسی  و اس
ــتاندارد به زبان فارسی است. در مورد باور دوم،  اس
ــل که حلقه های  ــاند در همان اوای به عرض می رس
ــدادی از  ــدن بود، تع ــال تنگ تر ش ــم در ح تحری
ــؤولین بلندپایه  ــازندگان با البی کردن پیش مس س

 IPS ــتاندارد ــه اس ــی بودند ک ــت مدع وزارت نف
سخت گیرانه است و چون امروزه ما مجبور هستیم 
ــازندگان داخلی اتکای بیشتری داشته باشیم  به س
ــطح مجموعه استانداردهای IPS را  خوب است س
ــتری در گستره ی  ــازندگان بیش پایین بیاوریم تا س
تأیید صنعت نفت قرار بگیرند! پاسخ ما به این تفکر 
ــت که: استاندارد ناموس صنعت نفت است!  این اس
ــازنده ای که نتواند استانداردهای مورد تأیید  هر س
صنعت نفت را تأمین کند صالحیت ساخت تجهیز 
ــازندگان عزیز  برای صنعت نفت را ندارد. لذا این س
ــند نیز باید سطح  که برای مملکت زحمت می کش
ــتانداردهای  ــدات خود را در حد قابل قبول اس تولی
ــران ارتقاء بدهند. البته  ــورد تأیید صنعت نفت ای م
خوشبختانه در حال حاضر تعداد سازندگان داخلی 
که در تأمین نیازمندی  طرح های صنعت نفت فعال 
و مورد تأیید صنعت هستند کم نیست و طرح های 
جاری هم که به بهره برداری می رسد با درصد بسیار 
ــخت گیرانه  ــده است. اگر س ــازی ش باالیی بومی س
ــتانداردهایی که خود حداقل نیازمندی ها  بودن اس
را ترویج می کند را ما در نظر نگیریم، بیم آن است 
که خدای ناکرده فاجعه ی بوپال هندوستان برای ما 
پیش بیاید. در سال 1984 در بوپال هندوستان به 
ــت بیش از 40 تن گاز ایزوسیانات بالغ بر  علت نش
ــیدند و ده ها هزار نفر  چهار هزار نفر به هالکت رس
ــدند. در تحلیل حادثه مشخص شد  نیز مصدوم ش
ــتانداردهای  ــاخت، اس که هم در زمان طراحی و س
ــای واحد فرآیندی را  الزم در Safety Guard ه
رعایت نکرده بودند و هم در زمان بهره برداری و یا از 
ــرویس خارج کردن واحد به استانداردها توجهی  س
ــت. اگر صنعت عظیم نفت ایران تاکنون  ــده اس نش
یك چنین حوادث ناگواری را تجربه نکرده است به 
ــت نفت بر مبنای  ــت که بنیان صنع خاطر این اس

رعایت سخت گیرانه ی استانداردها بوده است.
ــتان  ــنهادات خود را تقدیم دوس در پایان پیش
ــنهاد اول بنده مبتنی بر این است که  می کنم. پیش
ــتانداردهای ملی میترینگ در  ــه ی تدوین اس برنام
ــی وزارت  ــتور کار معاونت محترم امور مهندس دس
ــیل های موجود  ــرد. با توجه به پتانس نفت قرار گی
ــتانداردهای ملی میترینگ  ــی، در تدوین اس داخل
ــتفاده کرد.  ــی اس ــای داخل ــوان از ظرفیت ه می ت
ــی اندازه گیری نفت، گاز  ــرای مثال، گروه پژوهش ب
و فرآورده دانشگاه علم و صنعت که خود به تنهایی 
دارای هویت پژوهشی است از یك طرف، عنایت به 
مفاد تفاهم نامه بین دانشگاه علم و صنعت و سازمان 
ــتانداردها ایران از جانب دیگر و با اتکاء به  ملی اس
ــاغل در صنعت نفت ایران  ــان خبره ی ش کارشناس
ــازندگان  ــیل های موجود در مجموعه ی س و پتانس
ــای تخصصی در حوزه ی  مرتبط، می توان کمیته ه
تدوین استانداردهای ملی میترینگ را تشکیل داد. 
ــت که  ــنهاد دوم بنده مبتنی بر این امر اس لذا پیش
در تدوین استانداردهای میترینگ ارتباطی با گروه 

بومی سازی استانداردهای میترینگ
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ــی اندازه گیری نفت، گاز و فرآورده دانشگاه  پژوهش
ــنهاد سوم بنده نیز  ــود. پیش علم و صنعت برقرار ش
در خصوص ضرورت آموزش استاندارد )به طور عام( 
ــجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه ها است.  به دانش
ــگاه صورت بگیرد،  ــن کار هم قطعاً باید در دانش ای
ــه صنعت نیز  ــان با تجرب ــوان از کارشناس اما می ت
ــتانداردها می تواند  کمك گرفت. آموزش فرضی اس
ــی )اجباری و یا در قالب  به صورت واحدهای درس
ــث ویژه و انتخابی( انجام بگیرد و یا به منظور  مباح
 Professional یا PE تربیت مهندس حرفه ای و

Engineering باشد.
سؤال یکی از مدعوین )مدیرعامل شرکت 
بهتاز سیستم(: برای انجام موفقیت آمیز هر کاری 
ــری مطالعات میدانی انجام می شود.  عموماً یك س
ــتانداردها  ــانی که در تدوین اس ــؤال بنده از کس س
ــت که آیا تاکنون مطالعات  فعالیت می کنند این اس
میدانی انجام شده است که چرا DNV موفق بوده 
 IPS  ــت؟ اما ــرا API موفق بوده اس ــت؟ یا چ اس

موفق نبوده است؟
ــا IPS همکاری  ــا زمانی که بنده ب موحدی: ت
ــده بود، اما در حال  ــتم این مطالعات انجام نش داش

حاضر اطالع ندارم.
ــارات وزارت  ــون اختی ــاس قان ابوطالب: بر اس
ــت تهیه،  ــده اس ــن وزارت خانه موظف ش ــت، ای نف
ــتانداردهای  تدوین، بازنگری و نظارت بر اجرای اس
ــتور کار خود داشته باشد. به  حوزه ی نفت را در دس
ــوزه ی نفت، خود وزارت نفت متولی  هر حال در ح
ــت ولی در حوزه ی استانداردهای ملی  این امر هس
ــازمان ملی استانداردها متولی امر می باشد  قطعاً س
ــتانداردهای ملی به عنوان مرجع  که در تدوین اس
ــتای خرید استانداردهای  شناخته می شود. در راس
ــتانداردهای ملی در  ــن اس ــا تدوی ــی و ی بین الملل
ــرکت های اصلی و فرعی در وزارت  حوزه ی نفت ش
ــان فعالیت هایی داشته اند، برای  نفت گاهی خودش
ــتانداردهای تخصصی در  مثال شرکت ملی گاز اس
ــوزه ی گاز تحت عنوان IGS را تدوین نموده اند.  ح
ــت که معاونت برنامه ریزی  ــابقه داشته اس حتی س
ــت جمهوری نیز در تدوین برخی استانداردها  ریاس
ــته  است. تا سال قبل نه ما در جلسات  فعالیت داش
ــتیم و نه  ــتانداردها شرکت داش ــازمان ملی اس س
ــات ما حضور داشتند. خوشبختانه با  آن ها در جلس
ــه دیدگاه هایی که  ــم فیروزبخت و با توج ورود خان
ــات هماهنگی متعددی با خانم  ایشان دارند، جلس
فیروزبخت و مدیران ارشد سازمان ملی استانداردها 
ــد تفاهم نامه ای تهیه و امضاء  ــتیم که مقرر ش داش
ــاس قانون وظیفه ی تدوین مقررات  ــود. ما بر اس ش
ــته باشیم.  ــتانداردهای مورد نیاز خود را داش و اس
ــای مهندس  ــن تفاهم نامه، آق ــه ی مت ــد از تهی بع
ــات نهایی ما  ــم در جلس ــاون وزیر ه ــینی مع حس
ــتند که در اولین جلسه ی مشترکی که  حضور داش
ــد قطعاً تفاهم نامه امضاء  به زودی انجام خواهد ش

ــد. مطابق با این تفاهم نامه امور  و اجرایی خواهد ش
ــوان مرجع ملی  ــتانداردهای صنعت نفت به عن اس
ــازمان ملی  ــد، در مقابل اگر س ــناخته خواهد ش ش
ــرکت  ــتانداردها هم به متخصصان نفت برای ش اس
ــاعی نیاز داشته باشد،  ــریك مس ــات و تش در جلس
ــتیم. کارگروه مشترکی  ما موظف به همکاری هس
ــت تشکیل شود تا مسؤولیت تهیه و تدوین  قرار اس
ــرکتی و ملی را به عهده داشته  ــتانداردهای ش اس
ــازندگان داخلی که  ــد. از طرفی چون برخی س باش
ــای الزم را برای محصوالت خود گذرانده و  آزمون ه
تأیید شده اند، برای صادرات محصول خود نیازمند 
ــتاندارد  ــد کیفیت این محصوالت بر مبنای اس تأیی
ــتند این امر فقط با ملی تلقی شدن  ملی ایران هس
ــران خواهد بود که  ــتانداردهای صنعت نفت ای اس
ــود. بحث  ــم به زودی این موانع مرتفع ش امیدواری
ــتانداردهای صنعت نفت  ــازی اس دیگر یکپارچه س
ــان خبره ی زیادی در صنعت نفت  است. کارشناس
ــتانداردها در حوزه ی تدوین  ــازمان ملی اس و در س
استانداردها داریم که با تشریك مساعی کارشناسان 
ــازی استانداردهای صنعت  دو گروه در یك پارچه س
نفت گام خواهیم برداشت. لذا نیاز صنعت نفت باید 
ــود و به نظر می رسد استانداردهای مورد  ارزیابی ش
ــتاندارد  ــاز صنعت نفت به همین 372 عنوان اس نی
ختم نمی شود. کار بسیار بزرگی است که ما هم به 
ــتری از کارشناسان و همکاران  همکاری تعداد بیش
ــازمان ملی  ــان س خود و همچنین حضور کارشناس
ــتانداردها نیاز داریم. لذا، طی دو ماه گذشته از  اس
ــرکت های تابعه درخواست کردیم که افرادی که  ش
در تدوین استانداردها می توانند به ما کمك کنند را 
به ما معرفی کنند. تاکنون استقبال خوبی شده و در 
حال تکمیل بانك اطالعاتی خود هستیم. در همین 
ــکاری، انجمن کیفیت،  ــتا از انجمن های پیمان راس
ــدگان تجهیزات و  ــازندگان و تولیدکنن ــن س انجم
ــاور نیز درخواست همکاری  ــین مش جامعه مهندس
ــتفاده از دانشگاهیان  کرده ایم. برنامه ی دیگر ما اس
ــت ولی قبل از آن باید  ــتانداردها اس در تدوین اس
ــتانداردهایی  ــنجی کنیم و ببینیم به چه اس نیازس
نیاز داریم. قطعاً نیاز ما بسیار بیشتر از 372 عنوان 
ــت که فعاًل داریم. لذا در خصوص  ــتانداردی اس اس
ــی ها و مطالعات میدانی از دانشجویان  آسیب شناس
ــك خواهیم  ــد و دکتری هم کم ــی ارش کارشناس
گرفت. حتی قرار است بعد از همایش با مراجعه به 
دانشگاه علم و صنعت و جلسه با دکتر هاشم آبادی 
ــری را با  ــد و دکت ــی ارش پایان نامه های کارشناس
ــه این که در تهیه ی  ــم هماهنگ کنیم. با توجه ب ه
ــی به دلیل  ــی و آمریکای ــتانداردهای بین الملل اس
ــی از راه کارهای  ــتیم، یک تحریم ها در مضیقه هس
ــتانداردهای صنعت  ــازی اس پیش روی ما بومی س
ــت. در این راستا قرار است از پتانسیل های  نفت اس
ــم. برای  ــگاه کمك بگیری ــژه دانش ــی و به وی داخل
ــتاندارد در حال  ــال در حال حاضر دو عنوان اس مث

ــت صنعت  ــن داریم. یکی در زمینه ی باالدس تدوی
ــه حفاری چاه های  ــای CRA که مربوط ب و لوله ه
ــافی است و استانداردهای مربوطه در انحصار  اکتش
ــتاندارد  ــن زمینه، اس ــت. در همی آمریکایی ها اس
ــبك کاری چاه ها در دست  دیگری در خصوص مش
ــی داریم. تدوین این دو استاندارد به  تدوین و بررس
ــتانداردهای باالدست صنعت نفت  عنوان اولین اس
به حساب می آید که به تازگی کلید خورده است. 

آقای مهندس عبدالرضا فیروزی، کارشناس 
ارشد بررسی استانداردهای اندازه گیری: در خصوص 
ــتانداردها و نه ترجمه ی کردن آن  ــازی اس بومی س
ــان است و از ورود  بحث بنده با آقای موحدی یکس
در این بحث صرف نظر می کنم. می خواهیم ببینیم 
ــتانداردها را تدوین کنند،  کسانی که قرار است اس
چه افرادی باید باشند. آیا کمیته ها باید صرفاً شامل 
 API چند کارمند دولتی بشود؟ یا این که نه، مانند
ــتانداردها را به عهده داشته  یك انجمن، تدوین اس
ــازندگان، کاربران و  ــد از س ــد. این انجمن بای باش
دانشگاهیان نیز جهت شرکت در کارگروه ها دعوت 

کند. 
اداره ی  سیسـتم:  بهتـاز  مدیرعامـل 
استانداردهای نفت باید یك چشم انداز و یك هدف 
ــد. برای مثال  ــته باش را برای فعالیت های خود داش
ــتاندارد را در نظر  ــال آینده تعدادی اس برای دو س
ــکل که در  ــد که تدوین کند به این ش ــته باش داش
ــی و از متون  ــت 95 درصد آن انتخاب ــن حال بدتری
ــد و تنها پنج درصد  ــتانداردهای بین المللی باش اس
ــده تهیه شود. قطعاً باید  آن از خرد جمعی بومی ش
سازندگان نیز در تدوین مشارکت داشته باشد. بعد 
ــی در نگارش و  ــد دید که تحول ــال خواهی از دو س

تدوین استانداردها پیش خواهد آمد. 
ــردم که همه ی  ــده هم عرض ک ابوطالـب: بن
ــکل  ــا را در برنامه داریم، ضمن این که با مش این ه
بودجه هم مواجه هستیم. قرار است از پتانسیل های 
ــگاه ها،  ــرکت های تابعه، دانش ــود از جمله ش موج
ــازندگان و انجمن ها نیز در تدوین استانداردهای  س
ــتفاده کنیم. امیدواریم این مشارکت ایجاد  خود اس

بشود. 
یکی از مدعوین )کارمند پتروشـیمی(: در 
ــث OGT مطرح  ــتانداردها در دنیا بح تدوین اس
ــای فرآیندی  ــه در واحده ــه ای ک ــود. حادث می ش
ــی رخ می دهد، به  ــی و آمریکای ــورهای اروپای کش
دنبال آن یك گزارش 200 صفحه ای تحلیلی تهیه 
شده و در اختیار دیگران قرار می گیرد. کمیته های 
مربوطه کاماًل روی آن رویداد کار علمی انجام داده 
ــه می کنند. یکی  ــپس یك گزارش واقعی تهی و س
ــتاندارد همین فعالیت ها است که  از رویکردهای اس
متأسفانه ما این را در صنعت نفت خود بدین صورت 
ــت در جایی اصالحی  ــم. به بیانی اگر قرار اس نداری
)در طراحی یا بهره برداری( انجام بشود IPS حضور 
ــازی  ــن نگرش در استانداردس ــفانه ای ندارد. متأس

بومی سازی استانداردهای میترینگ
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ــنهاد بنده این است که از  ــده و پیش ما رعایت نش
اتفاقات گذشته ی خود درس بگیریم و تجارب فوق 
ــتفاده  ــود. یك دلیل اس ــتانداردها لحاظ بش در اس
نشدن از این تجارب در صنعت نفت این است که به 
ــه ای رخ می دهد محافظه کارانه  محض این که حادث
ــرده و نتایج آن را مخفی می کنیم  با آن برخورد ک
ــدودی و به صورت محرمانه  یا در یك حوزه ی مح
گزارش ها رد و بدل می شود. لذا ممکن است حادثه 

مشابهی در جای دیگر صنعت باز رخ بدهد. 
ــتانداردی ما توزیع  ابوطالب: باید همکاران اس
ــرا، بهره برداری و  ــوند در بخش های مختلف اج بش
ــی صنعت نفت تا  ــش طراحی جامعه ی مهندس بخ
این اتفاقات قابل پایش و نتایج مطلوب قابل حصول 
باشد. چارت سازمانی استانداردهای اداره کل شامل 
ــتند جلسات یومیه  ــود که موظف هس 8 نفر می ش
خود را اداره کنند. لذا انجام این ایده ها با این تعداد 

نفرات امکان پذیر نمی باشد. 
ــی  ــازمان مل ــن از س ــای م فیـروزی: تقاض
ــتانداردها این است که در تدوین استانداردهای  اس
ــان صنعت  ــی در حوزه ی نفت الاقل از کارشناس مل
ــد. تقاضای دیگر من  ــت هم دعوت به عمل بیای نف
ــت که اگر قرار است استانداردهای جدیدی  این اس
ــا اگر باید  ــود و ی ــوزه ی میترینگ تدوین ش در ح
استانداردهای 240 صنعت نفت به روز رسانی شود 
ــت نماینده ی اداره کل نظارت بر صادرات  خوب اس
ــات دعوت شوند. چراکه ما در خصوص  نیز به جلس

استانداردهای IPS نظرات زیادی داریم.
ابوطالب: از نظر ما تیم استانداردی IPS نباید 
ــود و همه ی  محدود به 8 نفری که عرض کردم بش
ــزو کارگروه های ما به  ــت نفت باید ج بدنه ی صنع
ــاب بیایند و بتوانند نظرات خود را اعالم کنند.  حس
در حال حاضر نیز ما پذیرای نظرات همکاران خود 
ــم می دهم به حضور  ــتیم. این نکته را با تعمی هس
ــی  ــازمان مل ــان س ــاعی کارشناس ــریك مس و تش
استانداردها و انجمن ها و سازندگان در کارگروه های 
ــتانداردها. ادعای ما در حد DNV یا  تخصصی اس
ــد کنیم  ــت ولی می توانیم در حدی رش API نیس

که بتوانیم پاسخگوی نیازهای داخلی خود باشیم.
یکی از مدعوین: چون در بحث مبادالت نفتی 
ــت، قطعاً استاندارد میترینگ ما  خریدار خارجی اس
ــد که خریدار خارجی هم آن را  باید به گونه ای باش
ــر این که توضیح  ــد. موضوع دیگ ــته باش قبول داش
ــتانداردهای  ــرای تدوین اس ــتری بدهید که ب بیش
ــد، به چه  ــته باش ــد باید متقاضی وجود داش جدی

مفهومی است.
ــما، قطعاً این  ابوطالـب: در مورد بحث اول ش
ــتانداردهای میترینگ لحاظ  موضوع در تدوین اس
ــما  ــوص مطلب دوم ش ــا در خص ــد. ام ــد ش خواه
ــت را باید  ــه نیاز صنعت نف ــاند ک به اطالع می رس
شرکت های تابعه، انجمن ها، سازندگان و مهندسان 
ــخیص بدهند و متقاضی بشوند. وگرنه  ــاور تش مش

برای تأیید و تصویب آن ما گردش کار را پیش بینی 
ــورای عالی  ــردش کار مصوب ش ــن گ ــم و ای کردی

استانداردهای صنعت نفت می باشد. 
فیـروزی: در ضمن، این باور غلط است که اگر 
ــتاندارد دارد ما موظف  IPS در زمینه ی خاصی اس
ــتفاده کنیم. در کشورهای  ــیم فقط از IPS اس باش
دیگر هم در صورتی که استاندارد ملی داشته باشند 
ــت در برخی از قراردادهای خارجی خود  ممکن اس

از استانداردهای دیگر هم استفاده کنند. 
روناسـی: در سال های پیش که آقای مهندس 
ــین سیاست گذاری مهندسی  مائین )مدیر کل پیش
ــازمان  ــت( عضو هیأت فنی س ــتانداردهای نف و اس
ــات TC 28 را در  ــتانداردها بودند ما جلس ملی اس
خصوص فرآورده های نفتی در دست اجرا داشتیم. 
ــم صنعت نفت به  ــا از آقای مائین خواهش کردی م
ــؤولیت  ــتانداردها مس ــی این گونه اس ــوان متول عن
 TC ــات ــد و در جلس ــات را بپذیرن اداره ی جلس
ــان صنعت نفت حضور داشته باشند.  28 کارشناس
ــد.  ــفانه این تقاضای ما هیچ گاه محقق نش اما متأس
ــتانداردی را شما تدوین کنید، باید یك  االن هر اس
ــه ی ملی داشته باشد تا در تعامالت بین المللی  ریش
مورد پذیرش دیگر کشورها هم باشد. اگر این روند 
ــت که صنعت  ــوم آن این اس ــود، مفه ــی بش اجرای
ــی و اختصاصی خودش  ــتانداردهای مل نفت با اس
ــا صیانت بکند. در تدوین  ــد از منافع ملی م می توان
ــتانداردهای فراساحل هم علی رغم پیگیری های  اس
ــت هیچ گونه همکاری خاصی را  زیاد، از صنعت نف
ــتانداردهای  ــتیم جلب کنیم. در تدوین اس نتوانس
ملی در حوزه ی نفت که ما در دستور کار TC های 
ــفانه کسانی کار را انجام می دهند  خود داریم متأس
ــت ندارند. اگر  ــه تخصصی در حوزه ی صنعت نف ک
کارشناسان شما با سازمان ملی استانداردها تعامل 
ــته باشند و روی مثاًل استانداردهای ISO نظر  داش
بدهند، دیگر مشکالت تحریم روی این استانداردها 
اثر ندارد. موضوع دیگر این که نمی دانم شما چطور 
ــی را از چند  ــای مختلف ــل می کنید و بخش ه عم
ــتاندارد بر می دارید و به می چسبانید. البته این  اس
ــت و من نمی دانم این استاندارد  تخصص شما هس

به چه صورتی در می آید.
موحـدی )بعـد از پیاده سـازی متـن(: در 
ــای چند  ــاب پاراگراف ه ــوع انتخ ــوص موض خص
ــباندن آن به هم توضیحات کامل  استاندارد و چس
ــتانداردهای IPS در همان سال های  داده نشد. اس
ــر اقدامی یك  ــه کار، و قبل از ه ــروع ب آغازین ش
ــتاندارد استانداردنویسی را تدوین و سپس  متن اس

ــای آن تدوین نموده  ــتانداردهای خود را بر مبن اس
ــتاندارد استانداردنویسی IPS از سایز  است. در اس
فونت حروف تا ساختار متن استانداردها بحث های 
ــب عمومی و  ــاختار مطال ــن س ــی دارد. در ای کامل
ــپس  ــود و س ــط خود IPS تدوین می ش کلی توس
ــامل متن،  ــد قطعات پازل بخش های فنی ش همانن
ــا و ... متناظر با  ــکل ها، توصیه ها، الزام ه جدول، ش
ــرایط صنعت نفت و آن چه قباًل تجربه شده است  ش
ــات متعدد( از  ــی بر خرد جمعی و طی جلس )مبتن
استانداردهای مورد نظر پاراگراف هایی انتخاب و در 
جای خود قرار می گیرد. سپس حداقل یك بار متن 
ــود تا لحن های گوناگون  نهایی ویرایش ادبی می ش
نگارشی در متن استانداردی با هم، هم گرا و هم سو 
بشوند و صدر و ذیل پاراگراف ها با هم مرتبط بشود. 
ــپس اولین مرحله ی ویرایش فنی آغاز می شود،  س
آن هم نه توسط فقط یك نفر، بلکه در کارگروه های 
تخصصی و گاه فوق تخصصی بارها متن بازخوانی و 
ــود. سپس متن نهایی  اصالحات الزمه اعمال می ش
ــان و مدیران صنعت نفت  ــط کارشناس مجدداً توس
ــرار می گیرد و در صورت  مورد مطالعه و بازبینی ق
ــتیم(  ــا نظراتی هم روبرو هس ــد )که معموالً ب تأیی
ــود. هیچ  ــه ی اجرایی بازنگری می ش ــط کمیت توس
ــتانداردی فقط یك بار  دلیلی ندارد که یك متن اس
ــود. بقیه ی  ــد قرار گرفته و تصویب بش در این رون
ــای آقای مهندس  ــردش کار هم طبق صحبت ه گ
ابوطالب تا مرحله ی ابالغ توسط وزیر پیش می رود. 
ــای خانم  ــد صحبت ه ــن تأیی ابوطالـب: ضم
ــرض کردم  ــاًل نیز ع ــه قب ــور ک ــی، همان ط روناس
ــت تاکنون انجام  ــما هس تعامالتی که مورد نظر ش
ــاتی که طی یك  ــت. اما با توجه به جلس نشده اس
ــازمان ملی استانداردها  ــال گذشته با مدیران س س
ــتیم،  ــم فیروزبخت داش ــرکار خان ــه ویژه با س و ب
ــی، تعامل و نزدیك  ــبختانه در جهت هم گرای خوش
شدن دیدگاه ها در حال پیشرفت هستیم و انشاءاهلل 
به زودی همکاری ما بسیار بهتر و هم جهت خواهد 

شد.
ــای پانل و به  ــار محترم، اعض ــان از حض در پای
ــکر و سپاسگزاری  ــگاه علم و صنعت تش ویژه دانش
ــات در آینده نیز  ــن جلس ــم. امیدواریم ای می کنی
ــای جدید خود را  ــکیل و ما بتوانیم موفقیت ه تش
ــن پانل هم چون  ــتان گزارش کنیم. در ای به دوس
ــتیم بحث ها را باز  ــدود بود زیاد نتوانس فرصت مح
ــبختانه به سمت هم گرایی و تعامل  کنیم ولی خوش
ــتیم که  ــم و در آینده هم امیدوار هس ــش رفتی پی

کارها بهتر پیش برود. 

بومی سازی استانداردهای میترینگ
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عوامل تأثیرگذار بر 

راهبرد توسعه ی فناوری

واژه هاي کلیدي: فناوری، توسعه ی فناوری، 
راهبردها، عوامل مؤثر بر توسعه ی فناوری ری

آو
رد

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

Mousa.ganji@yahoo.com

ــطح  ــیع آن بدون ارتقای س ــعه در مفهوم وس توس
فناوري، امکان پذیر نیست. امروزه خلق محصوالت، 
ــع اصلي ایجاد  ــات جدید به منب ــا و خدم فرآینده
ــت و فناوري عامل  ــده اس مزیت رقابتي تبدیل ش
ــد. در این  ــي ظهور چنین نوآوري هایي مي باش اصل
ــط فناوري و راهبردهایی که  ــتار، توسعه و بس نوش
اساس و پایه های اصلی رقابت بین المللی را تشکیل 
ــرار می گیرند. نقش عواملی  می دهند مورد بحث ق
ــگاه،  چون حمایت ها و برنامه ریزی های دولت، دانش
ــزه ی کارکنان نیز  ــش خصوصی، آموزش و انگی بخ
ــپس مشخصه هاي اصلي عوامل  تشریح می شود. س
مؤثر بر توسعه ی فناوري و تأثیر آن ها بر روي فرآیند 
ــي  نوآوري فناورانه و هدایت آن بطور مختصر بررس
شده و برخی از راهبردها و راهکارهای رقابتی برای 
ــرکت ها و سازمان های داخلی  بکارگیری توسط ش
ــعه ی ملی،  ــازمان و کمك به توس ــت تعالی س جه
ــداری و ارتقای کالس  ایجاد رقابت های جدید، پای

جهانی شرکت ها و مؤسسات نیز عنوان می شود.
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1. مقدمه
ــوان عامل  ــه عن ــروز هم ب ــان ام ــاوري در جه فن
ــناخته می شود و هم  ــعه ی اقتصادي ش اصلي توس
ــم به عنوان یك  ــوان یك کاالي تجاري و ه به عن
ــاوری دارای  ــود. فن کاالي غیرتجاري مطرح می ش
ــترده اي است که مجموعه ی  تکنیك ها،  مفهوم گس
ــاني، برنامه هاي  حقوق مالکیت معنوي، نیروي انس
ــي، محصوالت تولیدي و ... را که در فرآیند  آموزش
ــاب آن بکار می روند، شامل می شود. فناوري  اکتس
ــت که فرآیند تولید را ممکن  یك کاالي فکري اس
ــاختار فیزیکي آن اکثراً کاالهاي مادي  مي سازد. س
است که البته در عصر حاضر این مفهوم تا حدودي 
ــت و کاالي فیزیکي جاي خود را به  تغییر یافته اس
ــروزه فناوري به یك  ــت. ام کاالي خدماتي داده اس
ــده  ــي قابل فروش و انتقال تبدیل ش کاالي خدمات
ــد غیرمادي و غیرفیزیکي  ــت و روز به روز به بع اس
ــود. امروزه خلق محصوالت،  بودن آن افزوده مي ش
ــع اصلي ایجاد  ــات جدید به منب ــا و خدم فرآینده
ــت و فناوري عامل  ــده اس مزیت رقابتي تبدیل ش

اصلي ظهور چنین نوآوري هایي مي باشد.
ــال فناوري از  ــرش و انتق ــطح کالن، پذی در س
ــعه بوده و  ــی برنامه های توس ــزا  و اهداف اساس اج
باید برنامه ها و سیاست گذاری ها به سوی یادگیری 
ــوان راهبرد  ــش فنی به عن ــاوري و افزایش دان فن
ــعه ی فناوري تمرکز یابند. با توجه به توسعه ی  توس
ــاب آور تغییرات  ــرعت اعج ــزون فناوری و س روزاف
سازمانی دنیای امروز، سازمان ها نیازمند بکارگیری 
ــازی فرآیندها و  ــعه و بهینه س روش های نوین توس
ــکار نظریه های نو جهت تطابق با نیازهای کسب  ش
ــند. از این رو نجات از بحران، بقا   و کار خود می باش
در آینده، پیشتازی در عرصه ی رقابت و رسیدن به 

کالس جهانی می تواند حاصل این رویه باشد.
ــاوري  و  ــط فن ــعه و بس ــتار، توس در این نوش
ــای اصلی رقابت  ــاس و پایه ه ــی که اس راهبردهای
ــث  ــورد بح ــد م ــکیل می دهن ــی را تش بین الملل
ــون حمایت ها و  ــش عواملی چ ــرار می گیرند. نق ق
ــگاه، بخش خصوصی،  برنامه ریزی های دولت، دانش
ــود.  ــریح می ش آموزش و انگیزه ی کارکنان نیز تش
سپس مشخصه هاي اصلي عوامل مؤثر بر توسعه ی 
فناوري و تأثیر آن ها بر روي فرآیند نوآوري فناورانه 
ــده و برخی  ــي ش و هدایت آن بطور مختصر بررس
ــی برای بکارگیری  ــا و راهکارهای رقابت از راهبرده
توسط شرکت ها و سازمان های داخلی جهت تعالی 
سازمان و کمك به توسعه ی ملی، ایجاد رقابت های 
جدید، پایداری و ارتقای کالس جهانی شرکت ها و 

مؤسسات نیز عنوان می شود.

2. توسعه ی فناوري
از نظر توسعه ی اقتصادی، فناوري امری بسیار مهم 
ــد توسعه ی اقتصادی اتفاق  است. اگر فناوري نباش
ــعه ی فرهنگی، اجتماعی و  نخواهد افتاد. البته توس

ــی ضرورتاً نیاز به فناوري ندارند. فرآیند انتقال  روان
ــتفاده  ــت که با اس فناوری وقتی تداوم خواهد داش
ــب  از دانش انتقال دهنده و مهارت و تجربه ی کس
ــوی وی، فناوري جدیدی خلق شود. در  شده از س
ــعه ی فناوري قدم  ــن صورت ما به مرحله ی توس ای
ــق فناوري  ــته ایم با تلفی ــته ایم. یعنی توانس گذاش
کسب شده با دستاوردهای حاصل از دانش، مهارت 
ــب با  ــاوري نوینی را متناس ــود، فن ــه ی خ و تجرب

نیازهای جامعه خلق کنیم. 
ــاوري حرکتی  ــعه ی فن ــمت توس حرکت به س
ــت. مدیریت این حرکت  ــی بر برنامه ریزی اس مبتن
باید قادر باشد برنامه هایی راهبردی با اهداف روشن 
و راهکارهای سنجش پذیر را تدوین کرده و بکوشد 
ــازمان دهی  ــتای این اهداف س مجموعه را در راس
نماید. تغییر سیاست ها در کوتاه مدت بدترین ضربه 
ــاوري می زند. رابطه ی  ــعه ی صنعت و فن را به توس
مدیریت با توسعه، پیش نیاز اصلی توسعه ی پایدار 
و پارادوکس کشورهای در حال توسعه است. از این 
ــر علمی کردن مدیریت در دراز  رو همواره تأکید ب
ــتفاده از راهبردهای عام توسعه ی علوم  مدت و اس

و فناوری است. 
توسعه، فرآیندی است که در آن جامعه از وضع 
نامطلوب به وضع مطلوب متحول می شود و ماهیت 
ــت بالقوه ی  ــت که توان و ظرفی ــاً این اس آن اساس
ــه به صورت بالفعل در می آید. جهان امروز را  جامع

سه فراگرد اساسی شکل می دهد: 
• علم؛

• فناوري؛
• توسعه.

ــم، روابط بین پدیده ها را با روش های خاص  عل
ــف می کند. فناوري به کمك این شناخت  خود کش
روابط میان پدیده ها را دگرگون می کند و دگرگونی 

این روابط، فراگرد توسعه را شکل می دهد.
ــی  ــی اساس ــی از مبان ــعه یک ــق و توس  تحقی
توسعه ی صنعت بر پایه ی فناوري است. این مراکز 
دروازه ی ورود فناوری جدید و آخرین دستاوردهای 
ــای فناوری  ــاء نوآوری ه ــه صنعت و منش علمی ب
ــطح  ــند. وظیفه ی این نهادها با توجه به س می باش
فنی بنگاه ها متغیر است. این مراکز به دلیل نیروی 
ــانی متخصص و دانشمندی که در اختیار دارند  انس
ــعه ی صنعت و مراکز  ــد بازوی فکری توس می توانن
ــال فناوري از منابع به مراکز صنعتی و نهادینه  انتق

کردن آن باشند.

3. راهبردهای توسعه ی فناوري
ــورهای صاحب  ــت انتقال فناوري از کش 1. سیاس

فناوري؛
2. سیاست تحقیق و توسعه ی داخلی، شامل: 

• ایجاد مرکز فناوري و توسعه و سرمایه گذاری 
ملی؛

ــات در جهت حل  ــردن تحقیق ــردی ک • کارب
مشکالت اقتصادی، اجتماعی و صنعتی؛

ــی و فنی داخلی به  ــکا به توانایی های علم • ات
ــی در صحنه های  ــور افزایش قدرت رقابت مل منظ

بین المللی؛
ــردی و انجام پروژه های  • انجام مطالعات راهب

تحقیقاتی در زمینه ی فناوري؛
ــود و مطالعه ی  ــایی فناوری های موج • شناس
ــایل مربوطه از بعد فرهنگی، اجتماعی، اقتصاد  مس

و سیاسی؛
ــان مدت  ــاه و می ــای کوت ــه ی آموزش ه • ارای
ــاص مرتبط در  ــای خ ــته و گرایش ه ــاد رش و ایج
ــگاه و  ــگاه ها و ایجاد رابطه بین صنعت، دانش دانش

برنامه ریزی ملی.

4. نقش دولت
ــور در حال رشد که به سوی توسعه در  در یك کش
ــت، تقریباً هیچ زمینه ای وجود ندارد که  حرکت اس

نیازمند نقش حیاتی دولت نباشد. 
ــو نوآوری وجود  ــعه، ج در مراحل اولیه ی توس
ندارد و شایسته است که دولت برای ایجاد فرهنگ 
فناوري، اقدامات مقتضی را معمول دارد؛ به نحوی 
که در ابتدای امر توسعه بتواند شتاب الزم را کسب 
ــعه خواه دولتی است که از آخرین  کند. دولت توس
ــته به  ــد. البته بس ــفی زمان آگاه باش تحوالت فلس
ــعه ی اقتصادی در چه مرحله ای باشد،  این که توس
ــت.  ــش و دخالت دولت ها در اقتصاد متفاوت اس نق
ــاد به معنای تأمین کاال  ــا دخالت دولت در اقتص ام
ــعی در  ــت، دولت باید س و خدمات برای مردم نیس
ــد. مهم ترین  ــته باش ــاه برای جامعه داش ایجاد رف
ــت که به  ــت هایی اس وظیفه ی دولت اتخاذ سیاس
ــوند. جلوگیری  ــالم منجر ش ایجاد فضای رقابتی س
ــرکت های خصوصی و  ــد بی رویه ی تعداد ش از رش
ــرکت ها،  ــازی هزینه و درآمد ش ــی، شفاف س دولت
ــر عملکرد  ــواری، نظارت ب ــت خ ــری از ران جلوگی
ــا و حمایت از  ــه آن ه ــویق و تنبی ــرکت ها و تش ش
ــرکت های خارجی  ــرکت های داخلی در برابر ش ش
ــتند که به شکل گیری  ــت هایی هس از جمله سیاس
ــد. در فرآیند  ــك می کنن ــالم کم ــای رقابت س فض
ــعه، ابتکار عمل در دست دولت است،  ــد و توس رش
ــی  ــردم، فرهنگ آن ها و گرایش های سیاس ولی م
ــعه و  ــان تعیین کننده ی فرآیند توس و اجتماعی ش

جهت گیری جامعه خواهد بود.

1.4. برخی وظایف دولت
ــمت و سوی نظام  ــاختار و س 1. تأکید بر اصالح س
آموزشی کشور به تناسب شرایط و مقتضیات نوین 

اتخـاذ  دولـت  وظیفـه ی  مهم تریـن 
سیاست هایی اسـت که به ایجاد فضای 

رقابتی سالم منجر شوند.

عوامل تأثیرگذار بر راهبرد توسعه ی فناوری
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علم و فناوري؛
ــش همکاری های  ــعه ی اثربخ 2. تمرکز بر توس
دولت، دانشگاه، صنعت و مؤسسات پژوهشی دولتی 

و غیر دولتی؛
3. افزایش بودجه های تحقیقاتی؛

4. گسترش همکاری ها و مبادالت تحقیقاتی در 
سطح بین المللی؛

ــویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری و  5. تش
مشارکت هر چه بیشتر در فعالیت های تحقیقاتی؛

6. ایجاد مؤسسات پژوهشی متعالی؛
7. تأکید بر تمرکززدایی از نظام توسعه ی علم و 
فناوري و افزایش نقش فعاالن این عرصه در سطح 

جامعه.

5. نقش دانشگاه
ــابقه ی علمی،  ــخصی، متکی بر س ــر فناوري مش ه
تجربی، فرهنگی و همچنین کاربردی از فناوري های 
ــاده و جا افتاده در گذشته است. در جهان امروز،  س
ــورها، درجه ی  ــاخص های توسعه ی کش یکی از ش
ــی  ــات پژوهش ــن بخش تولید و مؤسس ارتباط بی
ــگاه ها نقش  ــت. امروزه دانش ــگاهی آن اس و دانش
ــا می کنند، و به طور  ــی در تحول فناوري ایف اساس
ــی  ــتقیم با حفظ حدود علم و دانش، بررس غیرمس
ــه دانش فنی، از  ــازمان یافته ب ــه کامل و س و توج
طریق آموزش های صحیح و مدون به دانشجویان و 
محققین و دادن مشاوره های صنعتی، در امر انتقال 

فناوري می کوشند.

6. نقش نیروی انسانی و آموزش
همه آگاهند که کشورهای در حال توسعه از کمبود 
ــانی ماهر رنج می برند. از طرفی افزایش  نیروی انس
ــخت نیازمند نیروی انسانی  توانایی های فناورانه، س
ــانی  ــعه ی نیروی انس ــد. دامنه ی توس ماهر می باش
ــان، کارگران ماهر و  ــمندان، مهندس ــامل دانش ش
ــین ها می شود. می توان مهارت های  همچنین تکنس
انسانی را با تقویت سامانه های آموزشی توسعه داد؛ 
ــانی  ــوری که در برنامه ریزی تأمین نیروی انس به ط
مورد نیاز صنایع و بخش فناورانه ی کشور در ظرف 
ــود.  ــاه موفقیت حاصل ش ــبتاً کوت ــدت زمان نس م
ــزام نیروی کار به  ــای تولیدی از طریق اع مهارت ه
ــای صنعتی و همچنین برگزاری دوره های  محیط ه

مناسب در داخل قابل حصول است.

1.6. مزایای آموزش کارکنان
• باال رفتن بهره وری در استفاده از تجهیزات؛

ــرات  ــل تغیی ــاف در مقاب ــت انعط ــش قابلی • افزای

محصول، فرآیند و ماشین آالت؛
ــط کار و ایجاد  ــانی در محی • بهبود روابط انس

قابلیت مشارکت کارکنان؛
ــای کاری و بروز خالقیت ها و  ــاد انگیزه ه • ایج

نوآوری ها.

7. نقش بخش خصوصی
ــورهای در حال توسعه در  بخش خصوصی در کش
ــه در نتیجه با  ــت ک ــازمان های کوچك اس قالب س
ــتن مدیریتی منسجم و بهره وری باال به خوبی  داش
از عهده ی پروژه و به انجام رسانیدن مأموریت های 
ــش خصوصی در عدم  ــکال بخ ــود بر می آید. اش خ
ریسك پذیری در امور تحقیقاتی است و جهت رفع 
ــش حمایتی خود را با بهره گیری  آن دولت باید نق
از اهرم های تشویقی همچون اعطای امتیازات مالی 
ــتی ایفا کند.  از قبیل معافیت های مالیاتی به درس
ــوع فعالیت های کوچك بخش خصوصی در  از مجم
ــور، حجم قابل توجهی از دانش و فناوري  یك کش
پدید می آید که تراز فناوري کشور را ارتقا می دهد.

8. جهاني شدن فناوری
فناوری باعث تحول جامعه می شود. رابطه ی جامعه 
ــبت به آن  ــت، بلکه نس به فناوری هدایت آن نیس
ــاوری داراي نیروهاي  ــد. فن ــان مي ده واکنش نش
ــاختار جامعه را تعیین نموده  پیشراني است که س
ــاني  ــان مي دهد و از این رو اهداف انس و افق را نش
ــود. صنعتي  ــه تعیین مي ش ــاي فناوران ــا معیاره ب
ــابه در درون  ــبرد رفتارهاي مش ــدن عامل پیش ش
ــود. بنابراین صنعتي  ــاي متنوع اروپایي ب فرهنگ ه
ــده و راه  ــدن موجب تضعیف تعهدات داخلي ش ش
ــن جوامع باز  ــش اهمیت مرزها در بی را براي کاه

مي کند. 
ــایي قدرت هاي فناوری  ــف و شناس عصر ما به کش
ــده ی نوآوري هاي  ــد فزاین ــت. رش ــل آمده اس نای
ــرمایه اي موجب  فناورانه و هزینه هاي روزافزون س
پیدایش نوعي اقتصاد جهاني شده است که فناوری 
ــکیل مي دهد. فناوری به  ــروي محرکه آن را تش نی
ــدي در روابط  ــن عوامل کلی ــي تری ــي از اساس یک
ــت. پیوند بین فناوری و  ــده اس بین الملل مبدل ش
جهاني شدن بي نهایت مهم است ولي در عین حال 
ظریف و پیچیده هم هست. امروزه فناوری توان آن 
را یافته است که نوعي جامعه ی جهاني ایجاد کند. 
ــعه هاي معمول در ارتباطات و حمل و نقل، ما  توس
ــازد که در آن  را در عمل به دنیایي واحد وارد مي س
ــان باقي مي ماند ولي  ــا تفاوت هاي محلي همچن ج
ــترش  در متن نوعي فرهنگ جهاني پرتحرک و گس

ــود از تحوالت فناورانه  ــعه در کلیت خ یابنده. توس
جوانه مي زند. البته فناوری به رغم خصلت گسترش 
ــده و همه گیر خود تنها علت موجب تحوالت و  یابن
ــعه هایي که در جهان امروز رخ مي دهد نیست  توس
ــاي جدید نیز  ــي از فناوری ه ــار و عوارض ناش و آث
ــتند. فناوری عاملي است که در  اجتناب ناپذیر نیس
ــاني که داعیه ی توضیح و تبیین  ــتر موارد کس بیش
ــي بین المللي را  ــط بین المللي یا اقتصاد سیاس رواب

داشته اند آن را نادیده گرفته یا کنار گذاشته اند.
ــت که جهاني شدن فناوری  واقعیت امر این اس
به معناي این نیست که فناوری و سازوکارهاي آن 
ــود.  ــان پراکنده مي ش در اقصي نقاط عالم به یکس
ــش جدید در واقع  ــس مراکز تولید علم و دان برعک
ــه در قطب هاي  ــتند ک ــي هس ــز اصل ــان مراک هم
صنعتي قرار دارند. در این فرآیند این مراکز، ضمن 
ــبکه هایي ایجاد  ــراي خود ش ــدن، ب قدرتمندتر ش
ــو مؤثرتري با هم  ــتر آن به نح مي کنند که در بس
ــت به اقدام زده و از حالت نقطه اي که پیش از  دس
این چه بسا خاصیت دافعه داشتند خارج مي گردند. 
ــاهد بوده ایم که این مراکز به جاي  بدین ترتیب ش
ــتقل و رقابت  در پیش گرفتن روندهاي جدا و مس
مخرب با یکدیگر در مسیر پیشرفت به هم متمایل 
گردیده و با در پیش گرفتن پروژه هاي مشترک در 
ــوب قراردادها و تعهداتي که پس از مذاکرات  چارچ
مفصل ایجاد می گردند، به همکاري مي پردازند. در 
این رهیافت، پیوند خوردن منافع کالن قدرت هاي 
ــر طرح هاي مشترک   بزرگ و و رهبران آن ها بر س
ــي که رویکردهاي نرم افزاري )رفاه، انرژي،  در دوران
فرهنگ و ...( جایگزین سخت افزاري گردیده )جنگ 
ــرزمین، ایدئولوژي و ...( بشریت را از خطر  افزار، س
ــا و منازعات بزرگ دور  ــادن در گرداب جنگ ه افت
ــت و بستري براي تفاهم و گفتگو در عصر  کرده اس
ــدن فراهم مي آورد. از ویژگي هاي ممتاز  جهاني ش
ــرو  این جنبش بین المللي آمادگي قدرت هاي پیش
ــوده که بتوانند در  ــراي پذیرش اعضاي داوطلب ب ب
ــي از این حرکت  ــارکت نمایند و بخش طرح ها مش
جهاني گردند و با تسهیم منافع و سرمایه گذاري در 
ــري براي همه ی  عمل تحقق بخش صلح و رفاه بش

ملت ها گردند.
ــت،  ــاي قدرت اس ــي از نرم افزاره ــاوري یک فن
ــورها بوده و  ــرفت کش ــه در خدمت تعالي و پیش ک
ــد و دولت ها  ــیار به خدمت گرفته ش در این راه بس
ــه ی بین الملل  ــای جایگاه خود در عرص ــراي ارتق ب
ــودن گوي  ــي براي رب ــرمایه گذاري هاي هنگفت س
ــدان رقابت  ــا حفظ خود در می ــبقت از رقبا و ی س
ــرفت  ــد و البته هنوز هم مي کنند. اما پیش نموده ان
ــو و برخي  ــش از یك س ــاي دان ــده ی مرزه فزاین
معضالت بزرگ نظیر بحران انرژي و آلودگي محیط 
زیست، جامعه ی بشري را به این نتیجه رسانده که 
ــام  با توجه به ضرورت هاي حیاتي، هزینه هاي سرس
آور و زمان بر بودن برخي طرح ها و در نهایت موانع 

دو نیروی جهانی شـدن و حرکت سـریع 
فناوري، شکل جدیدی از رهبری را اقتضا 

می کنند.

در جهـان امـروز، یکی از شـاخص های 
توسعه ی کشـورها، درجه ی ارتباط بین 
بخـش تولید و مؤسسـات پژوهشـی و 

دانشگاهی آن است.

عوامل تأثیرگذار بر راهبرد توسعه ی فناوری
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خودساخته امکان نتیجه بخشي تالش هاي مستقل 
ــارکت  ــت. بنابراین ضرورت مش ــش یافته اس کاه
ــعه، حداقل در برخي  همگاني در امر تحقیق و توس
زمینه  هاي حاد علمي و فني، اجتناب ناپذیر گردیده 

است.
ــاده ای برای پژوهش  ــدن مفهوم س  جهانی ش
ــرای جهانی  ــن راه هایی ب ــا تعیی ــه تنه ــت. ن نیس
ــی و اجتماعی  ــدن فرآیندهای اقتصادی، سیاس ش
ــدن هم تنها از  ــان نیست، بلکه خود جهانی ش آس
ــر نمی پذیرد.  ــرف و انتقال فناوری تأثی تولید، مص
ــت، با تأکید  ــب نظران به نام رایکراف یکی از صاح
ــیع از این  ــروه وس ــه گ ــبکه های نوآوری س ــر ش ب
شاخص ها را شناسایی نموده است. هر گروه از این 
ــاخص ها دارای زیر مجموعه هایی هستند که در  ش
ــاخص های ورودی، فرآیندی و خروجی  قالب زیرش

نوآوری طبقه بندی شده اند. 

1.8. بهره برداری از فناوری 
ــازمان ها )به ویژه شرکت های چند ملیتی(  اکثر س
در تالش برای کسب سود از نوآوری در محصوالت 
ــتند، که به نظر می رسد  و فرآیندهای فناورانه هس
ــه در جهان  ــن فعالیت های فناوران ــا بیش تری این ه
ــه از پتنت ها و تجارت خارجی  ــند. همانگونه ک باش
ــورهای مختلف بر می آید،  ــترش در کش رو به گس
ــریع در حال جهانی شدن  ــتاب س بازارها با یك ش
ــد، همانند درهم  ــی این فرآین ــتند. به طور کل هس
آمیختگی بازارهای بین المللی، بسیار برجسته تر از 
روندی است که تحلیل گران جهانی شدن آن را در 
بهره برداری های فناورانه تعریف نموده اند. متأسفانه 
ــبت به نقش فناوری وجود  ــم انداز مناسبی نس چش
ــك کارکرد  ــرات فناورانه به ی ــب تغیی ــدارد. اغل ن
ــبت داده می شود. )به عنوان  تسهیالتی محدود نس
ــوآوری فناوری های  ــه طی آن ن ــال فرآیندی ک مث
ــی و ارتباطی، هزینه های جابجایی دانش و  اطالعات

کاالها را پایین آورده است(.
 زیر شاخص های مرتبط به این گروه عبارتند از:

• تجارت بین الملل؛
• تجارت بین شرکتی؛

• تجارت فناوری؛
• تجارت به صورت عمده فروشی؛

ــورهای  ــترش یافته در کش ــای گس • پتنت ه
خارجی.

2.8. تولید فناوری  
ــه انجام  ــب متعهد ب ــی اغل ــرکت های چندملیت ش
ــتند که در آن فعالیت  ــورهایی هس نوآوری درکش
ــور مبدأ، برای  می کنند. خلق فناوری بیرون از کش
ــد متعادل در حال  ــرکت های مذکور در یك رون ش
گسترش است. همان گونه که در سرمایه گذاری های 
ــت، جابجا کردن  ــتقیم خارجی دیده شده اس مس
ــای ایجاد  ــعه و پتنت ه ــق و توس ــهیالت تحقی تس
ــط حامیان خارجی  ــده برای کشور میزبان توس ش
ــرکت های چندملیتی صورت می گیرد. در حالي  ش
که گروهی از تولیدات فناروانه اهمیت زیادی برای 
ــك نوآوری دارند، در این مرحله،  تمام جنبه های ی
ــورت می گیرد.  ــری از فناوری ص بهره برداری کم ت
ــرای این نظریه که جهانی  هیچ دلیل نظام مندی ب
سازی فراگیر باعث وقوع تولیدات فناروانه می شود، 

وجود ندارد. 
ــدن تولیدات فناوری فقط در  فرآیند جهانی ش
ــرکت های چند ملیتی بسیار بزرگ رواج یافته و  ش
تنها در کشورهای تازه صنعتی شده )مثل آمریکای 
شمالی، اروپا و شرق آسیا( مصداق پیدا کرده است. 
ــدن تولیدات  ــتر فرآیندهای جهانی ش در واقع بیش
ــای اروپایی  ــورت خاص در رخداده ــاوری به ص فن
ــرداری از  ــتای بهره ب ــت. در راس ــده اس نمایان ش
ــه محصوالت خود را  ــرکت هایی ک فناوری، اکثر ش
در خارج تولید می کنند در بخش فناوری پیشرفته 
ــش  فعالیت نمی کنند. آن ها در بخش هایی که پوش
ــت، فعالیت  ــرای آن ها مهم اس ــای محلی ب بازاره
ــاختمانی، خوراکی،  ــح س ــر مصال ــد. )نظی می کنن

نوشیدنی و ...( 
زیر شاخص های مرتبط به این گروه عبارتند از:

ــتقیم کنترل شده توسط  • سرمایه گذاری مس
یك مؤسسه ی خارجی  )FDI(؛ 

ــتقیم با مالکیت خارجی  ــرمایه گذاری مس • س
تمام تسهیالت؛ 

ــعه ی  توس و  ــق  تحقی در  ــرمایه گذاری  س  •
بین المللی شده؛

• پتنت های تولید شده توسط حامیان خارجی 
شرکت های چند ملیتی.

3.8. همکاری فناورانه 
ــاید امروزه بارزترین ویژگی نوآوری های فناورانه  ش
ــرکت ها و سازمان های اندکی  این است که تنها ش
ــد به ویژه در بخش فناوری های پیچیده تر  می توانن
ــرو الکترونیك و ...(  ــی ژنتیك، میک )مانند مهندس
ــط همکاری  ــتر نوآوري ها توس نوآوری کنند. بیش
ــداد زیادی از  ــام می گیرد که تع ــازمان هایی انج س
ــایر  ــرکت ها و س ــتند. این ش آن ها بین المللی هس
ــارکت دارند مالکیت  فعاالنی که در این عرصه مش

و هویت ملی خود را حفظ می نمایند. 
زیر شاخص های مرتبط به این گروه عبارتند از:

ــی یا مدون را  ــی که دانش ضمن • کارگروه های
یکپارچه می نمایند؛

ــل تولید و  ــوآوری )مث ــبکه های ن • اهداف ش
بهره برداری از فناوری(؛ 

ــل نهادهای  ــبکه های نوآوری )مث • اعضای ش
دولتی، شرکت ها و دانشگاه ها(؛

• عملکرد تحقیق و توسعه ی بین المللی و سایر 
ــری از طریق  ــری )مثل یادگی ــای یادگی فعالیت ه

تعامل(؛
• انتقال سرمایه ی اجتماعی.

ــه و مجموعه  ــای فناوران ــروه از فعالیت ه هرگ
ــی جداگانه در تعریف  شاخص های منظم آن، نقش
ــد. تولید و  ــا می نماین ــدن ایف ــت جهانی ش ماهی
ــاً محدود به گروه هایی  بهره برداری از فناوری اساس
ــتند، چراکه به طور کلی آن ها مبتنی  مفهومی هس
ــتند.  ــی هس ــاخص های ورودی و خروج ــر زیرش ب
ــرداری از فناوری تقریباً  فعالیت های تولید و بهره ب
ــه به ورودي های فرآیند نوآوری مثل مخارج  همیش
ــعه یا خروجی های آن مثل پتنت ها  تحقیق و توس
ــدام از این مثال ها به  ــارت مرتبط اند. هیچ ک و تج
ــوآوری رخ می دهند  ــی وقایعی که در خود ن فراوان
ــبکه های  ــکل گیری و تکامل ش ــرا ش ــتند، زی نیس
نوآوری بین سازمانی به طور ذاتی به فرآیند نوآوری 
ــاخص همکاری های  ــد. در مقابل، ش ــاط دارن ارتب
فناورانه، به علت این که دارای زیر شاخص هایی در 
ــه بخش ورودی، فرآیندی و خروجی نوآوری  هر س
ــده ی جهانی  ــیرهای جامع تری از پدی ــت، تفس اس

شدن تحقیق و توسعه فراهم می کند.  

جهان امروز را سـه فراگرد اساسی شکل 
می دهد: علم، فناوري و توسعه.
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8. نتیجه گیری و پیشنهادات
ــطح  ــیع آن بدون ارتقای س ــعه در مفهوم وس توس
ــن برهه از تاریخ  ــت. در ای فناوري، امکان پذیر نیس
ــتند. روند  مدیران با چالش های بزرگی مواجه هس
ــعه ی فناوري در راستای جهانی شدن آن، که  توس
ــود،  ــاهده می ش آثار آن در همه ی ابعاد کاری مش
ــدت و نوع رقابت را دگرگون کرده است. مدیران  ش
ــنا باشند  امروز نه تنها باید با محیط محلی خود آش
ــه باید ظرافت های کار در محیط های خارجی و  بلک
مقابله با رقبای ناشناخته را نیز به خوبی بدانند. روند 
ــی از گسترش همه جانبه ی  توسعه ی فناوري، ناش
ــت ضمن دگرگون  ــته اس ــت که توانس فناوري اس
ــکل صنایع، بر چگونگی رقابت میان آن ها  کردن ش
ــدن و  نیز تأثیر گذارد. بنابراین دو نیروی جهانی ش
ــریع فناوري، شکل جدیدی از رهبری را  حرکت س
ــت مدیران باید از اعمال  اقتضا می کنند. بدیهی اس
ــاس آرامش  مدیریت تغییر در محیط های پویا احس
کنند و از چنان ظرفیتی برخوردار باشند که بتوانند 
ــکلی  ــازمان را به ش با یك جهت گیری راهبردی س

سازنده به سوی آینده هدایت نمایند.
ــخه ی واحدی برای  ــاب فناوري نس برای انتخ
ــرفت و  ــدارد. برای پیش ــورها وجود ن ــه ی کش هم
ــزای آن اقدام  ــاوري باید از طریق اج ــعه ی فن توس
کرد. هر کشوری ممکن است بتواند با تکیه بر همه 
و یا بعضی از اجزای فناوري، راه توسعه را برای خود 
ــت که قبل از هر  ــیم کند. بنابراین ضروری اس ترس

گونه اقدامی، ارزیابی الزم صورت پذیرد.
ــتلزم رشد و ارتقای  ــطح فناوري مس ارتقای س
ــت.  ــزای آن اس ــه ی اج ــازگار هم ــگ و س هماهن
ــات، به عنوان یکی از این اجزا دارای اهمیت  اطالع

ــده ی همه  ــل پیوند دهن ــرا عام ــت. زی خاصی اس
اجزای فناوري است. فرآیند فناوري اعم از بررسی، 
ــیابی و توسعه از آغاز  انتخاب، انتقال، جذب، ارزش
ــت. به خاطر داشته  تا به انتها نیازمند اطالعات اس
ــیم که فناوري، خصلت سازمانی و کار گروهی  باش
ــذب و یا خلق  ــرط بعدی انتقال و ج ــس ش دارد. پ
ــازمانی مناسب برای هر  فناوري، خلق و داشتن س
فناوري است و معطوف به مدیریت و نیروی انسانی 

و تجهیزات می باشد.
انتقال فناوري جدید و پیشرفته، برای توسعه ی 
فناوري کشورهای در حال توسعه حیاتی است. این 
فرآیند نیازمند تغییر فرهنگی فناورانه ی مدل های 
ــنتی انتقال فناوري است که از اقتصادهای بومی  س
ــأت گرفته اند. در شکل نوین انتقال فناوري، باید  نش
ــی از آخرین فناوری های موجود در بازارهای  ترکیب
جهانی را به کار گرفت. گسترش شبکه های نوآوری 
به فعالیت های اقتصادی کشورهای در حال توسعه، 
ــتیابی به تحقیق و توسعه ی جهانی را  می تواند دس
ــهیل نماید. روابط و همکاری های بین شرکتی،  تس
ــبکه های  ــکل گیری ش ــازوکار مؤثر برای ش یك س
ــامل  ــی می تواند ش ــت. چنین روابط ــوآوری اس ن
ــات واگذاری  ــترک، توافق ــرمایه گذاری های مش س
ــترک  حق امتیاز، قراردادهای مدیریتی، تولید مش
ــد. در تبادل  ــعه باش و همکاری های تحقیق و توس
ــعه ی فناوری، باید به موارد  فناوري، در جهت توس

زیر توجه شود:
• توجیه اقتصادی نسبت کار و سرمایه؛

ــتگی بیرونی در  ــزان وابس ــل بودن می • حداق
فناوري؛

• زیرساخت های فناورانه ی کشور؛

ــرمایه گذاری با بنیه ی  ــب حد و تنوع س • تناس
اقتصادی ملی؛

• میزان رقابت پذیری در زمینه های مشخص؛
ــور  ــخگویی به نیازهای اصلی مردم کش • پاس

گیرنده؛
• در دسترس بودن منابع در کشور گیرنده؛

• ایجاد فرصت کار و درآمد برای مردم منطقه؛
ــی و  ــاط الزم میان مراکز پژوهش ــاد ارتب • ایج

دانشگاهی با صنعت؛
ــورد نیاز و  ــای اطالعاتی م ــعه ی بانك ه • توس

حذف قواعد دست و پاگیر اداری آن ها؛
ــهیالت بانکی به مراکز تحقیقاتی  • اعطای تس

و ایجاد صندوق های حمایتی مالی برای محققان.
ــترش همه  ــی از گس ــدن ناش ــد جهانی ش رون
ــت ضمن  ــته اس ــت که توانس جانبه ی فناوری اس
ــر چگونگی رقابت  ــکل صنایع، ب دگرگون کردن ش
ــن دو نیروی  ــز تأثیر بگذارد. بنابرای ــان آن ها نی می
ــدن و فناوری شکل جدیدی از رهبری را  جهانی ش
اقتضا می نمایند. بدیهی است مدیران باید از اعمال 
ــاس آرامش  مدیریت تغییر در محیط های پویا احس
کنند و از چنان ظرفیتی برخوردار باشند که بتوانند 
ــکلی  ــازمان را به ش با یك جهت گیری راهبردی س

سازنده به طرف آینده هدایت نمایند.
ــد، برای پیشرفت  ــاره ش همانطور که بارها اش
ــد از طریق اجزای آن اقدام  ــعه ی فناوری بای و توس
کرد. هر کشوری ممکن است بتواند با تکیه بر همه 
ــعه را برای  ــی از اجزای فناوری، راه توس ــا بعض و ی
خود ترسیم کند. بنابراین ضروری است که قبل از 

هرگونه اقدامی، ارزیابی الزم صورت پذیرد.

منابع:
1. پذیرش و انتقال تکنولوژی جهت توسعه عملکرد سازمانی و دستیابی به سطح جهانی، حسین عموزاد خلیلی، الهام پورقمری علمداری.

2. ارزیابی و پیش بینی تکنولوژی، ارنست براون، ترجمهی علیرضا بوشهری، عقیل ملکی فر، مؤسسه مطالعات راهبردی آینده.
3. انتقال بین المللی تکنولوژی و نقش آن در جهانی شدن تحقیق و توسعه، صالح آچاک، رحمان مهدیانی 

4. فرصت ها و چالش های پیش رو در رویکرد جهانی شدن برای تحقیق و توسعه ،-  مریم صارمي، محمد علی صارمی ، طاهره خدام
5. همکاریهاي بین المللي در تحقیق و توسعه علوم و تکنولوژي راهي به سوي تحقق صلح جهاني، دکتر فرید کیمرام، علي اکبر کیاني  

www. Latorra.blogspot.com - ?Michael  Latorra – Fusion power: Linchpin technology .4  
5.George Papaconstantinou, “Globalization, Technology, and Employment: characteristics and rends,” STI Review, p. 177.
6. Jorge Niosi, “The Internationalization of Industrial R&D: From Technology Transfer to the Learning Organization,” 
Research Policy, p. 107

عوامل تأثیرگذار بر راهبرد توسعه ی فناوری
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SERCOS Energy مروری بر

 SERCOS III،،واژه هاي کلیدي: کنترل هوشمند انرژی
SERCOS Energy

ان
رد

رگ
ــ

ب

محمد دهقانی زاده

ــریال که به اختصار  سامانه ی ارتباطی بی درنگ س
ــط های  ــود از جمله واس SERCOS نامیده می ش
ــاط بین مدار  ــرو دیجیتال برای برقراری ارتب پیش
ــتگاه های جانبی غیرمتمرکز  کنترل، موتورها و دس
ــال در  ــد. SERCOS برای بیش از 20 س می باش
ــاخت ماشین آالت مورد استفاده بوده و در بیش  س
ــت.  ــده اس ــره بی درنگ اجرا ش ــون گ از 2/5 میلی
SERCOS III با یك معماری مستقل از سازنده، 
ــذرگاه فراگیر  برای  ــاز و  مبتنی بر اترنت، یك گ ب
همه ی راه حل های اتوماسیون است و امکان کنترل 
مصرف ا نرژی را به روشی هوشمند فراهم می کند.
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SERCOS  Energy 1. بررسی مختصر
ــظ آب و هوا، آگاهی  ــای مربوط به لزوم حف بحث ه
ــت موضوع بازدهی انرژی را  عمومی راجع به اهمی
ــن توجه روز  ــم انداز ای ــت. در چش افزایش داده اس
ــا تأکید و توجه ویژه به  افزون، محصوالت زیادی ب
ــده اند. در  موضوع بازدهی انرژی طراحی و تولید ش
این ارتباط اگرچه داشتن تصویری سبز از دنیا یکی 
ــت1 اما مسأله ی هزینه ی  ــیار مهم اس از اهداف بس
انرژی نیز از اهمیت بسیار باالیی برخوردار می باشد.  
ــوالت فعلی  ــب محص ــل، اغل ــن دلی ــه همی ب
ــیون، فقط بر کاهش مصرف انرژی از طریق  اتوماس
ــد، رویه های کاری و  ــاء دایمی زنجیره ی فرآین ارتق
ــاختاری، تمرکز  ــا اقدامات س ــین ها ب بازدهی ماش
ــین آالت و سامانه ها تحت  دارند. بخاطر آن که ماش
ــر مانند »بهینه  ــرایط مرزی دایماً متغی نیازها و ش
ــی از  ــن«2 کار می کنند، صرفاً بخش ــازی میانگی س
پتانسیل بازدهی انرژی را آشکار می کنند. بنابراین 
ــرژی و کنترل  ــت مطلوب ان ــی برای فعالی اقدامات
ــامانه ها برای بهره وری انرژی کلی  ــین ها و س ماش
ــته به فرآیند  ــد. این اقدامات، بس مورد نیاز می باش
ــرات خارجی و همچنین وضعیت کاری، باید  و تأثی
ــامانه ها را به حد  ــین آالت و س ــرف انرژی ماش مص

مطلوب برساند.
ــر پروفایل  ــه بیانگ SERCOS  Energy، ک
ــامانه ی ارتباطی بی درنگ مبتنی بر  انرژی برای س
اترنت است، به کنترل ماشین این امکان را می دهد 
ــگرها( را  ــه )راه اندازها، I/O، حس ــا اجزای متصل ت
ــی کامل،  ــرایط صرفه جویی انرژی تا خاموش به ش
ــکلی هدفمند، مصرف انرژی  ــوییچ کرده و به ش س
ــا را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. به این  آن ه
ــفاف نمودن  ــور، SERCOS  Energy با ش منظ
ــمند مصرف  مصرف انرژی اجزا، امکان کنترل هوش

انرژی را فراهم می نماید. 
ــی  ــرایط صرفه جوی  SERCOS Energy ش
ــل پیش بینی مانند  ــرای قطعی های قاب ــرژی را ب ان
ــه در نظر می گیرد.  ــار و تعطیالت کارخان وقت ناه
 Energy در زمان های از پیش تعیین شده، اجزای
ــی در مصرف  ــور صرفه جوی ــه منظ SERCOS ب
ــرار می گیرند. کمی قبل  ــرایط توقف ق انرژی در ش
ــروع  از پایان وقفه، SERCOS Energy برای ش

1. Green image
2. Average optimization

ــدد اجزای در حالت آماده به کار3 به منظور  کار مج
ــترس بودن مجدد با حداکثر دقت، آن ها را  در دس

آماده می سازد.
ــاز و  ــدای از آن، SERCOS Energy س ج
کارهایی برای توقف های ناخواسته که ممکن است 
ــوند را  ــین و تخریب قطعات ش ــث خطای ماش باع
ــازد. اجزای سامانه را می توان با روشی  فراهم می س
ــکاالت و یا در  ــد در زمان برطرف کردن اش هدفمن
ــرایط صرفه  ــان انتظار برای قطعات جدید در ش زم

جویی انرژی قرار داد.
ــا SERCOS Energy به  SERCOS III ب
عنوان تنها سامانه ی ارتباطی در محیط تولید، امکان 
ــی انرژی  و در عین حال حفظ بهره وری  صرفه جوی
ــتفاده از کنترل های  ــه می دهد. با اس ــل را ارای کام
ــه در فرآیند تولید  ــمند، محورها و اجزایی ک هوش
ــوان خاموش کرد. به  ــی ضرورت ندارند را می ت فعل
ــژه در تولید انعطاف پذیر4، صرفه جویی انرژی که  وی
ــت  ــوان از طریق SERCOS Energy بدس می ت

آورد هنگفت است.
ــوییچ  ــن SERCOS Energy برای س فرامی
ــاً با  ــرژی عموم ــت صرفه جویی ان ــه حال ــردن ب ک
ــوع امکان  ــود. این موض ــرل انجام می ش مدار کنت
ــل پروفای دارای  ــتگاه های  دس ــازی   یکپارچه س

ــدون این پروفایل را در  SERCOS Energy و ب
ــازد. به روزرسانی متعاقب  یك ماشین فراهم می س
ــال کار بوده اند با ــل در ح ــه از قب ــین هایی ک  ماش

ــد بود و  ــر خواه SERCOS Energy، امکان پذی
مصرف انرژی را به سطحی اقتصادی کاهش خواهد 

داد.
ــزای  اج ــازی  فعال س  ،SERCOS  Energy
ــطح یك  ــرژی بهینه را تا س ــی با مصرف ان کنترل

پایانه ی I/O، با بهره وری باال امکان پذیر می سازد.

2. بهره وری انرژی در نمودارها
ــت که مصرف انرژی اولیه5 در  این یك واقعیت اس
ــش تقریبی  ــال ،1990 علیرغم افزای ــان از س آلم
ــص ملی، تقریباً ثابت باقی  27درصدی تولید ناخال
مانده است. به هر حال، در درجه ی اول این موضوع 
ناشی از  تغییرات در ساختار اقتصادی است. مطابق 
ــال 2005  ــار فدرال، در س ــی اداره ی آم ــار فعل آم

3. Standby  
4. flexible production
5. Primary energy

صنایع، مصرف کننده ی 27 % انرژی نهایی6 بوده اند. 
ــان TWh7 528 برق  ــال 2004 در آلم در س
ــه صنعت بوده  ــده که 47% آن مربوط ب مصرف ش
است. مطابق با اطالعات سهام VWD و اطالعات 
میانگین مصرف انرژی از بانك اطالعاتی ایکاروس8 
ــین های ابزار فلزکاری در حال کار، سهم 10 تا  ماش
15 درصدی در مصرف انرژی دارند. این ماشین ها از 
طریق مصرف انرژی به اندازه ی 70 خودرو سواری 
در سال، CO2 منتشر می کنند. بر اساس مطالعات 
ETH زوریخ 20% مصرف انرژی در حالت بی باری 
ــکل 1(. در کارخانجات صنعتی،  اتفاق می افتد )ش
ــرژی ورودی بر  ــدت مصرف انرژی )کیلو ژول ان ش
ارزش افزوده ی یورو( خیلی بیش از متوسط همه ی 
ــت. در صنایع تولید و  بخش های اقتصادی بوده اس
تبدیل فلزات، شدت انرژی، حتی در مقیاسی باالتر 
بوده و طی چند سال اخیر، افزایش نیز داشته است. 
ــورهای  در این رابطه، انتقال صنایع انرژی بر به کش
دیگر که از استانداردهای زیست محیطی پایین تری 
ــتند،  نتوانسته این مشکل را برطرف  برخوردار هس

سازد.
ــرای افزایش بهره وری  ــرای اقدامات عملی ب اج
ــادی آن دارد.  ــع اقتص ــه مناف ــتگی ب ــرژی بس ان
پیش بینی دقیق پیامدهای مالی اقدامات بهره وری 
ــت. به  ــانات قیمت انرژی اس ــرژی منوط به نوس ان
ــت انرژی می تواند  ــال افزایش دراز مدت قیم هرح
ــط  ــای جهانی به ویژه توس ــش تقاض ــبب افزای س
کشورهای توسعه یافته و کاهش عرضه ی آن شود. 
ــرای افزایش  ــت که اقداماتی ب ــن بدان معنی اس ای
ــت در آینده نیز  بازدهی انرژی که امروزه مفید اس
مناسب است. یك سامانه ی تولید با بهره وری انرژی 
ــد و به صورت  ــدت خالقانه باش ــد همچنین بش بای
6. Final energy

7. تراوات ساعت

ــاوری تولید  ــرف نوعی، در فن ــکل 1. وزیع مص ش
)IWF ETHZ منبع(

SERCOS Energy مروری بر
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ــریع قادر به عکس العمل در برابر  انعطاف پذیر و س
نیازهای بازار باشد.

به منظور کاهش  پیوسته و فراگیر مصرف انرژی 
ــاس راه حل های  ــع تولیدی، نه فقط براس در صنای
ــاز و کارهای  ــازی س انتزاعی و منفرد، استانداردس
ــای وضعیت، ضروری  ــش مصرف انرژی بر مبن کاه
ــد. به غیر از آن، مدارهای کنترل انرژی که  می باش
ــرف باید طراحی  ــاس تدارک مقدار مص باید بر اس
ــتفاده ی کارآمد از  ــرایط را به سمت اس شوند و ش
ــوق دهند،  ــامانه های تولید موجود س ــرژی و س ان
E -  رراحی شود. بر اساس این ایده های اساسی،

SERCOS  ergy توسط SERCOS بین المللی 
 توسعه پیدا کرده و با یکپارچه سازی با مشخصه های

 SERCOS در دسترس کاربران SERCOS III
قرار گرفته است.

 SERCOS Energy 3. طبقه بندی
ــك پروفایل الیه ی کاربرد  SERCOS Energy ی
ــای SERCOS موجود را با  ــد و پروفایل ه می باش
ــه می تواند در اجزای  ــزودن یك پروفایل دیگر ک اف
ــد. در این  ــعه می ده ــود، توس SERCOS اجرا ش
ارتباط SERCOS Energy  دانش فرآیند کنترل 
مربوط به ارتباطات SERCOS را به اجزای متصل 
ــازد. این تعامل،  شده ی SERCOS مرتبط می س

بهره برداری بهینه از انرژی را تضمین می کند.
مدار کنترل، پارامترهای استاندارد هر وسیله ای 
را که از SERCOS  Energy پشتیبانی می کند 
ــبکه ی SERCOS دریافت  ــذرگاه ش ــق گ از طری
ــت و مقادیر مصرف انرژی  ــرده و اطالعات وضعی ک
را بازخوانی می کند. این همهی آن چیزی است که 
از طریق کانال ارتباطی SERCOS انجام می شود؛ 
ــه موازات  ــتاندارد که ب ــرویس ارتباطی اس یك س
ــگ عمل می کند و قبل از این هم  ارتباطات بی درن

بخشی از روش های اتوماسیون بوده است.
ــت  ــدار کنترل قادر اس ــرایط، م ــه ش ــته ب بس
  Energy ــزای ــرار دادن اج ــرای ق ــی ب فرمان های
ــی انرژی صادر  ــرایط صرفه جوی SERCOS در ش
نماید. به این ترتیب، مصرف انرژی دایمی می تواند 
ــگام وقفه های کوتاه یا  بصورت قابل توجهی در هن
ــکل 2(. به غیر از آن  طوالنی مدت کاهش یابد )ش
ــط خاموش  ــرژی فرآیند را می توان توس مصرف ان
کردن اجزای ماشین یا استفاده از آن ها در عملیات 
ــدار زیادتری  ــته به وضعیت، به مق بار جزیی وابس

کاهش داد.

 SERCOS  Energy 4. سناریوهای کاربردی
ــط  ــناریوهای کاربردی انرژی SERCOS توس س
مؤسسه ی مهندسی کنترل ماشین ابزار و واحدهای 
ــتوتگارت بر مبنای  ــاختISW( 9( دانشگاه اش س
نتایج پژوهش ها و بازخورد از سازندگان و خریداران 
ــای  ــالف پروفایل ه ــده اند. برخ ــف ش ــی تعری نهای
ــل پروفای ــذرگاه،  گ ــامانه های  س ــر  دیگ ــرژی   ان

ــیم شده  ــطح تقس SERCOS Energy به دو س
ــطح مدیریت کارخانه تا  ــطح باالتر، از س ــت. س اس
ــا و خرابی های  ــات وقفه ه ــین، اطالع کنترل ماش
ــی از مفقودی قطعات(.  ــر )برای مثال ناش طوالنی ت
ــطح پایین تر، از کنترل ماشین تا انرژی مصرفی،  س
ــای کنترل( واکنش  ــدار کوتاه )برنامه ه با یك هش
ــما می توانید  ــب، ش ــه این ترتی ــان می دهد. ب نش
ــد جاری  ــین و فرآین ــاص ماش ــه خرابی های خ ب
ــان  ــرف انرژی واکنش نش ــور کاهش مص ــه منظ ب
ــناریوهای  س ــا،  تحلیل ه ــم انداز  چش در  ــد.  دهی
ــت کارخانه برای ــطح مدیری ــر در س ــردی زی  کارب

SERCOS Energy تعریف شده است.

1.4.  توقف های کوتاه مدت
ــه معموالً بیش  ــدت کار ک ــای کوتاه م در توقف ه
ــد، معموالً ماشین در  ــاعت طول نمی کش از یك س
ــا اپراتور آن  ــه کار قرار می گیرد و ی ــت آماده ب حال
ــان صورتی که  ــوش می کند. به هم ــاًل خام را کام
ــرای ناهار و قهوه  ــرکت ها، توقف کار ب در اغلب ش
ــن توقف های  ــد اکثر ای ــده می باش برنامه ریزی ش
ــته به  کوتاه مدت را می توان برنامه ریزی نمود. بس
ــف، SERCOS Energy تجهیزات را  دوره ی توق
ــرایط مصرف انرژی بهینه قرار می دهد. برای  در ش
ــت به وقفه های کوتاه مدت، این موضوع ممکن اس
این معنی باشد که راه اندازی مجدد انرژی بیشتری

ــبت به وقتی که واحد در حالت آماده به کار    را نس
قرار دارد، مصرف می کند.

9. Control Engineering of Machine tools and Manu-
facturing Units

SERCOS  Energy ساز و کارهایی را به منظور 
عکس العمل مناسب در چنین شرایط مرزی فراهم 
ــمگیری به  ــازد و به این ترتیب بصورت چش می س

کاهش هزینه ها کمك می کند.

2.4. توقف های بلند مدت
توقف های بلند مدت معموالً در محدوده ی چندین 
ــب( تا چندین روز  ــاعت )برای مثال در طول ش س
ــرای مثال تعطیلی بخاطر  یا حتی چندین هفته )ب
ــات ارزش دارد که  ــرار دارد. در اغلب اوق ــد( ق عی
ــی بخش ها یا حتی همه ی آن ها در  بطور کلی برخ

سامانه ی تولید خاموش شود.
  Energy ،ــدت ــاه م ــای کوت ــد توقف ه همانن
ــرف  ــت مص را در حال ــین آالت  SERCOS ماش

بهینه ی انرژی قرار می دهد.

3.4. توقف های بدون برنامه
ــی از خراب شدن  توقف های بدون برنامه اغلب ناش
ــی از تأخیر تحویل دهی( یا  قطعات )برای مثال ناش
اشتباهات اپراتور می باشد. توقف های بدون برنامه را 
ــین در شرایطی  نمی توان پیش بینی نمود. اگر ماش
قرار گیرد که تولید متوقف شود، در ابتدا در شرایط 
ــرژی قرار می گیرد و می تواند مجدداً  صرفه جویی ان
ــین، مشکل  ــود. اگر اپراتور ماش ــرعت فعال ش بس
  SERCOS Energy ،ــخیص دهد دیگری را تش
ــین را در شرایط دیگری قرار می دهد که حتی  ماش
ــود. از طرف دیگر،  ــتری صرفه جویی ش انرژی بیش
ــین را  ــد، ماش اگر پایان خرابی قابل پیش بینی باش
می توان در حالتی قرار داد که بسرعت، حالت آماده 

به کار دوباره قابل حصول باشد.
ــناریوهای کاربردی زیر  برای سطح ماشین، س
ــایی  را می توان برای SERCOS Energy شناس

کرد:

4.4. عملکرد بخشی از ماشین
ــد انعطاف پذیر،  ــژه در تولی ــه وی ــین ب ــك ماش ی
ــه برای یك  ــبت به آن چ ــتری نس قابلیت های بیش

ــوان مصرفی یك  ــکل 2. توان فرآیند و ت ش
)ISW :ماشین )منبع

مصرف انرژی اولیه در آلمان از سال  
1990، علیرغـم افزایـش تقریبـی 
27درصـدی تولیـد ناخالـص ملی، 

تقریبًا ثابت باقی مانده است.

SERCOS Energy مروری بر
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ــم می کند. در  ــد فراه ــد الزم باش ــه ی تولی مرحل
ــامانه های بزرگ، برخی اجزای ماشین، فقط در  س
ــد تولید مورد  ــه ی زمانی خاص در فرآین یك نقط
ــخصی  ــتند یا گاهی در هیچ موقعیت مش نیاز هس
ــاس اطالعات مربوطه،  مورد نیاز نمی باشند. بر اس

ــدار کنترل امکان  ــرای م SERCOS Energy ب
خاموش کردن اجزای ماشین و یا کاهش تدریجی 
مصرف انرژی آن ها را در صورتی که فعاًل در فرآیند 
ــازد. جزیی که در  ــند فراهم می س ــورد نیاز نباش م
ــود  ــط مدار کنترل مجدداً فعال می ش نهایت توس
ــت به موقع و بصورت مجدد قابلیت آن را در  درس
ــترس قرار می دهد. عملیات جزیی ماشین که  دس
در SERCOS Energy در دسترس است، امکان 
ــین را فراهم  کاهش ویژه ی هزینه های فرآیند ماش

می سازد.

4.5. عملکرد بار جزیی
در صورتی که زمان یا تاریخ مطلوبی برای بار کامل 
ــما می توانید انرژی را  ــین مورد نیاز نباشد، ش ماش
ــین محافظت  ــرده و بدین ترتیب از ماش ذخیره ک

کنید. 
ــکان کاهش مصرف  SERCOS  Energy ام
انرژی اجزای عملیاتی را، به عنوان مثال با تضعیف 
ــازد. بدین ترتیب  ــا، فراهم می س ــدان راه اندازه می

کاهش مصرف انرژی، قابل دستیابی است.
ــن SERCOS  Energy عموماً  ــالوه برای ع
واسط معتبری به منظور اندازه گیری مصرف منابع 
را فراهم می سازد که نه تنها شامل انرژی الکتریکی 
می باشد بلکه برای مثال مایع خنك کننده و هوای 
فشرده را نیز شامل می شود و به این شکل نتایجی 
برای بهینه سازی تولید حاصل می شود. اندازه گیری 
ــازی مقادیر مصرف، سناریوی عملیاتی  و مجازی س

دیگری برای SERCOS  Energy می باشد. 

4.6. اندازه گیری و تصویرسازی 
ــات و  ــت اطالع ــازی، ثب ــری و تصویرس اندازه گی
ــازی اطالعات را ترکیب می کند. چنان که  آماده س
ــدای از پارامترهای الکتریکی،  ــد، ج قباًل مطرح ش
ــاز و  ــری مانند مصرف مایع سردس ــات دیگ اطالع
ــازی هزینه ها  ــد با بهینه س ــرده، می توان هوای فش

مرتبط باشد.
ــی برای  ــاز و کارهای SERCOS Energy س
 HMI ــد آن در ــی، نمایش رون ــت مصرف فعل ثب
ــازی را، البته اگر  ــرای بهینه س ــج ب ــیم نتای و ترس

ــازد. طراحان  ــم می س ــد فراه ــر باش امکان  پذی
ــا همه ی  ــد ت ــالش کرده ان SERCOS ت

ــری را  ــل اندازه گی ــای قاب پارامتره
ــه  ــه و در نتیج ــر گرفت در نظ

ــرم  ف ــه  ب ــی  ویژگی های
را  ــر  انعطاف پذی

فراهم نمایند.

 SERCOS Energy 4. مزایای
انرژی SERCOS مزایای زیر را ارایه می کند:

1.4. در زمان نصب
ــچ  ــث هی ــتفاده از SERCOS Energy باع اس
هزینه ی اضافی ای برای واحد نمی شود. هر قابلیتی 
ــود  ــط SERCOS Energy ایجاد می ش که توس
ــتیبانی کننده از   ــیله ها و تجهیزات پش قباًل در وس
ــالوه کابل  ــت. به ع ــده اس SERCOS  تعبیه ش
 SERCOS Energy ــی اضافی برای اجزای کش

مورد نیاز نیست.

2.4. در زمان عملیات
ــه  ــرف انرژی را در س SERCOS  Energy  مص
ــار دایمی در وقفه ها  زمینه کاهش می دهد. اول، ب
ــته به فرآیند به  کاهش می یابد. دوم، مصرف وابس
صورت پویا )دینامیك( با توجه به اوقات یا روزهای 
ــود، و سوم  کامل )عملیات بار جزیی( تنظیم می ش
در مصرف انرژی در طول فرآیند با خاموش کردن 
ــا در نقاطی در  ــای کوتاه ی ــی که در زمان ه اجزای
ــت )عملیات جزیی ماشین(  فرآیند مورد نیاز نیس

صرفه جویی ایجاد می کند.

3.4. سادگی برای کاربر
 SERCOS   Energy ــدی،  پیکربن ــه  ب ــته  بس
ــتقل، شرایط مطلوب برای  می تواند به صورت مس
ــه از زمان را تعیین  ــره وری در هر نقط حداکثر به
ــتی حالت های صرفه جویی انرژی  کند. انتخاب دس

و یا خاموش کردن دستی ماشین ضرورتی ندارد.

4.4. باز بودن
ــعه و فروش  ــودن SERCOS، امکان توس ــاز ب ب
 SERCOS ــل ــا پروفای ــگ ب ــوالت هماهن محص
ــم  ــف فراه ــازندگان مختل ــرای س Energy را ب

ــرعت در محدوده ی  ــد. این موضوع به س می کن
گسترده ی محصوالت که همه ی نیازهای 

 SERCOS  Energy ــزات تجهی

ــد داد. قابلیت  ــه خواه ــد نتیج ــش می ده را پوش
ــه ی اجزای ــا تأییدی ــادل داده10 ب ــکاری و تب  هم

SERCOS تضمین شده است.

5.4. هماهنگ با تغییرات فناوری
ــرای  ــی را ب ــاز و کارهای SERCOS Energy س
ــاوری و  ــرات فن ــا تغیی ــی ب ــی و همراه هماهنگ
ــان رخ می دهند فراهم  ــذر زم ــی که درگ روش های
ــتر  ــن ترتیب امکان  صرفه جویی بیش ــرده و بدی ک

انرژی را در آینده ممکن ساخته است.

6.4. مدیریت مصرف
با توجه به بازخورد اطالعات مصرف و تفسیر آن، این 
ــه آن بخش از گام های فرآیند  امکان وجود دارد ک
ــه نیاز به انرژی باال دارند در زمان هایی که  تولید ک

هزینه های انرژی پایین است اجرا شود.

7.4. کاهش هزینه ها
با صرفه جویی فقط 50 درصدی هزینه های مصرف 
 ،SERCOS  Energy ــق برق در وقفه ها از طری
ــای انرژی نزدیك به 10 درصد کاهش  کل هزینه ه

می یابد.

• چشم انداز سبز
استفاده از SERCOS  Energy به صورت کاماًل 
ــش می دهد.  ــار گاز CO2 را کاه ــادی، انتش اقتص
بنابراین کاربر، از یك طرف می تواند از راهبردهای 
حافظ محیط زیست پشتیبانی کند و از طرف دیگر 
   CO2 ــای گران قیمت ــد تأییدیه ه ــاز به خری از نی

خالص شود.

10. Interoperability

SERCOS Energy مروری بر
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بررسي سامانه  هاي اسکادا
 امنیت و تهدیدات 

واژه هاي کلیدي: سامانه هاي اسکادا، سامانه هاي کنترل صنعتي، 
مرکز کنترل، حمله، سازوکارهای امنیتي، الگوهاي امنیتي ری

آو
رد

گ

مهندس فرناز طالبی بیدهندی

قسمت دوم
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3. حمالت و تهدیدات در سامانه هاي 
اسکادا

ــع آوري داده در  ــامانه هاي کنترل، نظارت و جم س
ــاخت هاي بحراني و  ــا زیرس ــورهاي دنی اغلب کش
حیاتي آن کشور را کنترل مي کنند. عدم امنیت در 
شبکه هاي اسکادا موجب شد تا ارتقای سامانه هاي 
موجود به سامانه  هاي مقاوم در برابر حمله ضروري 
ــاي امنیتي جدیدي  ــود. در نتیجه، مدل ه تلقي ش
ــکادا   ــامانه هاي اس ــت افزایش امنیت در س در جه
ــد و براي ارزیابي میزان امنیت فراهم  ــنهاد ش پیش

آورده شده، مورد آزمایش قرار گرفت. 

3 .1. مفهوم حمله 
ــیاري از نقاط  ــبکه هاي صنعتي در بس امنیت در ش
ــیار چالش  ــاق مرکز کنترل موضوع بس ــه ویژه ات ب
برانگیزي است. در واقع سامانه هاي اسکادا اطالعات 
ــال مي کنند که  خود را به یك بانك اطالعاتي ارس
این بانك داراي یك بستر ارتباطي یکسان یا مسیر 
ــامانه ها مي باشد و این  ــترک با این س ارتباطي مش
ــي به سامانه و  ــیر دسترس به معناي وجود یك مس
شبکه هاي انتقال داده از طریق هر سامانه ی مبتني 
ــاختار باعث  ــد. این س بر TCP/IP و رایانه مي باش
ــکادا به  پدید آمدن یك موقعیت براي حمله به اس

روش هاي مختلف و با اهداف مختلف مي شود.
بر این اساس مي توان مفهوم حمله را به صورت 

زیر بیان کرد:
ــر عملیاتی که به هر  ــت از ه »حمله عبارت اس
ــي براي کسب منافع متضاد با منافع بهره  بردار  روش

به کار گرفته شود.«

2.3. برقراري امنیت در سامانه هاي اسکادا
سامانه هاي اسکادا  توسط بخش های صنعتی مانند 
صنعت برق، آب، نفت، گاز و زیرساخت های حیاتی 
ــتفاده قرار مي گیرد. سامانه  ی اسکادا  آن ها مورد اس
ــك می کند  ــت که کم ــامانه  ی خودکار اس یك س
ــگرها و ابزاردقیق  ــر از حس ــاي مورد نظ ــا داده ه ت
ــتگاه هاي راه دور،  جمع آوری داده های فیلد در ایس
ــایت مرکزي انتقال یافته و در پانل موجود در  به س
مرکز کنترل نمایش داده شود و همچنین پیام های 
ــتگاه هاي کاري راه دور به  ــي الزم برای ایس کنترل
صورت خودکار و یا به صورت دستي ایجاد و ارسال 

شوند. 
در چنین سامانه هایي قابلیت اطمینان عملیات 
زیرساخت های پیشرفته و بسیاری از صنایع حیاتی 
ــته است و بروز  ــبکه ی اسکادا وابس به شدت به ش
اختالل در آن می تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم 
ــیاری از زیرساخت های مختلف، مناطق  بر روي بس
ــال امواج در اقتصاد ملی و  جغرافیایی بزرگ، و ارس
جهانی سراسري تأثیر گذارد. وابستگی هاي داخلي 
ــدن فراگیر صنایع  ــي، نتیجه   ی رایانه  ای ش اطالعات
مختلف و اتوماسیون زیرساخت هاي آن ها مي باشد 

)Rinaldi et al.. 2001(. به عنوان مثال، اختالل 
ــاخت های تولید برق ممکن است سوخت  در زیرس
ــل، صنعت آب و  ــی و نفت(، حمل و نق )گاز طبیع
ــرات را دچار  ــی و بانکداری و مخاب ــي امور مال حت

اختالل کند[15].
ــرفته در بحث امنیت  ــامانه هاي اسکادا پیش س
ــند و در برابر حمالت  ــیار دچار کمبود مي باش بس

سایبري بسیار آسیب پذیر هستند.
ــبکه های  ــرفته با ش ــکادا پیش ــبکه های اس ش
ــده اند و به همین  ــرکت ها و اینترنت یکپارچه ش ش
ــرض خطر حمالت  ــتر در مع ــل به مراتب بیش دلی
ــرای مثال با  ــرار مي گیرند. ب ــایبری غیر مجاز ق س
ــح و غیرمجاز،  ــام کنترلي غیرصحی ــال یك پی ارس
ــتگاه های سوییچینگ  ایس ــیگنال های ترافیك،  س
ــیمیایی و یا  ــرل فرآیند ش ــامانه های کنت برق، س
دریچه های فاضالب آب مي تواند دچار مشکل شود 
ــالمت عمومی  ــده اي به ایمنی و س ــارت عم و خس
ــك فرآیند  ــك، ی ــود. مدیریت ریس جامعه وارد ش
ــاز در چرخه  ی عمر مدیریت  تصمیم گیری و یك ف
ــد. فرآیند مدیریت ریسك  امنیت اطالعات مي باش
شامل عملیات شناسایی تهدیدات و تعیین این که 
ــازمان اتفاق بیفتد  کدام یك از آن ها می تواند در س
ــایلي پیش مي آید  ــرار آن چه مس ــورت تک و در ص
می باشد و همچنین کارهایي که براي کنترل اثرات 
ــود را مورد تجزیه و تحلیل  آن ها مي تواند انجام ش

قرار مي دهد[15]. 
ــاس مدیریت  ــي که بر اس ــورد از مدل های دو م
ریسك جهت برقراری امنیت در سامانه های اسکادا 

پیشنهاد مي شوند در ادامه شرح داده شده  اند.

1.2.3.  مدل 1
تصدیق اعتبار از طریق امضاي دیجیتالي

ــا رمزنگاري         ــي ب ــاي دیجیتال ــدل امض ــن م در ای
ــرد مي گی ــرار  ق ــتفاده  اس ــورد  م  Checksum  

)Secure Hash(. فرستنده  ی پیام )به طور معمول 
ــر روي جریان  ــش1 را ب ــده ه ــك چکی MTU( ی
ــده و  ــي از پیام دریافت ش ــامل بخش ورودي که ش
ــب زمانی2 برچسب زمانی اضافه شده به  یك برچس
ــت که باید ارسال شود محاسبه مي کند.  پیامي اس
ــده هش یك عدد منحصر به فرد براي جریان  چکی
ــال کننده، این  ــده مي باشد. ارس ورودي عرضه ش
عدد را با کلید خصوصي خود رمز مي کند و پیام را 
ــده ارسال مي کند. دریافت   همراه با این عدد رمز ش
ــول RTU( چکیده  ــه طور معم ــده  ی پیام )ب کنن
ــایي  ــتنده رمزگش ــد عمومي فرس ــش را با کلی ه
ــي آورد. اگر  ــت م ــد و چکیده هش را به دس مي  کن
ــور موفقیت آمیز  ــت کننده ی پیام بتواند به ط دریاف
ــتنده  ــایي کند تصدیق اعتبار فرس ــام را رمزگش پی
ــت کننده، چکیده ــود. همچنین دریاف ثابت مي ش

1. Hash Digest
 برچسب زمانی .2

ــي  ــامل بخش هش مربوط به جریان ورودي که ش
ــت را  ــب زمانی اس ــده و برچس ــام دریافت ش از پی
ــا چکیده هش که در پیام  ــبه کرده و آن را ب محاس
دریافت شده هست مقایسه مي کند. اگر با هم برابر 
ــه مي گیرد که محتواي  بودند دریافت کننده نتیج
ــده  ــراد مزاحم مورد تغییر واقع نش ــط اف پیام توس

است[15].
این مدل امنیتي براي حفاظت در برابر حمالت 
 Replay ، Spoofing ، modification
ــت. از آن جایي که پیام به صورت  طراحي شده اس
متني جا به جا مي شود این مدل نمي تواند حفاظتي 
ــتراق سمع3 داشته باشد. البته  در برابر حمله  ی اس
ــتراق سمع اغلب اطالعات با ارزش و محرمانه را  اس
ــکادا  تهدید  ــبکه هاي اس انتخاب نمي کند. براي ش
ــتراق سمع زیاد نگران کننده نیست به دلیل این  اس
که مقادیر ارسال شده توسط MTU ممکن است 
ــك مقدار کنترلي مثل موقعیت دریچه  ی جدید و  ی

یا سطح آب مخزن باشد.

2.2.3.  مدل 2 
 تصدیق اعتبار از طریق چالش/پاسخ4

ــتگاه  ــور بازبیني هویت دو دس ــه منظ ــن مدل ب ای
ارتباطي )RTU . MTU( طراحي شده است.

ــت  ــتگاه های ارتباطي ممکن اس هر یك از دس
ــتگاه دیگر داشته باشند. به طور  نیاز به بازبیني دس
ــتي براي  ــه درخواس ــي ک ــول، RTU ، زمان معم
ــراري ارتباط از MTU دریافت می کند و یا در  برق
ــل زمانی تصادفی پس از این که اتصال ایجاد  فواص
ــدار غیرمعمول کنترلي  ــد و یا زمانی که یك مق ش
ــه اعتبار  ــد نیاز دارد ک ــت مي کن از MTU دریاف
MTU را بازبیني کند. MTU نیز به طور معمول 
ــه یك مقدار غیرمعمول از RTU دریافت  زماني ک
  RTU مي کند و یا در فواصل زمانی تصادفی اعتبار

را مورد بازبیني قرار مي دهد. 
ــرکت کننده  در این مدل، MTU  و RTU ش
ــتراک  ــاط، یك مقدار رمزی را با هم به اش در ارتب
ــول آن چند بایت  ــد که به طور معمول ط مي گذارن
مي باشد. هنگامی که یك دستگاه می خواهد اعتبار 
دستگاه های دیگر را بازبیني کند، یك عدد تصادفی 
و غیر قابل پیش بینی را به عنوان یك چالش ارسال 
مي کند. دستگاه پاسخ دهنده بایت هاي رمزی که از 
قبل به اشتراک گذاشته شده را به چالش می افزاید، 
ــبه مي کند و به عنوان پاسخ  چکیده هش را محاس
ــتگاه چالشي می داند که مقدار  ارسال می کند. دس
چکیده هش باید چقدر باشد، چرا که هر دو مقدار 
ــبه ی  ــده را که برای محاس ــش و مقدار رمز ش چال
ــن، اعتبار  ــت دارد. بنابرای ــح الزم اس ــدار صحی مق
دستگاه به چالش کشیده شده در صورتی که پاسخ 

صحیح باشد مورد بازبیني قرار مي گیرد[15].

3. Eavesdropping
4. Challenge/Response

بررسي سامانه  هاي اسکادا
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3.3. انواع حمله به سامانه هاي اسکادا 
طراحي شده بر اساس مدل هاي فوق

ــامانه هاي اسکادا را تهدید  حمالتي که مي توانند س
کنند در بخش هاي زیر دسته بندي مي شوند و نحوه 
مقابله یك سامانه طراحي شده بر اساس مدل هاي 

فوق مورد تحلیل و بررسي قرار مي گیرند:

3. 3 .1. حمله  ی تغییر5 
ــت که حمله کننده  مفهوم این نوع از حمله این اس
ــك پیام مثل  ــال ی ــت مثاًل جلوي ارس ــن اس ممک
درخواست وضعیت که MTU مي فرستد را بگیرد 
ــت روشن  و آن را به یك پیام کنترلي که درخواس

شدن یك مدار موج شکن را دارد تغییر دهد.
ــامانه نمي تواند  ــن س ــه در ای ــوع حمل ــن ن ای
ــش که به پیام  ــد. زیرا چکیده ه موفقیت آمیز باش
ــود شامل بخشي از پیام است بنابراین  الصاق مي ش
ــر مي دهد، مقدار  ــده پیام را تغیی ــي حمله کنن وقت
هش قبلي دیگر معتبر نخواهد بود. اگر حمله کننده 
یك مقدار هش جدید محاسبه کند نمي تواند پیام 
ــز کردن کلید خصوصي  ــز کند چون براي رم را رم
فرستنده مورد نیاز است که در اختیار حمله کننده 

نیست.

3. 3 .2. حمله  ی حقه بازي6
ــه طي آن  ــد ک ــازي نوعي از حمله مي باش ــه ب حق
ــتیابي به منابع محدود شده و یا  مهاجم جهت دس
به منظور سرقت اطالعات خاصي وانمود مي کند که 

شخص دیگري است.[10]
ــکل هاي مختلفي  این نوع حمله مي تواند به ش
ــط  ــي به IP یك کاربر مجاز توس از جمله دسترس
ــا راه اندازي وب  ــل جعلي و ی ــال ایمی مهاجم، ارس
سایت جعلي جهت دستیابي به مشخصات کاربري 
ــي  ــاز و ایجاد یك نقطه ی دسترس ــك کاربر مج ی
ــه اینترنت از طریق  ــیم جعلي جهت اتصال ب بي س
ــه در زیر به  ــاط غیرقانوني انجام گیرد ک ــك ارتب ی

تفکیك شرح داده مي شود:
دسـتیابي بـه آدرس پروتـکل اینترنـت7 
ــبیه به آدرس های  کاربـر مجاز: آدرس های IP ش
ــیریابي به یك محل صحیح  ــتی و اطالعات مس پس
در سراسر شبکه می باشد. داده ها شکسته می شوند 
ــبکه  ــته8 در ش ــورت قطعه هایی به نام بس و به ص
ــوند. هر بسته   شامل آدرس فرستنده  ارسال مي ش
ــد. امکان انجام حمله حقه بازي از  و گیرنده مي باش
طریق آدرس IP همواره وجود دارد چرا که مهاجم 
می تواند آدرس فرستنده را جعل کند به طوري که 

به نظر برسد بسته از شخص دیگری آمده است.
ــتفاده عمومي از حقه بازی آدرس IP حمله  اس
ــد  ــا انکار خدمات مي باش Denial of Service ی

5. Modification attack 
6. Spoofing attack 
7. IP Address
  بسته .8

 )Spoofing( ــازی ــم از حقه ب ــه در آن مهاج ک
ــتفاده مي  ــرای پنهان کردن منبع حمله خود اس ب

کند[10].
ــینگ  فیش ــالت  حم  :Phishing حملـه 
ــال  ــا ارس ــی و ی ــایت های جعل ــدازی وب س راه ان
ــرای فریب بالقوه  ــته در تالش ب ایمیل های ناخواس
ــایت های جعلی را شامل  قربانی براي ورود به وب س
مي شود. فیلد "فرستنده" در یك ایمیل مي تواند به 
راحتی تغییر کند و تا زمانی که پروتکل های ایمیل 
ــایت  ــود. یك س ــت، تحویل داده ش قابل قبول اس
ــینگ می تواند درست مانند یك سایت واقعی،  فیش
با همان طرح، رنگ و آرم به نظر برسد. یك قربانی 
ــتفاده از سایت تالش مي کند مي تواند  که برای اس
ندانسته اطالعات شخصی خود را به مهاجمان ارایه 

دهد[10].
نقطـه دسترسـي بي سـیم جعلـي: نقطه 
ــرکش به عنوان  ــی و یا س ــی WIFI جعل دسترس
ــده نقاب مي زند و یك روش  ــناخته ش یك برند ش
ــرقت اطالعات را ارایه  ــاده براي حمله جهت س س
ــد. راهنمایی هایي که براي حفاظت در نقاط  مي ده
ــبکه وجود دارد مي تواند خاموش کردن  عمومی ش
دستگاه رادیوی بی سیم تا زمانی که نیاز به استفاده 
ــل و چاپگرهاي  ــر فعال کردن فای ــد، غی از آن داری
ــه "تنها  ــیم ب ــتراکي و تنظیم گزینه های بی س اش
ــد. برنامه هایی که به طور  ــاخت" باش ــبکه زیرس ش
خودکار به روز رسانی مي شوند نیز می توانند روش 
ــیم باشند،  دیگری برای حمله حقه بازی های بی س
ــرای اولین بار از من  ــت امکان "ب بنابراین، الزم اس
ــروع به دانلود  بپرس" را قبل از این که کامپیوتر ش

به روز رسانی ها کند فعال نمایید.
ــن نوع از حمله  ــه تعاریف فوق در ای با توجه ب
ــت حمله کننده  ــامانه هاي اسکادا ممکن اس در س
ــعي کند خود را به جاي MTU جا بزند و یك  س
پیام کنترلي براي RTU بفرستند. اگر سامانه هاي 
ــده در بخش ــکادا با توجه به مدل هاي ارایه ش  اس

ــازي شده باشد حمله کننده  1. 3 طراحي و پیاده س
ــك کلید  ــون پیام با ی ــود چ ــق ش ــد موف نمي توان
ــود و RTU که سعي  خصوصي معتبر امضا نمي ش
 )MTU( دارد این پیام را با کلید عمومي فرستنده
ــي  ــد، نمي تواند و از آن چشم پوش ــایي کن رمز گش

مي کند[10].

3. 3. 3. حمله ی مرد میاني
 Man-in-the-middle attack

ــتنده و  ــر بین فرس ــه یك کارب ــوع حمل ــن ن در ای
گیرنده ی اطالعات قرار مي گیرد و هر نوع اطالعات 
ــي که کاربر  ــال را مي بیند. در حالت ــال ارس در ح
ــده ارسال مي کند، مرد میاني9 نیز  اطالعات رمز نش
اطالعات رمز نشده دریافت مي کند. در موارد دیگر 
ــت بتواند اطالعاتي را  دریافت کند  کاربر ممکن اس

و قبل از خواندن، رمزگشایي کند.
ــان مي دهد چگونه حمله ی مرد  ــکل 13 نش ش
ــت مهاجم برخي یا  ــي عمل مي کند. در حقیق میان
ــد را  ــه از رایانه ی مبداء مي رس ــام اطالعاتي ک تم
ــع آوري مي کند و  ــد، داده ها را جم دریافت مي کن

سپس به رایانه ی مقصد تحویل مي دهد.
ــوع از حمله در  ــه تعریف فوق، این ن با توجه ب
ــاس مدل هاي مطرح  ــکادا که براس سامانه هاي اس
ــده باشد موفقیت  ــده در بخش 3. 2 طراحي ش ش
آمیز نخواهد بود، به این دلیل که  در بخش چالش/

ــخ  هر بار یك چالش منحصر به فرد و تصادفي  پاس
ارسال مي شود. بنابراین حمله کننده نمي تواند یك 
مقدار هش قدیمي را )که از طریق حمله مرد میاني 
به دست آورده( براي این که وانمود کند یك طرف 

تصدیق شده است، دوباره استفاده کند.
ــده در ارتباط  ــر یك طرف تصدیق اعتبار ش اگ
ــد که بخواهد حمله ی مرد میاني  وجود داشته باش
ــات تصدیق اعتبار چالش/ ــدازي کند، عملی را راه ان

پاسخ  چنین حمله اي را در ابتداي session حذف 

9. Man-In-The-Middle

شکل 13. نحوه  ی عملکرد حمله مرد میاني [28]

Man-in-the-middle attack

New connection

Orginal connection

www.computerhope.com

Man-in-the-middle, Phisher
or annonymous Proxy
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مي کند. بنابراین این تصدیق اعتبار در شرایطي که 
ارتباطات برقرار شده اند انجام مي شود. همچنین از 
آن جایي که احراز  هویت در فواصل زماني تصادفي 
انجام مي شود، آن دسته از حمالتي که در تصدیق 
اعتبار چالش/پاسخ قدیمي موفق شده اند، ریشه کن 
مي شوند. در هر صورت، همه  ی پیام های کنترلي از 
طریق احراز هویت چالش/پاسخ به عنوان یك گارد 

ایمن اضافی محافظت شده اند[15].

4.3.3. حمله ی انکار ناپذیري10
ــرویس انکارناپذیري را  ــي س ــك امضاي دیجیتال ی
ــتنده )MTU( ادعا کند  ــم مي کند. اگر فرس فراه
ــال نکرده است، مي توان به  که هرگز پیامي را ارس
این مسأله اشاره کرد که آن پیام با کلید خصوصي 
ــتنده امضا شده است، مگر در مواردي که  این فرس
ــد هیچ کس  ــرقت رفته باش ــد خصوصي به س کلی
ــري به غیر از MTU این کلید را ندارد. در هر  دیگ
ــال با توجه به این که هدف، برقراري ارتباط بین  ح
ــتفاده تجاري مد  ــد و اس RTU  و MTU مي باش
ــد، بنابراین این سرویس ممکن است  نظر نمي باش
ــته  ــکادا اهمیت زیادی نداش ــامانه هاي اس براي س

نباشد[15].

3. 3 .5. حمله  ی پخش مجدد11
حمله کننده ممکن است سعي کند جلوي یك پیام 
ــال کند که در  ــا فرمان را بگیرد و آن را بعداً ارس ی
ــرایط دریافت کننده ، پیام را رد مي کند. زیرا  این ش
ــب زمانی )پارامتري  پیام حاوي nonce یا برچس
ــت. حمله  ــتباه اس ــان تغییر مي کند( اش که با زم
ــدار nonce را تغییر دهد در  ــده نمي تواند مق کنن
ــده است.  ــرایطي که چکیده هش رمزنگاري ش ش
ــدد بدون تغییر نمي تواند به  به طور کلي پخش مج
ــزرگ براي ارتباطات  عنوان یك حمله ی امنیتي ب
ــود. پخش مجدد فرامین کنترلي  ــکادا مطرح ش اس
ــخ  ــکادا عالوه بر این با احراز هویت چالش/پاس اس

حفاظت مي شود[15].

10. Non-Repudiation attack 
11. Replay attack   

3. 3. 6. حمله ی استراق سمع12 
ــال ارتباطي را  ــت یك کان ــده ممکن اس حمله کنن
ــدد و یا جلوي یك پیغام را بگیرد و یا به ارتباط  ببن
ــن تهدید  ــد. ای ــوش ده ــن RTU و MTU گ بی
ــکادا مسأله ی مهمي نیست  براي یك سامانه ی اس
ــطح پروتکل را بر  ــر حمله کننده داده های در س زی
مي دارد و هیج اطالعات معني داري را بر نمي دارد 
ــرقت  ــد از آن براي راه اندازي حمله یا س ــه بتوان ک

اطالعات تجاري ارزشمند استفاده کند.
ــدار چکیده هش را  ــده نمي تواند مق حمله کنن
ــت کند، به دلیل  ــاي دیجیتال دریاف در مدل امض
ــده انتقال مي یابد و  ــکل رمزنگاري ش این که به ش
حمله کننده نمي تواند رمز مشترک در احراز هویت 
چاش/پاسخ را بگیرد، به دلیل این که این رمز هیچ 

گاه در طول خط منتقل نمي شود[15].

4.3. تحلیل آسیب پذیري هاي هریک از 
مدل هاي فوق در سامانه اسکادا 

1.4.3. تحلیل عدم آسیب پذیري 
مدل1: امضاي دیجیتال

ــال  ــت از طریق MTU ارس اطالعاتی که قرار اس
ــی MTU رمزنگاري  ــد خصوص ــود باید با کلی ش
ــردد. هنگامی که RTU پیام را دریافت کرد، آن  گ
ــایی  ــتفاده از کلید عمومی MTU رمزگش را با اس
ــا موفقیت  ــه RTU پیام را ب ــد. هنگامي ک مي کن
ــایي کرد مي توان نتیجه گرفت که این پیام  رمزگش
ــده است، بنابراین  از یك MTU معتبر دریافت ش
ــي که تنها  ــا کلید خصوص ــد پیام را ب MTU بای
ــود  خودش مي داند امضا کند. این امر موجب مي ش
RTU اطمینان یابد که پیام از یك MTU احراز 
هویت شده آمده است. توجه کنید که در این مدل، 
ــود؛  ــط طرفین ارتباط انجام نمي ش رمزنگاري توس
چون براي این پردازش زمان زیادي صرف مي شود. 
بنابراین، گیرنده باید بررسی کند که محتوای پیام 
ــن راه قرار  ــده اي که در بی ــط هیچ حمله کنن توس
ــد تغییر نکرده است. یکپارچگي پیام از  گرفته باش
طریق مقایسه  ی چکیده   هش داخل پیام و چکیده 

12. Eavesdropping attack 

هشي که خود RTU  به طور مستقل زمان دریافت 
پیام محاسبه مي کند انجام مي شود.

ــه اگر بخواهد  ــه حمله کننده از آن جایي ک البت
ــري ایجاد کند، به دلیل این  در محتواي پیام تغیی
ــاره رمز  ــاز برای دوب ــد خصوصي مورد نی ــه کلی ک
ــردن چکیده هش جدید را در اختیار ندارد، پس  ک
ــات انجام دهد.  ــد کار زیادي با این اطالع نمی توان
ــده  ــده پیام را بصورت رمزگذاری ش اگر حمله کنن
ــال کند، آنگاه  ــد خصوصي MTU  ارس بدون کلی
ــعي در  پس از دریافت پیام، هنگامی که RTU س
 MTU ــایی آن با استفاده از کلید عمومی رمزگش
ــت به دلیل این که  دارد قادر به انجام این کار نیس
کلید عمومی MTU فقط پیام هایي را رمزگشایي 
ــی MTU رمزگذاری  ــد که با کلید خصوص مي کن
ــند. در نتیجه، RTU متوجه خواهد شد  شده باش
ــده است.  ــتاده ش که پیام از یك منبع نامعتبر فرس
ــب زمانی  ــی اضافه نیز یك برچس ــك گارد امنیت ی
ــي مي کند آیا زمان پذیرش با زمان  است که بررس

انتقال متفاوت است یا خیر[15].

2.4.3. تحلیل عدم آسیب پذیري 
مدل 2: مدل چالش/پاسخ

ــد  ــته به رمزي مي باش این روش احراز هویت وابس
ــان آن  که تنها براي تصدیق کننده 13 و جفت همس
ــت. اگرچه این چالش تصادفی  ــده اس ــناخته ش ش
ــر قابل پیش بینی(،  ــت )اما منحصر به فرد و غی اس
ــتگی به چالش و یك کلید مخفی اضافه  پاسخ بس
ــده به جریان داده ای که برای هش کردن عبور  ش
داده مي شود، دارد. پاسخ یك هش یك طرفه است 
که بر روي یك جریانی از بایت هاي متشکل از یك 
ــه، همراه با یك »کلمه  ی رمز« و یك مقدار  شناس
چالش محاسبه مي شود. طول مقدار پاسخ بستگی 
ــده دارد. )به عنوان  ــتفاده ش ــه الگوریتم هش اس ب

.)MD5 مثال، 16 بایت برای
ــتاده نمي شود.  کلمه  ی رمز بر روی لینك فرس
ــد که تظاهر کند  ــر حمله کننده تالش کن حتی اگ
ــت یا پاسخ است، کلمه  ی  ارسال کننده  ی درخواس

13. authenticator

بررسي سامانه  هاي اسکادا
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رمز مورد نیاز برای محاسبه  ی مقدار هش درست را 
ــدارد. از آنجا که چالش منحصر به فرد  در اختیار ن
ــت )در هر زمان متفاوت مي باشد(، حمله کننده  اس
نمی تواند از یك مقدار هش قدیمی که ممکن است 
ــت آورده باشد استفاده  ــتراق سمع بدس توسط اس

کند.
ــه  ی پخش مجدد،  ــخ در برابر حمل چالش/پاس
ــان برقرار مي کند.  ــط جفت همس حفاظتي را توس
ــتفاده از  ــك RTU دیگر با اس ــه از ی ــي حمل یعن
ــك RTU و  ــخ مربوط به ی ــاي چالش/پاس داده ه
MTU  از طریق بکارگیري شناسه اي که به صورت 
ــت و یك مقدار چالش  ــي در حال تغییر اس تدریج
ــي که تصدیق کننده  ــود. از آنجای متغیر، دفع مي ش
ــد  ــرل فرکانس و زمان چالش ها مي باش تحت کنت
مي تواند براي افزایش امنیت از چالش هاي تکراري 
استفاده کند. بنابراین چنین چالش هایي مي توانند 
ــان یك حمله کننده را براي انجام حمله محدود  زم

کنند.
ــك مجموعه کلمه رمز  ــدل مي تواند با ی این م
ــارت دیگر نیاز به وجود  ــا موفقیت کار کند. به عب ب
ــت  ــه کلمه رمزهاي متفاوت براي درخواس مجموع

کننده و پاسخ دهنده وجود ندارد[15].

5.3. سازوکارهاي دفاعي و پیشگیري 
1.5.3. بکارگیري دیواره ی آتش  

ــاي محافظت در برابر  ــوم ترین روش ه یکي از مرس
ــاي آتش  ــتفاده از دیواره ه ــبکه اي اس ــالت ش حم
ــاز و  ــد. دیواره هاي آتش عمدتاً به عنوان س مي باش
ــل مي نمایند و  ــري از تخریب عم ــاي جلوگی کاره
ــبکه در برابر نفوذ  نقش اصلي آن ها محافظت از ش

موجودیت هاي غیرمجاز خارجي است.
دیواره هاي آتش، وسایل یا سامانه هایي هستند 
ــبکه هاي بکار گرفته  ــان ترافیك را بین ش که جری
ــون کنترل  ــي گوناگ ــاي امنیت ــده با وضعیت ه ش
می نمایند. دیواره هاي آتش در محیط هاي شبکه اي 
بدون اتصاالت اینترنتي نیز کاربرد دارند. دیواره هاي 
آتش قادر خواهند بود که از دسترسي هاي غیرمجاز 
به سامانه هاي کنترل صنعتي و منابع حساس خود 

جلوگیري نماید[4].[5].
ــده اي براي  ــش به طور فزاین ــاي آت از دیواره ه
ــبکه ها و یا میزبان هاي خاص  قرنطینه کردن زیر ش
ــکوکي از خود بروز مي دهند، استفاده  که رفتار مش
  CodeRed ــود. براي نمونه کرم هایي نظیر مي ش
ــته ی داده را در  و یا  Slammer تعداد زیادي بس
ــال  مدت زمان کوتاهي به میزبان هاي مختلف ارس
ــتر روش هاي  ــد. براي این منظور در بیش مي نماین
ــبکه ی  ــرفته، میزبان، در یك ش ــه ی پیش قرنطین
ــط اجازه ی  ــرار مي گیرد و فق ــي )LAN( ق داخل
ــروری به آن داده مي شود که  ــي به وب س دسترس
ــته هاي اصالحي نرم افزارها براي  داراي آخرین بس
ــپس  ــد. س ــتم عامل مختلف مي باش چندین سیس

ــي را نصب  ــته هاي اصالح ــر مي تواند این بس کارب
ــامانه را بدون وجود کرم و خطر آلودگي  نموده و س

مجدد راه اندازي نماید[7].[8].
دیواره هاي آتش انواع گوناگوني دارند که از آن 

جمله مي توان به موارد زیر اشاره نمود:[5]
ــواره ی آتش  دیـواره ی آتش اختصاصي: دی
ــته ی  ــطح هس ــي، نرم افزارهایي را در س اختصاص
ــتم عامل براي پایش و حایل شدن بین  اصلي سیس
ــیله  ــبکه اي نصب مي نماید و بدین وس ارتباطات ش
ــام مي دهد..  ــالي را انج ــته هاي ارس فیلترینگ بس
ــی نیز دارد.  ــش اختصاصي ضعف های ــواره ی آت دی
ــش تحت یك  ــواره ی آت ــال این دی ــوان مث به عن
ــتم عامل همه منظوره اجرا مي شود و نیاز به  سیس
ــطوح دسترسي باالتر  سرویس هایي دارد که در س
ــوند و چنان چه یك پردازش ویژه مورد  اجرا مي ش
ــواره ی آتش را دچار  ــود، مي تواند دی هدف واقع ش

اختالل نموده و یا از کار بیندازد. 
دیـواره ی آتش توزیـع شـده: در دیواره ی 
ــده یك خط مشي امنیتي به صورت  آتش توزیع ش
ــت. اما بر روي هر نقطه ی  ــده اس مرکزي تعریف ش
پایاني شبکه همانند میزبان ها و مسیریاب ها توزیع 
ــده است. سامانه، خط مشي مرکزي را به تمامي  ش
نقاط پایاني تسري مي دهد که به شکل هاي مختلف 
مي تواند صورت پذیرد. به عنوان مثال ممکن است 
ــتقیماً به نقطه ی پایاني سامانه  این خط مشي مس
ــه صورت چارچوبي از  ــود، یا ب جهت اجرا اعمال ش
اختیارات کاربران تعریف شود تا به هنگام ارتباط با 
ــتفاده نمایند و یا به صورت ترکیبي از  میزبان ها اس

این دو حالت باشد. 
دیواره ی آتش الیـه ی دوم: دیوارهاي آتش 
ــه ی IP قرار گرفته و عمل  ــه ی دوم نوعاً در الی الی
ــیریاب هاي  ــد.  آن ها معموالً جایگزین مس مي نمای
سنتي مي شوند که شبکه ی داخلي را با شبکه هاي 
ــفافیت   ــازند. ش ــن خارجي مرتبط مي س غیرمطمئ
ــاي IP این  ــه ی 2 به میزبان ه ــواره ی آتش الی دی
اجازه را مي دهد که یك دیواره ی آتش بدون ایجاد 
ــبکه،  ــیختگي در عملیات ش ــکل و از هم گس مش
ــن خصوصیت از دیواره ی  ــزوده و نصب گردد. ای اف
آتش الیه ی 2 اجازه مي دهد تا توسعه و پیاده سازي 
ــبکه ی  ــت اضافي براي یك بخش خاص از ش امنی
ــراي حل  ــورت پذیرد و ب ــادگي ص ــه س ــي ب داخل

مشکالت و کاهش حمالت احتمالي کاربرد دارد.
دیـواره ی آتش سـخت افزاري: دیواره آتش 
ــخت افزار خارجي نیاز دارد  سخت افزاري به یك س
که براي حفاظت میزبان استفاده مي شود. این نوع 
ــك دیواره ی آتش  ــواره ی آتش عموماً همانند ی دی
ــنتي عمل مي نماید. اما فقط براي حفاظت یك  س
ــن دیواره ی آتش  ــرد به کار مي رود. ای میزبان منف
ــد، یکي به  ــبکه مي باش ــط ش داراي دو کارت واس
ــود و دیگري به بقیه ی   ــه اي که حفاظت مي ش رایان
ــاط میزبان با دنیاي  ــبکه متصل مي گردد و ارتب ش

ــواره ی آتش انجام  ــواره از طریق این دی خارج هم
ــخت افزاري به ویژه  ــاي آتش س ــود. دیواره ه مي ش
ــران متحرک براي ایمن کردن  براي کمك به کارب

لپ تاپ هایشان مؤثر است.[5].[6]

2.5.3. بکارگیري سامانه ی کشف و  
پیشگیري از نفوذ

ــواره ی آتش آن را  ــازوکارهایي که دی مطالعه ی س
اجرا مي نمایند، نشان مي دهد که براي حفاظت در 
برابر برخي حمله ها ناتوان هستند. دیواره هاي آتش 
آن چه را که به شبکه وارد و یا از آن خارج مي شود، 
کنترل مي کنند ولي نمي توانند محتواي مبادالت را 
ــا نمي توانند هیچ کاري براي  ببینند. بنابراین آن ه
محافظت در برابر حمله هایي که از نظر مبادالت با 

شبکه مجاز مي باشند، صورت دهند.
ــب آن را با یك  ــور مدیران اغل ــراي این منظ ب
ــامانه ی کشف نفوذ IDS(14( جایگزین مي کنند.  س
از آن جایي که مدیران همیشه در دسترس نیستند 
و همین طور سرعت بعضي حمله ها به گونه اي است 
ــان غیرممکن  که هرگونه عکس العمل از طرف انس
ــور  به ط ــرفته  ــش پیش ــاي آت ــود، دیواره ه مي ش
ــودکار و تعریف  ــي از اقدام هاي متقابل خ روزافزون

شده استفاده مي نمایند[5]. 
ــف نفوذ  ــي و کش ــاي کنترل دسترس فعالیت ه
ــأله مي تواند به  ــط بوده و این مس ــا یکدیگر مرتب ب
ــه رفتار  ــریعاً ب ــش اجازه دهد تا س ــاي آت دیواره ه
ــران غیرقانوني عکس العمل  ــت از طرف کارب نادرس

نشان دهند.
ــوذIPS( 15( مجاز  ــامانه هاي جلوگیري از نف س
ــناخته و رفتارهاي مجاز  ــتند تا به کاربران ناش هس
خارج از سامانه، اجازه ی تعامل با سامانه ی حفاظت 
ــیله اي  ــده را در حد محدودي بدهند. IPS وس ش
ــه توانایي  ــزاري( ک ــخت افزاري یا نرم اف ــت )س اس
ــناخته شده و یا نشده  ــخیص حمله ها اعم از ش تش
ــته و جلوي حمله را سد مي نماید. در عمل  را داش
ــتند که توسط IDS ها کنترل  IPS هایي خوب هس
ــه با IDS ها  ــکل عمومي در رابط ــوند. یك مش ش
ــت  ــت که رفتارهاي درس ــاد دفعاتي اس ــداد زی تع
ــایي  ــکوک شناس ــه عنوان رفتار مش ــي را ب و قانون
ــد. بنابراین متکي بودن به یك IDS منفرد  مي کنن

به عنوان خط دفاعي غیر منطقي است. [5].[4]
3.5.3. تفکیک شبکه هاي کنترل و اداري 

ــي، دیوارهاي آتش،  ــط کنترل صنعت در یك محی
ــبکه ی اداري قرار  ــبکه ی کنترل و ش اغلب بین ش
ــح، آن ها  ــورت پیکربندي صحی ــد. در ص مي گیرن
ــي هاي  ــادي از دسترس ــدود زی ــا ح ــد ت مي توانن
ــرل، رایانه هاي  ــامانه هاي کنت ــته میان س ناخواس
ــان و کنترل کننده ها جلوگیري کرده و امنیت میزب

را بهبود بخشند. هم چنین آن ها مي توانند با حذف 

14. Intrusion Detection System 
15. Intrusion Protection System 

بررسي سامانه  هاي اسکادا
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برای اطالع از دیگر منابع این مقاله با دفتر ماهنامه تماس حاصل فرمایید.

     DMZشکل14. جداسازي شبکه ها با استفاده از

فرض الزامي باشد؛
ــا و حق  ــي دوره اي رایانه ه ــق و بازرس • تصدی

دسترسي فیزیکي؛
• فاقد اعتبار نمودن رایانه هاي غیرمجاز؛ 

ــتن یا غیرمجاز کردن درگاه ها و سرویس  • بس
هاي استفاده نشده ی شبکه؛

• ایجاد کانال هاي ارتباط تلفني مطمئن جهت 
مودم ها؛ 

ــي  اصالح ــي  امنیت ــته هاي  بس ــت  مدیری  •
نرم افزارها؛ 

• نصب و به روز کردن نرم افزارهاي ضد ویروس؛ 
ــان از ایمن بودن تجهیزات مخابراتي و  • اطمین
ــزات اطالعاتي در محیط  کانال هاي ارتباطي تجهی

امن الکترونیکي؛ 
ــي مداوم عملکرد اپراتورها، ورود  • ثبت و بررس

به برنامه هاي کاربردي و نفوذهاي کشف شده.
ادامه دارد

ترافیك غیرضروري در شبکه، پاسخگویي شبکه را 
ــا طراحي، پیکربندي و نگهداري  کنترل نمایند و ب
ــخت افزاري،  ــح و اختصاص دیواره ی آتش س صحی

امنیت ICS را افزایش دهند.[4].[7].[9]
ــور منطقي از یك  ــبکه ی ICS باید بط یك ش

شبکه ی اداري جدا شود. براي این منظور باید:
• نقاط دسترسي بین شبکه ی ICS و شبکه ی 
ــي افزونه  مشخص  اداري و همچنین نقاط دسترس

و مستند گردند؛
ــبکه هاي ICS و اداري  • دیواره ی آتش بین ش
ــك غیرمجاز را  ــود که ترافی ــوري پیکربندي ش ط

متوقف کند؛
ــکان فیلتر  ــتورات دیواره ی آتش باید ام • دس
ــردن درگاه هاي  ــد، فیلتر ک ــداء و مقص ــردن مب ک
UDP و TCP پروتکل کنترل اینترنت ICMP و 

فیلتر کردن کد را داشته باشد.
ــي در برقراري ارتباط  یك راه حل قابل دسترس
ــبکه ی ICS و یك شبکه ی اداري، قرار  بین یك ش
ــبکه ی واسط میان آن دو مي باشد که  دادن یك ش
ــت.  ــوم اس به ناحیه ی غیرنظامي یا DMZ16 موس
ــواره ی آتش متصل  ــد به گونه اي به دی DMZ بای
ــبکه ی اداري  ــود که یك ارتباط محدود بین ش ش
ــرل صنعتي و  ــبکه ی کنت و DMZ و همچنین ش
ــزای قابل  ــا قرار دادن اج ــه وجود آید. ب DMZ ب
ــبکه ی اداري در DMZ به وجود  ــي از ش دسترس
ــتقیمي از شبکه ی اداري به  هیچ مسیر ارتباط مس
ــیرها به  ــاز نبوده و کلیه ی مس ــبکه ی کنترل نی ش
ــد.  اغلب دیواره هاي آتش  DMZ ختم خواهند ش
مي توانند اجازه ی استفاده از چند DMZ را بدهند 
و هم چنین مي توانند مشخص نمایند که چه نوعي 

از ترافیك تبادل و ارسال شود.
ــته هاي  ــرور مدیریت بس ــك س ــه از ی چنان چ
ــرور آنتي ویروس و  ــك س ــا، ی ــي نرم افزاره اصالح
16. Demilitarized Zone 

ــبکه ی کنترل  ــرورهاي امنیت براي ش ــا دیگر س ی
 DMZ استفاده شده باشد، باید به طور مستقیم در
ــك امنیتي در این نوع  ــتین ریس قرار گیرند. نخس
 DMZ ــك رایانه در ــت که اگر ی معماري این اس
ــکل دادن  ــرار گیرد از آن مي توان براي ش هدف ق
ــبکه ی کنترل استفاده نمود.   یك حمله بر علیه ش
ــتر را مي توان از طریق پیاده سازي تونل  امنیت بیش
یا شبکه ی مجازي اختصاصي و امنVPN( 17( بین 

شبکه ی کنترل و سایر شبکه ها ایجاد نمود. [5]
ــاده  ــواره ی آتش با دو درگاه س ــتفاده از دی اس
ــرفته ی  ــبکه هاي کنترل و اداري، طرح پیش بین ش
ــتفاده از دیواره ی آتش و مسیریاب بین شبکه ی  اس
ــتفاده از دیواره هاي  ــبکه ی اداري، اس ــرل و ش کنت
ــبکه هاي کنترل  آتش به همراه یك DMZ بین ش
و اداري، استفاده از دیواره هاي آتش دوتایي )زوج(  
ــرل از جمله  ــبکه ی کنت ــبکه ی اداري و ش بین ش
ــرل و اداري و  ــبکه هاي کنت ــاي تفکیك ش روش ه
ــانس موفقیت یك حمله به شبکه ی  ــتن از ش کاس

کنترل مي باشند .
ــکل 14 نحوه ی استفاده از دو دیواره ی آتش  ش
ــان  ــبکه ی کنترل و اداري را نش با DMZ  بین ش

مي دهد.

4.5.3. روش هاي اجرایي حفاظت اطالعات 
در سامانه هاي اسکادا

ــده  ــتانداردهاي امنیتي وضع ش ــتفاده از اس با اس
براي صنعت برق و استانداردهاي امنیت اطالعات، 
ــزات  ــت تجهی ــراي حفاظ ــي ب ــي اجرای روش های
اطالعاتي به دست مي آید که بطور خالصه عبارتند 

از:[4].[6]
ــه ی عبور مؤثر که  ــتفاده از روش هاي کلم • اس
ــته و به هنگام  ــزام به تغییر داش ــور دوره اي ال به ط
ــك تجهیز جدید، تغییر کلمه ی عبور پیش  نصب ی
17. Virtual Private Network 

[29]

بررسي سامانه  هاي اسکادا
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توسعه ی سریع صنعت گاز همانند سایر بخش های 
ــر از فناوری های مهمی بوده که از  انرژی، تأثیرپذی
اواسط قرن بیستم مطرح شده است. فناوری تبدیل 
گاز به سوخت و مواد شیمیایی مایع به عنوان یکی 
ــای فرآوری گاز طبیعی، امروزه به منظور  از روش ه
ــکالت ناشی از انتقال و مصرف گاز طبیعی  حل مش
ــه به دلیل ایجاد ارزش  در جهان مطرح گردیده ک
ــت گازهای همراه و تبدیل  ــزوده ی باالتر و بازیاف اف
آن ها به محصوالت با کیفیت باال در راستای تأمین 
اهداف زیست محیطی، توجه بسیاری از کشورهای 
ــور بکارگیری و  ــه منظ ــع گازی را ب ــب مناب صاح

توسعه ی آن به خود جلب کرده است. 
ــر گاز طبیعي جهان  ــن دارنده ی ذخای ایران دومی
ــمار مي آید. یکي از گزینه هاي پیش رو براي  به ش
ــتفاده از ذخایر گاز طبیعي کشور و ایجاد ارزش  اس
ــب براي آن ها تبدیل گاز طبیعي به  افزوده ی مناس
ــت.  ــاي نفتي در یك فرآیند GTL  اس فرآورده ه
ــود که در  فناوري GTL به فرآیندي اطالق مي ش
ــي  ــوان گاز طبیعي را به فرآورده هاي با ارزش آن بت
ــایر فرآورده هاي  از جمله متانول، دي متیل اتر و س
ــفید( تبدیل  میان تقطیر )مانند گازوییل و نفت س
نمود. در این نوشتار عالوه بر بررسي فرآیند تبدیل 
ــع و همچنین  ــاي مای ــه فرآورده ه ــي ب گاز طبیع
 ،GTLــي فرآیند ــرمایه اي و عملیات ــاي س هزینه ه
ــن روش در ایران  ــراي ای ــي چگونگي اج به بررس

مي پردازیم.

  GTL ،واژه هاي کلیدي: گاز طبیعی
CNG ،LNG ری

آو
رد

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

Mousa.ganji@yahoo.com

 GTL فناوری
راهکار تحرک بخشیدن به صادرات گاز و 

تولید محصوالت سوختی با کیفیت باال

ت اول
قسم
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1. مقدمه
توسعه ی سریع صنعت گاز همانند سایر بخش های 
ــر از فناوری های مهمی بوده که از  انرژی، تأثیرپذی
اواسط قرن بیستم مطرح شده است. فناوری تبدیل 
گاز به سوخت و مواد شیمیایی مایع به عنوان یکی 
ــای فرآوری گاز طبیعی، امروزه به منظور  از روش ه
ــکالت ناشی از انتقال و مصرف گاز طبیعی  حل مش
ــه به دلیل ایجاد ارزش  در جهان مطرح گردیده ک
افزوده باالتر و بازیافت گازهای همراه و تبدیل آن ها 
به محصوالت با کیفیت باال در راستای تأمین اهداف 
زیست محیطی، توجه بسیاری از کشورهای صاحب 
ــعه ی آن  منابع گازی را به منظور بکارگیری و توس

به خود جلب کرده است. 
ایران دومین دارنده ی ذخایر گاز طبیعي جهان 
ــاس آمار منتشر شده میزان  ــمار مي آید. براس به ش
ــدود 62/26  ــده ی گاز ایران در ح ــر ثبت ش ذخای
ــت . یکي از گزینه هاي پیش  تریلیون مترمکعب اس
ــور و  ــتفاده از ذخایر گاز طبیعي کش ــراي اس رو ب
ایجاد ارزش افزوده ی مناسب براي آن ها تبدیل گاز 
  1GTLطبیعي به فرآورده هاي نفتي در یك فرآیند
است. فناوري GTL به فرآیندي اطالق مي شود که 
در آن بتوان گاز طبیعي را به فرآورده هاي باارزشي 
ــایر فرآورده هاي  از جمله متانول، دي متیل اتر و س
ــفید( تبدیل  میان تقطیر )مانند گازوییل و نفت س
ــرفت هاي قابل توجه  ــال هاي اخیر پیش نمود. در س
ــرمایه اي و عملیاتي فرآیند  در کاهش هزینه هاي س

GTL به دست آمده است. 
همانطور که اشاره شد، با توجه به این که ایران 
دومین کشور جهان از لحاظ میزان ذخایر گاز است 
ــد تولید فعلي حدود 200  ــر این ذخایر با رون و عم
ــود، لزوم استفاده ی بهینه از این  سال برآورد مي ش
ــع براي مصرف  ــورت فرآورده هاي مای انرژي به ص
ــاس  ــاي فرآورده هاي نفتي( احس ــه ج ــي )ب داخل
ــود. همچنین تحقق اهداف سه گانه ی تأمین  مي ش

1. Gas To Liquid

ــترده تر گاز در مصارف انرژي داخلي در اجراي  گس
ــازن نفتي و  ــي، تزریق گاز به مخ طرح هاي صیانت
ــهم منطقي در بازارهاي  ــدن نقش و س عهده دار ش
ــتلزم برنامه ریزي هاي بلند مدت و  ــي گاز مس جهان
ــد جهت گیري هاي  ــت که بتوان مطالعات جامع اس
ــعه ی منابع گازي و بهره برداري مؤثر از ذخایر  توس
ــور را تبیین نماید. توسعه ی سریع صنعت  گاز کش
 LNG ــاي مهمي مانند ــز متأثر از فناوري ه گاز نی
ــط قرن  CNG ،GTL، و هیدرات بوده که از اواس
ــده اند. از میان فناوري هاي پیش  ــتم مطرح ش بیس
ــاره تنها فناوري GTL است که مي تواند هر دو  اش
ــور را به صورت  هدف صادرات و مصرف داخلي کش
ــاي میان  ــاي فرآورده ه ــاي مایع )به ج فرآورده ه

تقطیر نفتي( تحقق بخشد. 
تحوالت ساختاری- فناورانه در اقتصاد جهانی و 
در بخش انرژی از جمله ضرورت تنوع بخشیدن به 
ــد فزاینده ی  منابع تأمین انرژی، امنیت عرضه، رش
مصرف انرژی در افق های بلند مدت و در کشورهای 
ــعه، نگرانی  ــال توس ــی و در ح ــته ی صنعت نوخاس
نسبت به آلودگی های محیط زیست، افزایش سریع 
ــیمیایی و غیره  مصارف محصوالت گوناگون پتروش
گاز را به منزله ی یك منبع انرژی و نهاده ی صنعتی 
ممتاز در عرصه ی اقتصاد جهانی مطرح کرده است 
ــا مالحظه ی  ــران در آینده ب ــل، ای ــن اص و روی ای
ــطح بین المللی می تواند  گستردگی بازار گاز در س
در فرآیند بازآرایی اقتصاد ملی و بخش انرژی کشور 

به عرصه ی مبادالت جهانی گاز وارد شود. 

2. توزیع ذخایر گازی در جهان
ــور با بهره گیری از  پروژه ی مطالعات جامع گاز کش
ــور در  ــات مربوط به عملکرد صنعت گاز کش اطالع
ــاس طراحی و تدوین  ــال گذشته و براس بیست س
ــم اندازی از آینده  ــی، به طرح چش مدل های ریاض
ــه و تقاضای  ــب آن عرض ــت و در قال ــه اس پرداخت

ــهم هر یك از آن ها  ــای مختلف انرژی و س حامل ه
ــاری، صنعت،  ــف خانگی، تج ــای مختل در بخش ه
ــاورزی و حمل و نقل در افق بیست سال آینده  کش
ــعه ی منابع گازی کشور و  ــت. توس ــده اس ارایه ش
ــل بهره برداری و  ــر گازی به منابع قاب تبدیل ذخای
ــده، مستلزم  ــترس با کمیات پیش بینی ش در دس
سرمایه گذاری عظیم در این بخش و تحول بنیادی 
فناورانه ی آن است و از همین رو گسترش و تعمیق 
همکاری های بین المللی منطقه ای از جمله شرایط 
اساسی توفیق در اجرای برنامه های طراحی شده و 
ــرمایه در  دگرگونی در مبانی فنی تولید و جلب س
ــش انرژی به طور عام، و بخش گاز به طور خاص  بخ
ــتلزم بازآرایی  ــدی ناگزیر مس ــت. چنین فرآین اس
ــرایط  ــور و انطباق آن با ش ــت نفت و گاز کش صنع
جدید فنی، اقتصادی و تجاری در سطح بین المللی 
است. پراکندگی و عمر ذخایر گاز طبیعی در جهان 
)حجم ذخایر تثبیت شده ی گاز طبیعی در جهان( 
ــت و  ــده اس ــه ی اخیر تقریباً 3 برابرش ــه ده در س
بررسی عمر ذخایر جهانی گاز در این دوره حاکی از 
افزایش عمر این ذخایر است. پراکندگی جغرافیایی 

ذخایر عبارتند از: 
ــوروی سابق با میزان  • منطقه ی جغرافیایی ش
ذخایر تثبیت شده 56 تریلیون مترمکعب با حدود 

40 درصد میزان ذخایر جهان؛
ــه با میزان ذخیره ای 45/2 تریلیون  • خاورمیان
متر مکعب با حدود 32/4 درصد حجمی گاز جهان؛

• آسیا و اقیانوسیه، با حجم ذخایر 9/5 تریلیون 
مترمکعب با حدود 6/7 درصد میزان جهانی گاز؛

ــون مترمکعب با  ــاره ی آفریقا با 9/4 تریلی • ق
حدود 6/7 درصد حجم جهانی ذخایر گاز؛

• الجزایر، هند و نروژ سایر میدان های عظیم را 
دراختیار دارند. 

پتانسیل تولید و عرضه ی گاز طبیعی در جهان 
ــایر حامل های  ــته در مقایسه با س در دهه ی گذش
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ــه، آفریقا،  ــق خاورمیان ــژه در مناط ــه وی ــرژی ب ان
آمریکای مرکزی از افزایش قابل توجه ای برخوردار 
ــت، به طور کلی میزان تولید این نواحی در  بوده اس
ــد داشته است اما  این دوره حدود 100 درصد رش
ــن ذخایر عظیم  ــد با در نظر گرفت ــن میزان تولی ای
ــط بیش از  گازی مناطق فوق که دارای عمر متوس
ــتند هنوز بسیار ناچیز بوده که نشان  صد سال هس
دهنده ی توان بالقوه ای است که در صورت به فعل 
ــارف بلندمدت انرژی  ــه تأمین مص درآمدن قادر ب
جهانی خواهد بود. از جمله نکات مهم در ارتباط با 
ــش از 70 درصد این منابع  ذخایر گازی، تمرکز بی
در دو منطقه ی خاورمیانه و شوروی سابق با ذخایر 
معادل 100 تریلیون مترمکعب است که از دیدگاه 
ــیار حایز  ــرژی جهانی بس ــزی آینده ی ان برنامه ری

اهمیت است. 
ــد مصرف گاز در مقایسه با سایر حامل های  رش
ــرژی و همچنین تجارت جهانی آن چه به طریق  ان
ــتی  ــه )گاز طبیعی NG( یا حمل با کش ــط لول خ
ــی است. رشد  )LNG( در دهه ی اخیر قابل بررس
تقاضای گاز در کشورهای جهان که تا پایان دهه ی 
80 با نرخ فزاینده ای ادامه داشت با کاهش مصرف 
ــایل مرتبط با فروپاشی  شوروی سابق به دلیل مس
نظام حاکم بر آن سیر نزولی پیدا کرده تاکنون نیز 
باشتاب کاهنده ای ادامه دارد که این روند به مرور بر 
طرف خواهد شد. میزان مطلق مصرف گاز طبیعی 
در دهه ی گذشته همیشه صعودی بوده است. عمر 
ــتر  ــال )50 درصد( بیش ذخایر گاز به میزان 22 س
ــن رو جهان جهت  ــت؛ از ای از عمر ذخایر نفتی اس
ــتر از نفت،  ــی انرژی خود بیش ــن نیازهای آت تأمی
می تواند بر روی گاز تکیه داشته باشد. میزان ذخایر 
ــابق 40 درصد کل ذخایر  ــوروی س گاز طبیعی ش
ــیه به تنهایی 34/5 درصد از  ــت که روس جهان اس
ــت و خاورمیانه 32/4 درصد  ذخایر جهان را داراس
یعنی تقریباً یك سوم ذخایر گاز جهان را در اختیار 
ــت،  ــران به تنهایی 15 درصد اس ــهم ای دارد که س
ــوروی سابق )روسیه،  دو منطقه در جهان یعنی ش
ــتان( و خاورمیانه  ــتان، قزاقستان و ازبکس ترکمنس
ــد، عراق، کویت و  ــران، قطر، امارات عربی متح )ای
ــد از ذخایر را در  ــتان( جمعاً حدود 75 درص عربس
ــه تنهایی گویای اهمیت  ــار دارند، این ارقام ب اختی
راهبردی ایران از لحاظ منابع گاز جهان است. زیرا 
عالوه بر این که ایران دومین کشور عمده ی جهان 
ــت، در عین حال بین دو  از لحاظ میزان ذخایر اس
ــرار دارد و این مطلب بر  ــب مهم گازی جهان ق قط
اهمیت راهبردی کشور ما می افزاید. عمر ذخایر گاز 
ــال برآورد  ایران با روند تولید فعلی بیش از 200 س
ــأله ی صادرات گاز را مورد  می شود که این امر مس
توجه قرار می دهد و نیز با انجام اکتشاف های جدید 
احتماالً بر میزان این ذخایر ثابت شده در سال های 
ــاز به برنامه  ــد بنابراین نی ــده افزوده خواهد ش آین

ریزی درازمدت در این زمینه احساس می شود. 

میدان های عظیم گازی جهان به ترتیب بزرگی 
عبارتند از: میدان گاز گنبد شمالی )پارس جنوبی( 
ــت و روسیه که  که عظیم ترین میدان گاز جهان اس
ــار دارد. ایران نیز با در اختیار  ــج میدان در اختی پن
ــمالی و جنوبی دو میدان عظیم  ــتن پارس ش داش

جهان را داراست. )مشترک با قطر( 

3. انواع ذخایر گازی
به طور کلی ذخایر گاز طبیعی در جهان نیز همچون 

ذخایر نفتی به سه دسته تقسیم می شوند:
1. ذخایر ثابت شده2؛ 

2. ذخایر احتمالی3؛
3. ذخایر ممکن4 .

 ذخایر ثابت شده آن دسته از ذخایری هستند 
ــیده و در حال  ــاف در آن ها به پایان رس ــه اکتش ک
ــعه قرار دارند.  ــه ی تولید و یا توس حاضر در مرحل
ــر اطالق  ــته از ذخای ــی به آن دس ــر احتمال ذخای
ــیده و  ــاف در آن ها به پایان رس ــود که اکتش می ش
به احتمال زیاد تحت شرایط فنی و اقتصادی فعلی 
ــت. ذخایر ممکن نیز  قابلیت تولید را خواهند داش
ــتند که شناخت زمین شناسی برروی  ذخایری هس
ــا صورت گرفته و معموالً در جنب ذخایر ثابت  آن ه
ــده یا احتمالی قرار دارند و ارقام ارایه شده صرفاً  ش
ــان زمین شناسی نفت وگاز  تخمین های کارشناس

است. 
ذخایر گاز جهان در بیست سال گذشته از روند 
ــی برخوردار بوده است. ازقبیل کشف  پایدار افزایش
ــتقل در روسیه، مانند  میدان های عظیم گازی مس
ــکوی7 و همچنین  اورنگری5، یامبرگ6 و بواننکوس

میدان عظیم گازی پارس جنوبی در ایران.
ــوع، عمر ذخایر گاز جهان با نرخ تولید  در مجم
ــال برآورد می شود و در مقایسه  فعلی حدود 65 س
ــت از  ــال اس ــا عمر ذخایر نفتی که حدود 43 س ب
ــت، بدین ترتیب  وضعیت مطلوب تری برخوردار اس
قاره ی آمریکا با 8/4 تریلیون متر مکعب حدود 6/1 
ــا ذخایر 5/7  ــکای جنوبی و مرکزی ب درصد، آمری
ــون متر مکعب حدود 4/1 درصد، قاره اروپا با  تریلی
ــون متر مکعب 4 درصد حجم ذخایر گاز  5/5 تریلی
ــی را به خود اختصاص داده اند. ظرفیت تولید  جهان
ــاری گاز طبیعی( در جهان  ــی )تولید تج گاز طبیع
ــاز دهه ی 1970 تا کنون دارای روند صعودی  از آغ
ــت. مراکز عمده ی تولید این حامل انرژی،  بوده اس
ــمالی، مرکزی و جنوبی، اروپا، شوروی  آمریکای ش
سابق، خاورمیانه، آفریقا، آسیا و اقیانوسیه هستند. 
ــامانه های مختلف عرضه )خطوط لوله و تانکر( با  س
ــی جغرافیایی ذخایر گاز طبیعی،  توجه به پراکندگ
ــاً در مناطقی قرار دارند که از بازارهای اصلی  عمدت
2. Proved Reserves
3. Probable
4. Possible
5. Urengoy
6. Yamburg
7. Bovanakovskoye

مصرف به دور هستند. 

4. تجارت گاز طبیعی 
ــامل انتقال  ــال گاز از مراکز تولید به مصرف ش انتق
ــور به صورت شبکه ی توزیع گاز  گاز در داخل کش
ــوط لوله برای  ــال گاز با خط ــم به صورت انتق و ه
ــت. منطقه ی جنوب  ــورها اس صادرات به دیگر کش
ــخص کشورهای ژاپن،  ــرقی آسیا و یا به طور مش ش
ــر بزرگ ترین  ــوان در حال حاض ــره جنوبی و تای ک
ــمار  ــدگان و واردکنندگان LNG به ش مصرف کنن
ــه منظور  ــده ب ــای انجام ش ــد. پیش بینی ه می رون
ــانگر رشد  ــناخت تقاضای آتی این محصول نش ش
ــال آینده در این  ــاالی تقاضای LNG در 20 س ب

ناحیه است. 
ــیایی اقیانوس آرام8 با  در حال حاضر ناحیه آس
ــت داشتن بیش از 75 درصد تجارت جهانی  در دس
ــی آینده ی  ــن ناحیه به لحاظ بررس LNG مهم تری
این محصول است. به عالوه این که ساحل اقیانوس 
ــه و ترینیداد فعال  ــا پروژه های نیجری اطلس نیز ب
ــد. در حال حاضر LNG تنها 6 درصد  خواهند ش
بازار گاز اروپا و کمتر از یك درصد بازار آمریکا را به 
خود اختصاص داده، اما اخیراً فعالیت هایی از طرف 
خریداران برای توسعه ی شبکه های تولید، فرآورش 
ــع در اروپای جنوبی و  تا حدودی  و انتقال گاز مای
ــوخت های  ــرای تأمین امنیت عرضه ی س آمریکا ب
خود با استفاده از گسترش ظرفیت عرضه کنندگانی 
ــال در این ناحیه و  ــد نیجریه، ترینیداد و ونزوئ مانن
ــیایی صورت گرفته  ــترالیا در ناحیه ی آس قطر و اس
ــت. پیش بینی میزان عرضه و انتقال گاز طبیعی  اس
ــازار گاز طبیعی جهان  ــی ب ــال2020 و بررس تا س
ــال 2020( در  ــدت )تا س ــد م ــك دوره ی بلن در ی
ــه ی جغرافیایی با در نظر گرفتن  قالب هفت منطق
ــخصه های اقلیمی، اقتصادی، سیاسی و … به  مش

تفصیل انجام گرفته است. 

5. متغیرهای تأثیرگذارنده بر پتانسیل 
عرضه ی گاز طبیعی

ــیل عرضه ی  ــر پتانس ــده ب ــای تأثیرگذارن متغیره
ــی می توان به  ــان را به طور کل ــی در جه گاز طبیع
ــته متغیرهایی که  ــته تقسیم کرد: یك دس دو دس
به طور عام در کلیه ی مناطق، دارای اثر مشابهی بر 
ــد اقتصادی  عرضه خواهند بود )مانند چگونگی رش
ــتند که تنها  ــته ی دیگر متغیرهایی هس و …( دس
ــی و اقتصادی و …  به لحاظ خاص اقلیمی، سیاس
ــر منطقه بر عرضه ی آن منطقه ی خاص تأثیر  در ه
ــن متغیرهایی اگرچه  ــد گذارد و وجود چنی خواهن
جهت بهبود عرضه ی در آن مناطق خاص ضرورت 
ــت، اما برای سایر مناطق به عنوان یك  خواهد داش
شرط الزم )در مقطع مورد بررسی( مطرح نخواهند 
بود. )مانند قوانین محدود کننده ی محیطی، بهبود 

8. Asia-Pacific
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فناوری حفاری و اکتشاف و تولید منابع گاز و …( 
ــی چگونگی تأثیر متغیرهای مؤثر  در این بررس
ــی در مناطق مختلف با توجه  برعرضه ی گاز طبیع
به شرایط خاص هر منطقه به تفکیك مورد توجه و 

تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. 
ــی  مهم ترین متغیرهای مورد نظر در این بررس

به شرح زیر است: 
• شرایط آب و هوایی هر منطقه؛

ــرژی هر  ــده ی ان ــال و آین ــت های ح • سیاس
ــی الگوی مصرف انرژی  منطقه در رابطه با چگونگ
در دوره های مختلف و نیز سیاست جایگزینی انواع 

انرژی ها به خصوص در بخش گاز طبیعی؛
• سیاست های صرفه جویی در مصرف انرژی )به 

خصوص گاز طبیعی(؛ 
• چگونگی امکانات توسعه ی انتقال و توزیع گاز 
طبیعی به مصرف کنندگان نهایی، شبکه های توزیع 

و انتقال داخلی و … امکانات صادراتی؛
• چگونگی قراردادهای عرضه ی گاز طبیعی در 
ــعه ی  زمان حال و آینده و با توجه به برنامه ی توس

صادرات در هر منطقه؛
• درصد بستگی به صادرات گاز طبیعی؛
• حجم ذخایر گاز طبیعی در هر منطقه؛

• نرخ تهی شدن منابع داخلی گاز؛
ــایل زیست  • قوانین هر منطقه در رابطه با مس

محیطی؛
ــاف گاز  • بهبود فناوری حفاری و تولید و اکتش

طبیعی؛
ــتی  ــی تأمین مالی طرح های باالدس • چگونگ

بخش گاز طبیعی.
ــی برای  ــن بررس ــروض در ای ــناریو های مف س
ــتثنای اروپای مرکزی و  ــه ی مناطق دنیا به اس کلی

شرقی به کار رفته است. 
تولید گاز در شوروی سابق تا حد بسیار زیادی 
ــیه  ــی در فدراتیو روس ــایل سیاس به چگونگی مس
ــناریوهای  ــز بین س ــن تمای ــتگی دارد، بنابرای بس
ــای مرکزی و  ــرای اروپ ــن ب ــاال و پایی ــه ی ب عرض
ــاس قیمت های بازار جهانی نفت خام  ــرقی براس ش

ــه مفروضات در ارتباط  ــت؛ بلکه به دو مجموع نیس
ــبات اقتصادی و سیاسی در فدراتیو روسیه  با مناس

بستگی دارد.
در پیش بینی تقاضای گاز طبیعی در جهان در 
ــی ترین نکته در تعیین  ــده، فرض قیمت، اساس آین
محدوده ی تقاضا است. همچنین پیش بینی میزان 
رشد مصرف انرژی که متأثر از رشد اقتصادی است 
ــمار می آید، در هر  ــی دیگر از عوامل مؤثر به ش یک
دوی این عوامل فرض قیمت نفت نکته ی مهمی در 

برآورد نهایی قیمت گاز به شمار می رود. 
ــور و تبدیل ذخایر  ــعه ی منابع گازی کش توس
ــترس  ــل بهره برداری و در دس ــه منابع قاب گازی ب
ــتلزم سرمایه گذاری  با کمیات پیش بینی شده مس
ــن فناورانه ی  ــن بخش و تحول بنیادی عظیم در ای
ــق  ــترش و تعمی ــن روی گس ــت و از همی آن اس
همکاری های بین المللی منطقه ای از جمله شرایط 
اساسی توفیق در اجرای برنامه های طراحی شده و 
ــرمایه در  دگرگونی در مبانی فنی تولید و جلب س
ــام و بخش گاز به طور خاص  بخش انرژی به طور ع
ــتلزم بازآرایی  ــدی ناگزیر مس ــت. چنین فرآین اس
ــرایط  ــور و انطباق آن با ش ــت نفت وگاز کش صنع
جدید فنی، اقتصادی و تجاری در سطح بین المللی 

است.

6. ضرورت بکارگیری فناوری های جدید 
در صنعت نفت و گاز

صادرات گاز طبیعی عالوه بر این که ارزش افزوده ی 
زیادی نصیب کشور نمی کند، با محدویت صادرات 

به مناطق دور دست هم مواجه است.
ــغلی  ــه ایجاد فرصت های ش ــا توجه به نیاز ب ب
ــدان مورد  ــادرات گاز طبیعی نباید چن ــد، ص جدی
ــور  ــوق دادن صنعت گاز کش تأکید قرار گیرد و س
به سمت تولید فرآوردهای گازی برای ایجاد ارزش 
ــتغال در کشور، امروزه به امری  افزوده ی باالتر و اش

اجتناب ناپذیر تبدیل شده است.
ــه در جهان در  ــرفت های فناورانه ای ک ــا پیش ب
حال وقوع است )CNG و LNG  نمونه ای از این 

ــت( می توان مشکالت فعلی صادرات  فناوری ها اس
ــا ارزش افزوده ی  ــل و کاالهای ب ــی را ح گاز طبیع
ــی منبع مهم تأمین  ــر را صادر کرد. گاز طبیع باالت
انرژی در قرن جدید است و توسعه ی سریع صنعت 
ــت  گاز هم از فناوری های مهمی تأثیر پذیرفته اس
ــده اند. با توجه  ــط قرن بیستم مطرح ش که از اواس
ــاوری برای انتقال گاز به  ــه توانایی های موجود فن ب
مناطق دوردست، روش LNG یا گاز طبیعی مایع 
ــته است  ــده به عنوان یك روش اقتصادی توانس ش
ــازد.  ــواری حمل گاز را تا حد زیادی برطرف س دش
 )GTL( ــه فرآورده های مایع ــاوری تبدیل گاز ب فن
ــب برای انتقال گاز به بازارهای  هم راهکاری مناس
ــن روش اخیر  ــت؛ هر چند هنوز ای ــت اس دوردس
ــرار نگرفته، اما  ــتفاده ق ــترده مورد اس بصورت گس
ــیار  حمل فرآورده های مایع به بازارهای مصرف بس
 LNG ــر از روش تبدیل به ــاده تر و کم هزینه ت س

است.
ــان می دهد که در  ــی های انجام شده نش بررس
دهه ی اخیر در بین فرآورده های قابل استحصال از 
ــفید،  طریق فرایند GTL، یعنی گازوییل و نفت س
ــر و واکس به  ــت، متانول، دی متیل ات بنزین و نف
ــد، 4.32 ، 9.2 ، 8.0 و 2.0  ــا 7.63 درص ــب ب ترتی
ــی جهان در بین  ــن نیازهای واردات درصد مهم تری

فرآورده های مورد نظر بوده است.
مطالعه وضع تقاضای جهانی فرآورده های مورد 
نظر حاکی از آن است که به ترتیب قاره های آسیا، 
اروپا و آمریکای شمالی مهم ترین مناطق جهان در 
جذب این فرآورده ها به شمار می روند. این در حالی 
است که بخش اعظم تقاضا قبل از این دهه، متعلق 
ــیایی سهم  ــورهای آس ــت، اما کش به اروپا بوده اس
ــد. تصمیم گیری در خصوص  ــود را افزایش دادن خ
ــد در حوزه های نفت  ــری فناوری های جدی بکارگی
ــن تصمیم گیری  ــد و ای ــد مورد توجه باش و گاز بای
ــازی و مطالعات پشتیبان دارد تا  نیاز به فرهنگ س
ــاس اطالعات حال و آینده  تصمیم گیرندگان بر اس
بتوانند تصمیمات اصولی و مدیریتی مناسبی اتخاذ 

کنند.

 GTL فناوری
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ــد ذخایر گازی  ــا دارا بودن 9.15 درص ایران ب
ــان و 6.4 درصد تولید گاز طبیعی جهان، بدون  جه
شك می تواند نقش بسزایی در تأمین انرژی جهانی 
ــد. همچنین از سوی دیگر هر  در آینده داشته باش
ــی از تجارت  ــهم چندان ــرایط کنونی س چند در ش
ــند چشم انداز کشور آمده  جهانی نداریم، اما در س
ــت که 8 تا 10 درصد سهم تجارت جهانی گاز و  اس
ــم انداز  باید به ایران  فرآورده های گازی در افق چش

اختصاص یابد.
ــن صادرات گاز طبیعی چندان نمی تواند  بنابرای
ارزش افزوده ای برای کشور به همراه داشته باشد و 

درآمد ارزی ناشی از آن هم کم تر خواهد بود.
ــای جهانی و  ــوص تأمین تقاض ــران در خص ای
ــر به جز فرآورده  ــش صادرات طی دهه ی اخی افزای
دی متیل اتر در خصوص سایر فرآورده ها، روند رو به 
رشدی را تجربه کرده است، بطوری که به ترتیب در 
مورد واکس از رشد 5.35 درصدی، متانول از رشد 
9.32 درصدی، بنزین و نفتا از رشد 13 درصدی و 
گازوییل و نفت سفید از رشد 4.1درصدی برخوردار 
ــا توجه به حجم باالی  ــت که در این بین ب بوده اس
صادرات متانول از سوی ایران، رشد تقاضای واردات 
ــایر  ــیار با اهمیت تر از س ــی این محصول بس جهان

فرآورده ها است.
ــازار صادراتی  ــیایی مهم ترین ب ــورهای آس کش
ــتند، به طوری  ــده هس ایران در فرآورده های یاد ش
ــران به ترتیب به  ــدود 85 درصد صادرات ای که ح
ــد(، چین )با  ــنگاپور )با 2.39 درص ــورهای س کش
9.25 درصد(، کره جنوبی )با 4.13 درصد(، هند )با 
3.4 درصد( و ژاپن )با 5.2 درصد( اختصاص دارد.

ــران، آلودگی هوای  ــکالت فعلی ای یکی از مش
ــت که  ــور به ویژه تهران اس ــزرگ کش ــهرهای ب ش
ــود آورده  ــور بوج ــرای کش ــیاری ب ــالت بس معض
ــان می دهد که  ــده نش ــات انجام ش ــت. مطالع اس
ــور از طریق  ــده ای از آلودگی هوای کش بخش عم
ــوخت های پاک قابل برطرف کردن  ــتفاده از س اس
ــی و حمل و  ــن بخش های نیروگاه ــت. همچنی اس
ــار SO2 و بخش های  ــزان انتش ــترین می نقل بیش
ــاری و عمومی بیش ترین  ــی و خانگی، تج نیروگاه
ــار CO2 را به خود اختصاص داده اند.  میزان انتش
ــهم  بخش های نیروگاهی، حمل و نقل و صنعت س
ــید گوگرد )6.87  ــزایی هم در تولید دی اکس به س
درصد( و اکسیدهای ازت )4.89 درصد( داشته اند. 
اطالعات فوق نشان می دهد که بخش حمل و نقل 
ــور که عمدتاً مصرف کننده ی بنزین و گازوییل  کش
است، نزدیك به نیمی از آالینده های کشور را تولید 
می کنند. بنابراین به نظر می رسد تولید محصوالت 
ــا عنایت به آلودگی کم تر و معضل آلودگی  GTL ب
هوای کالن شهرهای کشور، راهی به سوی خالصی 
از معضالت فعلی است هر چند طرحی میان مدت 
ــورهای دارای منابع  ــرای کش ــاب می آید. ب به حس
ــم گاز طبیعی از جمله ایران این موضوع قابل  عظی

ــت که هرچند LNG  و GTL بازارهای  توجه اس
متفاوتی دارند، در صورتی که از ذخایر کافی گازی 
بهره مند باشند، استفاده از هر یك از این فناوری ها 

مانع بکارگیری دیگری نخواهد بود.

LNG ، CNG .7 و GTL در انتقال گاز 
طبیعی

انتقال گاز برای فواصل طوالنی همواره با مشکالت 
ــاوری LNG به  ــد. امروزه فن خاصی روبرو می باش
ــادی و قابل اطمینان  ــکاری کاماًل اقتص عنوان راه
ــرفت های  ــت. اما پیش ــرح اس ــه مط ــن زمین در ای
ــایر فناوری ها نیز  ــتفاده از س ــر در زمینه ی اس اخی
 CNG ــی نظیر ــت که روش های باعث گردیده اس
ــرای انتقال گاز  ــدرات هم به عنوان راه حلی ب و هی
ــك گاز  ــل طوالنی مطرح گردند. بدون ش به فواص
ــرژی در قرن جدید  ــم تأمین ان ــی منبع مه طبیع
است. امروزه فناوری های بسیاری برای استحصال، 

انتقال و بکارگیری از منابع گازی رشد یافته اند. 
ــورت کاهش دادن خطر  فناوری CNG در ص
ــال آن، می تواند رقیبی برای  ــار در هنگام انتق انفج

فناوری LNG در فواصل کوتاه تر باشد.
ــز تأثیرپذیر  ــت گاز نی ــریع صنع ــعه ی س توس
ــط  ــت که از اواس ــی بوده اس ــای مهم از فناوری ه
ــده اند. انتقال گاز طبیعی به  ــتم مطرح ش قرن بیس
واسطه ی ماهیت گازی آن عموماً با دشواری مواجه 
ــاده ترین روش انتقال  ــتفاده از س ــت و حتی اس اس
ــکالت  ــی خطوط لوله در فواصل طوالنی با مش یعن
زیادی روبرو می شود. با توجه به توانایی های موجود 
ــت، روش  فناوری برای انتقال گاز به فواصل دوردس
)LNG گاز طبیعی مایع شده( به عنوان یك روش 
ــل گاز را مقدار  ــواری حم ــته دش اقتصادی توانس

زیادی مرتفع سازد.
ــینه بیش از 70 سال، در  فناوری GTL با پیش
ــعه قرار دارد.  مقیاس تجاری هنوز در آغاز راه توس
فناوری تبدیل گاز به فرآورده های مایع گرچه برای 
بسیاری از توسعه دهندگان عمده این فناوری، مانند 

ــون موبیل و سنترلیوم شناخته  شل، ساسول، اکس
ــت، اما تعداد واحدهای بزرگ تجاری در  ــده اس ش
ــیار محدود و امروزه مقدار  جهان در این زمینه بس
ــه های بزرگ به این امر  کمی از منابع مالی مؤسس

اختصاص یافته است
ــته  ــاوری  GTL گاز طبیعی در یك رش در فن
ــه مایعات میان تقطیر  ــیمیایی ب فعل و انفعاالت ش
ــوخت جت، دیزل و  ــوری مانند نفتا، س هیدروکرب
پایه های روغنی و … تبدیل می شود. در این روش، 
گاز طبیعی نخست به گازهای سنتز منوکسیدکربن 
ــپس در یك رشته  ــود، س و هیدروژن تبدیل می ش
واکنش های شیمیایی تحت تأثیر بستر کاتالیستی 
ــوری مایع که در حال حاضر  محصوالت هیدروکرب

دارای بازار خوبی هستند، تولید می شوند.
برخی از کارشناسان، تبدیل گاز به فرآورده های 
مایع )GTL( را نیز راهکاری مناسب جهت انتقال 
ــان می نمایند؛ زیرا  ــت بی ــه بازارهای دوردس گاز ب
 GTL ــاوری ــن که هنوز فن ــد با وجود ای معتقدن
به طور گسترده مورد استفاده ی کشورهای دارنده ی 
ــل فرآورده های مایع  ــت، حم ــرار نگرفته اس گاز ق
ــاده تر و کم هزینه تر  ــیار س به بازارهای مصرف بس
ــد. عالوه بر آن  ــه LNG می باش ــل ب از روش تبدی
فرآورده های مایع گاز را به سهولت می توان در بازار 
ــه دلیل نوع خاص  ــاند ولی ب مصرف به فروش رس
ــات دریافت خاصی  ــای LNG که به تأسیس تقاض
ــواری  ــروش LNG همواره دش ــت ف ــد اس نیازمن
ــطه ی هزینه های باال  ــتری در بر دارد. به واس بیش
ــال گاز طبیعی در هر یك از فناوری های  برای انتق
ــرای یافتن  ــش ب ــق و پژوه ــاره، تحقی ــش اش پی
ــه دارد. اگرچه هنوز  ــای دیگر همواره ادام راهکاره
استفاده از فناوری GTL در جهان گسترش زیادی 
نیافته، سرمایه گذاری قابل توجه کشورهای صاحب 
ــتفاده از این فناوری،  منابع گاز مانند قطر، برای اس
نشانگر توسعه و سودآوری این فناوری در آینده ای 
ــت. همچنین حمل فرآورده های مایع به  نزدیك اس
بازارهای مصرف بسیار ساده تر و کم هزینه تر است.

شکل1. شمایی کلی از فرآیند تبدیل گاز به مایع

IN AND OUT
Syntroleum's gas-to-Liquids Process
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 ،GTL  و LNG در این راستا عالوه بر فناوری
ــت  ــای CNG و هیدرات نیز ممکن اس فناوری ه
ــب و ارزان برای  ــوان راهکاری مناس ــد به عن بتوانن
ــاوری CNG یا گاز  ــوند. فن ــال گاز مطرح ش انتق
ــده، برای انتقال گاز طبیعی در  ــرده ش طبیعی فش
مسافت های طوالنی، قابلیت مهمی به شمار می رود. 
CNG را می توان در کشتی های مخصوصی ذخیره 
و سپس به مقاصد مورد نظر حمل نمود. اگرچه یك 
ــد گاز را به مقادیر  ــتی حامل CNG نمی توان کش
ــتی های LNG انتقال دهد،  بارگیری شده در کش
ــازی و همچنین تبدیل مجدد به  ولی روش مایع س
گاز در فناوری CNG سهل تر و بسیار کم هزینه تر 

از LNG است.
ــه  ــتی های CNG ب ــازی گاز در کش ذخیره س
ــار       ــورت نگهداری گاز در لوله هایی با تحمل فش ص
ــر 18 تا 36 اینچ  ــه قط ــا psi  3000 و ب 1500 ت
می باشد. این لوله ها که به صورت افقی و عمودی در 
ــده اند، توانایی ذخیره سازی مقادیر  کشتی تعبیه ش
ــود دارند. برای کاهش خطرات  زیادی گاز را در خ
احتمالی. دمای این لوله ها در 20- درجه ی سانتی 
گراد حفظ می شود. به دلیل فشار باالی CNG در 
مخازن لوله ای شکل، باال بودن احتمال خطر انفجار 
ــدن کاربرد وسیع  ــی عملی نش ــکالت اساس از مش
ــد. امروزه استفاده  فناوری CNG در جهان می باش
 CNG از تکنیك های جدید در ساخت کشتی های
ــر 6 اینچ که به  ــری لوله هایی به قط ــی بکارگی یعن
ــتی تعبیه  ــای بزرگ در درون کش صورت قرقره ه

می شوند، پیشنهاد شده است.
ــتی ها توانایی ذخیره سازی بیشتری از  این کش
ــاوری CNG برای انتقال  گاز را در خود دارند. فن
گاز مخازن آب های عمیق که عماًل انتقال گاز آن ها 
با خط لوله به ساحل با دشواری و هزینه ی باال روبرو 
ــادگی فرآیند تولید  ــت می تواند کاربرد یابد. س اس
CNG  و فناوری ساده تر ساخت کشتی های حمل 
ــبت به LNG طرح های CNG را به عنوان  آن نس
ــال گاز مطرح نموده  ــوه ای برای انتق ــه ی بالق گزین
 CNG ــرایط موجود فناوری ــت. با توجه به ش اس
استفاده از آن تنها برای انتقال گاز تا فواصل 2500 

مایل مطمئن به نظر می رسد. تحقیقات در زمینه ی 
استفاده از فناوری CNG برای انتقال گاز طبیعی 
ــان ادامه  ــترالیا همچن ــورهای آمریکا و اس در کش
ــت بلوری که از  دارد. فناوری هیدرات، جامدی اس
ــده است و در حقیقت  مولکول های آب تشکیل ش

مولکول های گاز در درون آن به دام افتاده اند.
ــکیل  ــتند که قابلیت تش ــای زیادی هس گازه
ــه  ب ــوان  ــه می ت از آن جمل ــد.  را دارن ــدرات  هی
هیدروکربن هایی با تعداد اتم های پایین نظیر متان 

اشاره کرد. شرایط تشکیل هیدرات عبارتند از:
 1. فشار و دمای مناسب؛

2. وجود مولکول آب؛
3. وجود مولکول گاز .

ــدرات گازی به عنوان  ــه ی1960 که هی از ده
ــم در خطوط لوله ی گاز به وجود آمد،  عاملی مزاح
ــیله ی هیدرات در  ایده ی انتقال گاز طبیعی به وس
ــیاری از دانشمندان شکل گرفت. به دلیل  ذهن بس
ــدرات باالتر از دمای حمل  ــه دمای حمل هی آن ک
ــهولت  ــه س ــدرات گازی را ب ــد، هی LNG می باش
ــاخت  ــن رو فناوری س ــال داد. از ای ــوان انتق می ت
کشتی های حمل هیدرات پیچیدگی بسیار کم تری 
نسبت به کشتی های حمل LNG خواهد داشت و 
تأسیسات تولید هیدرات بسیار ساده تر از تأسیسات 
ــکل  ــا مش ــد. ام ــی گردن ــد طراح LNG می توانن
ــد.  ــده می باش ــی، حجم کم تر گاز منتقل ش اساس
ــن زمینه، هر  ــده در ای ــاس مطالعات انجام ش براس
ــدرات، 175 متر مکعب گاز را  ــك متر مکعب هی ی
ــی که در فناوری  ــود جای می دهد. در صورت در خ
ــد و این  ــش حجم به 6 درصد می رس LNG کاه
ــادی بودن طرح های انتقال گاز به  موضوع در اقتص
ــیار پراهمیت است.  ــت بس خصوص فواصل دوردس
ــای زیادی وجود دارد تا  ــا این وجود، هنوز امیده ب
هیدرات به عنوان یك راه حل کاماًل اقتصادی جهت 
انتقال گاز به کار رود. در این زمینه، شرکت BP با 
ــگاه گودسن  همکاری مراکز علمی دیگر مانند دانش
ــاخت پایلوتی است که توان تولید روزی  در حال س

100 کیلوگرم هیدرات را دارد.
ادامه دارد
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در این مقاله تالش شده است تا از منظر ابزاردقیق 
ــای اندازه گیری  ــی مبحث لرزش و روش ه به بررس
آن پرداخته شود. وجود لرزش با اندازه ی غیرمجاز 
ــا، توربین ها،  ــین آالت دوار از قبیل پمپ ه در ماش
موتورها و غیره باعث ایجاد لطمات جبران ناپذیری 
ــأله ی  ــده و از این رو مس ــین آالت  ش ــه این ماش ب
ــنجش، و اندازه گیری آن از اهمیت بسبار باالیی  س
برخوردار است که به صراحت می توان گفت نادیده 
گرفتن این لرزش و یا عدم توجه کافی به چگونگی 
ــوه ی پیکربندی  ــگر، محل نصب و نح انتخاب حس
ــنگین و گاهی  ــرزش و ... باعث عواقب س ــش ل پای
ــین آالت و فرآیند تولید  ــی مدت ماش توقف طوالن
ــگرهای  ــود. در این مقاله با معرفی انواع حس می ش
ــه ی اجمالی آن ها پرداخته شده و  لرزش به مقایس
ــی اندازه گیری لرزش و علل پدید آمدن آن  چگونگ

بیان شده است.

پایش لرزش
 در ماشین آالت دوار

واژه هاي کلیدي: لرزش، پایش لرزش، 
پارامترهای لرزش، حسگر لرزش مهندس احمد امین زادهمهندس رسول ایرانیمهندس کاظم امین زاده

ش
ـار
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ن
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1. مقدمه
ــیار  مبحث ارتعاش یا لرزش  یکی از موضوعات بس
ــین آالت دوار است که در بعضی مواقع   مهم در ماش
ــات غیر قابل جبرانی را در پی دارد. به همین  صدم
ــل لرزش از  ــی عل ــنجش و بررس دلیل تحلیل، س
ــین  ــه در صنایع دارای ماش ــت ک ــی اس موضوعات
ــور، موتور، پمپ،  ــل توربین، ژنرات آالت دوار از قبی
ــیار به آن اهمیت داده می شود و  کمپرسور و... بس
نسبت به حفاظت ماشین آالت در مقابل این پدیده 
ــد. این مقاله در حد  ــیاری به عمل می آی تالش بس
ــی اجمالی پدیده ی لرزش پرداخته  مقدور به بررس
ــگر، محل  و چگونگی اندازه گیری آن و انتخاب حس
ــب و برخی نکات دیگر در این خصوص  نصب مناس

را در حد کافی بیان نموده است.

2. تعاریف و اندازه گیري لرزش
ــامانه های دینامیك که جسم قابلیت کسب یا  در س
ــت، نوسان به وجود  ــت دادن انرژی را داراس از دس
ــد. ارتعاش در  ــه آن ارتعاش می گوین ــد که ب می آی
ــانی تعریف  ــکل بصورت حرکت نوس ساده ترین ش

می شود که به آن لرزش می گویند. [1]

1.2. پارامترهای اندازه گیری لرزش
معموالً سه پارامتر در ارتباط با لرزش، اندازه گیری 
می شوند که در ادامه این پارامترها تشریح شده اند:

ــین در واحد  الف. فرکانس: تعداد دفعاتی که ماش
زمان )دقیقه//ثانیه( می لرزد.

ــا  ــوالً ب ــدار معم ــن مق ب. دامنـه ی لـرزش: ای
ــرون، اینچ در ثانیه و  مقیاس های هزارم اینچ، میک
ــتگی به چگونگی اندازه گیری دارد نشان  g که بس

داده می شود.
معموالً اندازه ی جابجایی کامل جرم به عقب و 
جلو، مقدار لرزش نامیده می شود. واحد اندازه گیری 
ــامانه ی انگلیسی و متریك در ادامه  جابجایی در س
ــل آن نیز به صورت  ــت و فرمول های تبدی آمده اس

زیر می باشد:
1mil=0001/ inch
1 micron= 0001/ mm
1 mil= 254/ micron
1 micron= 0039/ mil

ــب میکرومتر و میل،  ــزان جابجایی بر حس می
سرعت بر حسب میلیمتر بر ثانیه یا اینچ بر ثانیه و 
ــتاب بر حسب متر بر مجذور ثانیه یا g یا اینچ بر  ش

مجذور ثانیه بیان می شود.
ــیگنال  ج.  فاز  لـرزش: چگونگی وضعیت س
ــبت به  ــه نس ــبت به یك نقطه و همیش لرزش نس
ــی حرکت  ــود و توال ــنجیده می ش ــك مرجع س ی
ــان  ــبت به آن نقطه ی ثابت نش )تقدم/ تأخر( را نس
ــط  فالش المپ ــرزش معموالً توس ــد. فاز ل  می ده

ــل الکترونیکی اندازه گیری شده و واحد آن  یا فتوس
ــد. معموالً مقدار لرزش )دامنه( را به  درجه می باش

ــتاب، اندازه گیری  سه روش جابجایی، سرعت و ش
می کنند.

به عنوان مثال در سامانه ی وزنه و فنر:

و  

و

روش بیان مقدار لرزش )دامنه(:

2.2. اندازه گیری سرعت لرزش
ــان جرم را سرعت لرزش می گویند. به  سرعت نوس
عبارت دیگر در سامانه ی وزنه و فنر، سرعت حرکت 
ــه به لحظه ی  ــروع تا زمانی ک ــه از لحظه ی ش وزن
ــد را به عنوان سرعت  ــکون اولیه ی خود می رس س

ــنجش  ــت )P-0( در نظر می گیرند و واحد س حرک
آن اینچ بر ثانیه و یا میلی متر بر ثانیه می باشد.

سیگنال ارتعاش در محدوده ی فرکانسی 10 تا 
2000 هرتز )600 تا 120000دور در دقیقه( تقریباً 
ــر فرکانس تا  ــت حتی اگ ــته به فرکانس نیس وابس
300000 دور در دقیقه تولید شود به شرط آن که 
مقدار Roll Off  باالتر از 120000 دور در دقیقه 
ــوان از روش اندازه گیری  ــود می ت در نظر گرفته ش
سرعت استفاده نمود. این روش در طیف وسیع تری 
ــتاب  ــبت به دو روش جابجایی و ش از فرکانس نس
ــای کم تر از  ــن رو در فرکانس ه ــرد دارد. از ای کارب
ــرعت  120000 دور در دقیقه روش اندازه گیری س
بهترین روش جهت اندازه گیری لرزش ماشین آالت 

دوار می باشد. 
ــوع  ــن ن ــی اولی ــرعت ارتعاش ــگرهای س حس
ــه برای  ــتند ک ــنج بدنه هس ــگرهای لرزش س حس
ــتفاده  ــین مورد اس اندازه گیری لرزش بدنه ی ماش
قرار می گیرند. این حسگرها سرعت ارتعاشی مطلق 
بدنه ی ماشین را اندازه گیری می کنند. این حسگرها 

Periodic time = Frequency  or   T = f  Sec

 

Frequency = Periodic time  or   F = T  Hz
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شکل 1. شکل یك تناوب سیگنال هارمونیك

شکل 2. نمایش پارامترهای یك حرکت هارمونیك

جدول 1. جدول تبدیل واحدهای مختلف

Peak value(=amplitude for harmonic signal)                                      xa
rms(Root Mean Square)value=0.707 x amplitude                              xRMS=0.707.xa
mean value=0.637 x amplitude                                                           xmean=0.637.xa
peak-to-peak value=2 x amplitude                                                      xpk-pk=2.xa

 

𝑎𝑎(𝑡𝑡) = dv
𝑑𝑑𝑡𝑡 = −𝑥𝑥.𝜔𝜔2. 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜔𝜔𝑡𝑡) 

𝑣𝑣(𝑡𝑡) = dx
dt = 𝑋𝑋.𝜔𝜔. cos(𝜔𝜔𝑡𝑡) 

𝑥𝑥(𝑡𝑡) = 𝑋𝑋. sin(𝜔𝜔𝑡𝑡) 

پایش لرزش در ماشین آالت دوار
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ــری  ــرای اندازه گی ــنج( ب ــنج و شتاب س )سرعت س
ــد به همین لحاظ  ــرزش، خود باید مرتعش گردن ل
مسأله ی فرکانس طبیعی خود حسگر اهمیت پیدا 
می کند. به عبارتی دیگر خروجی حسگر باید نسبت 
ــیت  ــان و برابر با حساس به کلیه ی فرکانس ها یکس
ــده برای حسگر باشد. بنابراین محدوده ی  تعیین ش
ــگر محدوده ی  ــتفاده برای حس ــی قابل اس فرکانس
ــگر است، در  خارج از ناحیه ی فرکانس طبیعی حس
ــی آن اصطالحاً مسطح  ناحیه ای که پاسخ فرکانس

است.
سرعت سنج های لرزشی از یك هسته ی مرتعش 
ــط یك میدان  ــیم پیچ که توسط فنر وس حاوی س
ــکیل می گردند.  ــی معلق شده است تش مغناطیس
ــده به بدنه ی حسگر از طریق فنرها  ارتعاش وارد ش
ــته رسیده و سرعت لرزشی هسته نسبت به  به هس
بدنه متناسب با سرعت لرزشی بدنه ی حسگر است. 
مرتعش  هسته ی  یك  از  لرزشی  سرعت سنج های 
میدان  یك  وسط  فنر  توسط  که  سیم پیچ  حاوی 
می شوند.  تشکیل  است  شده  معلق  مغناطیسی 
ارتعاش وارد شده به بدنه ی حسگر از طریق فنرها 
به هسته رسیده و سرعت لرزشی هسته نسبت به 
بدنه متناسب با سرعت لرزشی بدنه ی حسگر است. 
ــگرها این  نکته ی مهم در رابطه با این نوع حس
است که کارکرد این حسگر باالی فرکانس طبیعی 
ــته تری نسبت به  ــت و محدوده ی بسیار بس آن اس
ــه بین 10 تا  ــه عنوان نمون ــنج ها دارد )ب شتاب س
1000 هرتز(. اما ویژگی مهم آن خروجی امپدانس 
ــی می توان آن را نمایش  ــت که براحت پایین آن اس
ــگر مانند یك ژنراتور عمل  داد. به عبارتی این حس
ــه و یا تقویت ندارد و خروجی  ــرده و نیاز به تغذی ک
آن را می توان در سایر دستگاه ها به راحتی استفاده 
ــی معیار اصلی  ــرعت ارتعاش نمود. عالوه بر این س
ــین ها است و شاید به  ــدت ارتعاش ماش ارزیابی ش
همین دالیل است که هنوز از این نوع حسگرها به 
ویژه برای مقاصد حفاظتی، بسیار استفاده می شود. 
ــش در این نوع  ــود المان های مرتع ــکل وج اما مش
ــگر معموالً باعث کاهش عمر آن شده و باعث  حس
خرابی زودتر آن نسبت به سایر حسگرها می گردد. 
بنابراین در جاهایی که از این نوع حسگرها استفاده 
ــی کالیبراسیون دوره ای برای آن ها،  می شود بازرس

حداقل هر یك سال یك بار الزامی است.

3.2. اندازه گیری شتاب1 لرزش
ــد  ــوالً در مواردی که فرکانس لرزش زیاد باش معم
ــتفاده  ــن روش اس ــش از KHz 120(  از ای )بی
ــل و عیب یابی  ــت تحلی ــن روش جه ــردد. ای می گ
ــیار مناسبی است و  ــین آالت روش بس لرزش ماش
ــین آالت دوار مورد  ــنجش لرزش بدنه ی ماش در س
ــتفاده قرار می گیرد. شتاب سنج ها عمومی ترین  اس
ــتند.  ــگرهای اندازه گیری لرزش های بدنه هس حس
ــترده ای  ــگرها به صورت گس ــروزه این نوع حس ام
ــنج را گرفته و عالوه بر  جای حسگرهای سرعت س
ــامانه های قابل حمل از شتاب  این که در تمامی س
ــامانه های نصب دایم  ــنج استفاده می شود، در س س
ــیعی مورد  ــگر به طور وس حفاظتی/پایش، این حس

استفاده قرار می گیرد.
ــل یك جرم  ــنج از عکس العم در یك شتاب س
ــگر استفاده شده و  ــخص به شتاب وارد بر حس مش
ــود. المان  نیرویی بر المان پیزوالکتریك وارد می ش
ــب با نیروی وارد برآن، بارهای  پیزوالکتریك متناس
الکتریکی در دو سطح خود ایجاد می کند. در طرح 
ــار الکتریکی که در  ــن ب ــنج ها، ای اولیه ی شتاب س
ــد به عنوان خروجی حسگر  حد پیکوکولن می باش
ــتفاده می شد. در طرح های امروزی با استفاده از  اس
ــگر، این بار الکتریکی  تقویت کننده های درون حس
ــوان خروجی  ــده و بصورت mV به عن ــت ش تقوی

حسگر استفاده می شود.

4.2.  اندازه گیری جابجایی2 لرزش
ــن روش جهت اندازه گیری فاصله 3 و تغییرات  از ای
ــین بوده  ــبت به محور گردان ماش فاصله پروب نس
ــده در این روش از نوع  ــتفاده ش ــگرهای اس و حس
ــند. عمومی ترین  ــی4 می باش ــای غیرتماس پروب ه

1. Acceleration
2. Displacement
3. Gap
4. Non- Contact Probes

ــی  ــگری که برای اندازه گیری جابجایی ارتعاش حس
ــرد از نوع  ــرار می گی ــتفاده ق ــت مورد اس در صنع
ــگرهای جریان گردابی غیرتماسی هستند که  حس
ــری جابجایی های لرزش  ــالوه بر قابلیت اندازه گی ع
ــی اندازه گیری  ــیگنال AC( توانای ــورت س )به ص
ــیگنال DC( را نیز  ــی ثابت )به صورت س جابجای
ــی برای  ــری جابجای ــوالً اندازه گی ــه معم دارند ک
ــور چرخنده ی  ــرات محوری روت ــری تغیی اندازه گی

ماشین آالت استفاده می شود.

3. انواع حسگرهای لرزش و انتخاب پارامتر 
مناسب

ــه حرکت  ــت ک ــنج، ابزاری اس ــگر ارتعاش س حس
ــیگنال الکتریکی  ــی را حس کرده و یك س ارتعاش
ــب با حرکت  ــس و دامنه ی متناس ــا فرکان AC  ب

ارتعاشی تولید می نماید.
ــگر لرزش وجود دارد  ــه نوع حس به طور کلی س

که عبارتند از:
• شتاب سنج5؛
• سرعت سنج6؛

• جابجایی سنج7.
ــن نوع پارامتر  ــور کلی برای انتخاب بهتری به ط
ارتعاشات، نوع حسگر و یا روش اندازه گیری لرزش، 
ــود. )وردانی  ــنهاد می ش ــتفاده از جدول2 پیش اس

فراهانی(

4. نقاط قوت و ضعف پارامترهای 
اندازه گیری لرزش

ــت که  ــون بدین گونه بوده اس ــور معمول تاکن تص
روش جابجایی مفیدترین روش اندازه گیری لرزش 
ــرطی  ــد. این به ش ــای پایین می باش در فرکانس ه
درست است که فرکانس اندازه گیری در کنار مقدار 
5. Accelerometer
6. Velocity meter
7. Displacement sensor

شکل4. الف: یك حسگر شتاب سنج               ب: شمای داخلی یك حسگر شتاب سنجشکل3. سامانه ی وزنه و فنر

پارامتر مناسبمحدوده فرکانسی

>  HzCPM 600<جابجایی

CPM 600> f >CPM 120000CPM 600> f >CPM 120000سرعت

<Hz 2000<CPM 120000شتاب

جدول 2. جدول انتخاب بهترین نوع پارامتر ارتعاشات، نوع حسگر و روش اندازه گیری لرزش

پایش لرزش در ماشین آالت دوار
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ــدت بحرانی لرزش آشکار  ــود تا ش جابجایی قید ش
  2 Mils)P-P( ــال لرزش برابر گردد. به عنوان مث
در فرکانس CPM 3600 بسیار مخرب تر از همان 

مقدار لرزش در فرکانس CPM 300 می باشد.
ــتاب  ــتفاده از روش اندازه گیری ش  معموالً اس
ــود که منبعی  ــنهاد می ش ــرزش در مواردی پیش ل
ــای باالتر از 2000  ــین، مولد فرکانس ه درون ماش
ــد. این منابع می توانند شامل چرخ دنده،  هرتز باش
فرکانس عبور تیغه، فرکانس های هارمونیك و غیره 
ــل محدودیت  ــگرها را به دلی ــند. این نوع حس باش
پاسخ فرکانسی نمی توان برای شناسایی لرزش های 
ــتفاده  فرکانس باال )چرخ دنده ها و بلبرینگ ها( اس
نمود. معموالً این حسگرها را برای نصب های دایم و 
ــات ناشی از  فقط به منظور حفاظت دامنه ی ارتعاش
عدم تعادل، لقـی، ناهم محوری و .. در ماشین های 
ــتفاده قرار  ــال مورد اس ــای ژرن ــزرگ و یاتاقان ه ب

می گیرد.

5. ساختمان حسگرهای شتاب سنج
ــه صورت  ــش )g( را ب ــتاب گران ــگرها ش این حس
ــگر از  ــتقیم اندازه گیری می کنند. در این حس مس
المان پیزوالکتریك جهت تبدیل شتاب به سیگنال 

الکتریکی مناسب استفاده می شود.
شتاب سنج هایی که لرزش مطلق را اندازه گیری 
ــد و اغلب روی  ــرد بیش تری دارن ــد کارب می نماین
ــین آالتی که دارای یاتاقان ساچمه ای هستند  ماش

استفاده می شوند.
از حسگرهای شتاب سنج می توان برای تعیین 
ــتفاده  ــازی لرزش و ضربه اس ــت و آشکارس موقعی
ــده با  ــین کاری ش ــنج های ریزماش ــرد. شتاب س ک
ــوازم الکترونیکی قابل  ــی در ل ــه افزایش ــد رو ب رون
ــای بازی های رایانه ای برای  حمل و کنترل کننده ه
ــن موقعیت و به عنوان ورودی به کار می روند. تعیی

ــتاب صحیح را که شتاب  ــنج مقدار ش شتاب س
ــقوط آزاد است اندازه  ــم در حال س نسبت به جس
ــب نیروی  ــتاب را برحس گیری می کند. معموالً ش
ــه عبارت دیگر، بر  ــش اندازه گیری می کنند. ب گران
اساس اصل هم ارزی در فیزیك در هر نقطه از فضا 
ــنج  ــتگاه مرجع مانا وجود دارد، و شتاب س یك دس
شتاب نسبت به آن دستگاه شتاب را اندازه می گیرد. 
ــود که دستگاه مرجع  به این صورت که فرض می ش
بدون شتاب است و هیچ نیرویی به آن وارد نمی شود 
ــدازه می گیرد  ــای وارد به خود را ان ــال نیروه و ح
ــد حدس می زند. ــته باش ــتابی را که باید داش و ش

ــالمت  س ــش  پای ــرای  ب ــنج ها  شتاب س از 
ــا، پنکه ها،  ــد پمپ ه ــی مانن ــتگاه های چرخش دس
ــك کننده  ــورها و برج های خن ــا، کمپرس غلتك ه
ــود. از لحاظ تجربی ثابت شده است  استفاده می ش
ــن زمان از  ــا و همچنی ــرزش هزینه ه ــه پایش ل ک
ــتگاه ها را کاهش می دهد و ایمنی  کارافتادگی دس
ــیله ی  ــه را افزایش می دهد. این امر به وس کارخان

ــم محوری  ــی مانند غیر ه ــخیص موقعیت های تش
ــادل موتورها و خرابی  ــافت ها )محورها(، عدم تع ش
ــرخ دنده ها یا خطا در نیرو که منجر به تعمیرات  چ
پرهزینه می شود، صورت می گیرد. اطالعات لرزشی 
ــین ها و  ــر اجازه پایش ماش ــنج ها به کارب شتاب س
ــتگاه  پیدا کردن این خطاها را پیش از این که دس
ــش لرزش در  ــد می دهد. پای ــده از کار بیفت چرخن
صنایعی مانند تولید خودرو، تولیدات دارویی، تولید 
انرژی و نیروگاه ها، خمیر کاغذ و کاغذ، غذا و تولید 
آشامیدنی، آب و فاضالب، نفت و گازو پتروشیمی و 

تولید فوالد به کار می روند.

1.5. ساختمان حسگرهای سرعت لرزش
 Velocity ــام ــا ن ــه پیش تر ب ــگرها ک ــن حس ای
ــدند دارای دو نوع کلی  ــناخته می ش Pickup ش

مغناطیسی و وزنه ای هستند.
ــنج ها بین  100 تا 1000  حساسیت ابن سرعت س
میلی ولت بر اینچ ثانیه  بوده و در رنج فرکانسی 10 
تا 1000 هرتز کارایی دارند. از مزایای این حسگرها 
ــع تغذیه ی خارجی و همچنین  عدم نیاز به به منب
ــدون نیاز به  ــتقیم مقدار لرزش ب ــری مس اندازه گی

انتگرال گیر می باشد.

2.5. سرعت سنج نوع پیزوالکتریک
ــگر از تراشه ی پیزوالکتریك  درساختمان این حس
ــت که نیازمند استفاده از یك  ــتفاده گردیده اس اس
ــن یك انتگرال گیر  ــع تغذیه ی ثابت و همچنی منب
ــی )میلی ولت(  ــیگنال الکتریک ــی بوده تا س داخل

خروجی متناسب با مقدار لرزش باشد.
کاربرد این نوع حسگرها در اندازه گیری لرزش 
ــت و دارای حساسیت بین  موتورهای الکتریکی اس
100 تا 1000 میلی ولت بر اینچ ثانیه در فرکانس 

1 تا 4000 هرتز می باشند.

3.5. ساختمان حسگر اندازه گیری جابجایی
ــی  ــگرها از نوع پروب های غیرتماس ــه حس این گون
ــان ادی ــی جری ــر تماس ــراب غی ــه پ ــوم ب  موس
ــه ی تبدیل فاصله ــند که در حقیقت وظیف  می باش

ــاژ الکتریکی را بر عهده  ــافت به ولت بین پروب و ش
ــك مجموعه مدار  ــراه ی ــروب به هم ــد. این پ دارن
الکترونیکی که وظیفه ی تولید، آشکارسازی و تقویت 
ــای کانورتر8،  ــیگنال را بر عهده دارند و به نام ه س

8. Converter 

شکل 7. طرز کار یك پروکسی میتر

شکل5. نمایش نحوه ی انتخاب انواع حسگرهای لرزش

شکل 6. الف: یك حسگر شتاب سنج    ب: شماتیك داخلی یك حسگر شتاب سنج

پایش لرزش در ماشین آالت دوار

typical range of
rotational speed

upper frequency limit for
most velocity transducers

approximate lower
amplitude limit for
displacement transducers

frequency[Hz]

lower frequency limit for
most velocity transducers

displacement corresponding 
to velocity 7,6 mm/s

acceleration corresponding 
to velocity 7,6 mm/s
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شکل 9. پروب های تماسی و غیر تماسی

ــی میتر11 ــیالتور10 یا پروکس ــور9، اس  دی مادوالت
معروف هستند قابل استفاده می باشند.

ــز  ــل فل ــواردی از فبی ــن روش م ــورد ای در م
ــی مترها و  ــاز تغذیه پروکس ــروب، ولت ــروی  پ روب
ــت باعث ایجاد  ــول کابل آن ها ممکن اس قطر و ط
ــت در انتخاب  ــده که عدم دق ــی  ش محدودیت های
ــال ایجاد خطا  ــده احتم ــر یك از اجزای ذکر ش ه
ــده را افزایش می دهد. ــرزش قرائت ش ــدار ل  در مق

کاربرد این روش ها، اندازه گیری جابجایی محوری، 
ــین آالت )مانند  ــزای دوار ماش ــی و عمودی اج افق
ــه دارای یاتاقان از  ــافت( و تجهیزاتی ک روتور یا ش
ــبت جرم روتور به  ــوع ژورنال )بابیتی( بوده و نس ن
استاتور آن ها کم باشد مورد استفاده قرار می گیرد.

6. دستگاه های پایش لرزش
ــد، وجود لرزش به مقدار زیاد  همان طور که ذکر ش

در ماشین آالت می تواند باعث صدمات جدی شده  
ــهوری  ــازندگان معتبر و مش که به همین دلیل س
سالیان متمادی است در این زمینه فعال هستند و 
دستگاه های متنوعی جهت سنجش و پایش لرزش 
ــاخته اند که در ادامه به برخی از این محصوالت  س

اشاره می شود.
ــای مختلفی  ــه مدل ه ــر ک ــازنده های معتب س
ــد و روانه بازار  ــامانه های پایش لرزش را تولی از س
 Bently Nevada ــرکت نموده اند می توان به ش
ــای 5000، 3300، 3500،  ــاره نمود که مدل ه اش
7200 و 1200را تولید نموده است. البته برخی از 

این مدل ها از رده ی تولید خارج شده اند.
9. Demodulator 
10. Oscillator 
11. Proximator 

ــامانه های لرزش می توان  از دیگر سازندگان س
VIBR -  ،STL  ،METRIX ــرکت  های ش

ــدادی از آن ها عالوه  ــام برد که تع METER را ن
ــه برنامه ریزی  ــخت افزاری، نیاز ب ــر پیکربندی س ب
ــتفاده  ــورت که با اس ــد. بدین ص ــزاری دارن نرم اف
ــر کانال را به  ــه می توان ه ــای مربوط از نرم افزاره
ــب و با توجه به توصیه های سازنده ی  صورت مناس

ماشین آالت پیکربندی نمود.
ــامانه های پایش  ــال حاضر تقریباً تمام س در ح
لرزش ساخته شده قادر هستند که مقادیر لرزش و 
ــتفاده از پروتکل های  دیگر پارامترهای مهم را با اس

  منابع:
1. دکتر سعید محبوب مقدس، ارتعاشات مکانیکی،تهران، زمستان 84

2. ISO 13373-1: Condition monitoring and diagnostics of machines - Vibration con-
dition
monitoring - Part 1: General procedures
3. ISO 13373-2: Condition monitoring and diagnostics of machines - Vibration con-
dition
monitoring - Part 2: processing, presentation and analysis of vibration data
4. ALENA BILOŠOVÁ, JAN BILOŠ, 2012. “VIBRATION DIAGNOSTICS”
5. Dow, S. Understanding the Basic Theory Behind Vibration Analysis [online], 
[quoted
2012-01-20]. Available from wwwhttp://www.vibrationschool.com/mans/Indexa.
htm
6. www.cbmschool.com/

ــوان مثال  ــی )به عن ــبکه های صنعت ــی ش ارتباط
مدباس( پایش نموده و نمایش دهند.

ــتگاه های پایش لرزش قابل نصب  عالوه بر دس
ــتی و  ــای دس ــرل، تحلیلگره ــای کنت روی تابلوه
ــی، تحلیل  جمع آوری کننده های داده جهت بررس
ــازندگان مختلف  ــری مقدار لرزش از س و اندازه گی

کاربرد زیادی دارند.
ــین آالت،  ــات ماش جهت تحلیل و آنالیز ارتعاش
ــد که جهت  ــود دارن ــی وج ــا و روش های تکنیك ه
اطالعات بیش تر می توان به ISO10816  مراجعه 

نمود.
ادامه دارد

شکل 8. نمونه های پروکسی میتر

   نگارندگان:
مهندس کاظم امین زاده، کارشناس ارشد ابزار دقیق شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران

مهندس رسول ایرانی، کارشناس ابزار دقیق شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران
مهندس احمد امین زاده، دانشجوي مهندسي مکانیك دانشگاه سمنان

پایش لرزش در ماشین آالت دوار
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محفظه های غیر فلزی
مورد استفاده در فضاهای باز

واژه هاي کلیدي: محفظه های غیرفلزی، 
فایبرگالس، پلی کربنات، پلی استر

ان
رد

ــ
رگ

ب

مهندس محمد عالیی کاخکی
کارشناس ارشد مهندسی برق-مخابرات

ــرایطی  ــادر به تحمل ش ــای غیرفلزی ق محفظه ه
ــج از تحمل  ــای فوالدی رای ــتند که محفظه ه هس
ــده که انتخاب  ــد. این مزیت باعث ش آن ها عاجزن
محفظه هایی غیرفلزی برای استفاده در محیط های 

باز فراگیر شود.
در این مقاله در مورد برخی خواص محفظه های 
ــتر  ــات و پلی اس ــرگالس، پلی کربن ــس فایب از جن

توضیحات مختصری ارایه شده است.
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1. مقدمه
ــخت افزار کنترل  محفظه هایی که مجموعه های س
الکترونیکی و سامانه های الکتریکی را درخود جای 
ــاس  ــه ی محافظت از قطعات حس ــد وظیف می دهن
ــتفاده از آن ها در محیط های  ــتگاه ها هنگام اس دس
باز و بسته و در برابر شرایط غیرمعمول و مخاطرات 
ــرد و غبار و کثیفی،  ــی همچون نفوذ آب، گ محیط
مواد شیمیایی و تغییرات دمایی شدید، را بر عهده 

دارند.

مروری بر مواد غیرفلزی
ــرایطی  ــزی1 قادر به تحمل ش ــای غیرفل محفظه ه
ــج، از تحمل  ــه محفظه های فوالدی رای ــتند ک هس
ــر خوردگی و  ــودن در براب ــا عاجزند. مقاوم ب آن ه
ــیمیایی باعث شده که مواد غیرفلزی  اثرات مواد ش
ــر عملیاتی طوالنی، حتی در  ــاال و عم دارای دوام ب
ــاینده، باشند.  ــتفاده در محیط های فرس صورت اس
ــاب محفظه های  ــده که انتخ این مزیت ها باعث ش
غیرفلزی برای استفاده در محیط های باز به صورت 
ــع ماوراء  ــود. اگرچه تشعش ــده ای همه گیر ش فزاین
ــد محفظه ها  ــر مفی ــول عم ــش UV(2( در ط بنف
تغییری ایجاد نمی کند اما به دلیل تأثیری که روی 
پوسته ی بیرونی و به تبع، نمای ظاهری آن ها دارد، 
ــرد. از این  رو، برای بهبود  ــد مورد توجه قرار گی بای
عملکرد و افزایش طول عمر محفظه ها، رنگ آمیزی 
ــته ی آن ها با فایبرگالس3 یا  یا ژل اندود کردن پوس
ــده ای مانند پلی استر4 یا  ــتفاده از مواد اشباع نش اس
 UV پلی کربنات5 که باعث کاهش تأثیرات مخرب

همچون فایبربلوم6 می شود، مفید خواهد بود.

1.2. فایبرگالس:
رایج ترین ماده ی غیرفلزی

ــخت7  گرماس ــتر  پلی اس ــاده ی  م ــرگالس،  فایب
تقویت شده با الیاف شیشه و پراستفاده ترین ماده ی 
ــه در محیط های با  ــوده ک ــت ب ــزی در صنع غیرفل
احتمال خورندگی باال، جایگزین مقرون  به  صرفه ای 
ــت. تولید یك محفظه با  ــرای فوالد زنگ نزن8 اس ب
روکش فایبرگالس و دارای کارایی باال به یکی از دو 
روشی که در ادامه توضیح داده شده انجام می شود. 
در نخستین روش که قالب گیری فشاری9 نام دارد، 
ــتری  ــام SMC10 )یك رزین پلی اس ــاده ای بن از م

1. NonMetelic
2. UltraViolet
3. Fiberglass 
4. Polyester 
5. Polycarbonate
6. Fiberbloom
7. Thermoset
8. Stainless Steel
9. Compression Molding
10. Sheet Molding Compound

ــود. این  ــتفاده می ش ــه( اس حاوی الیاف بلند شیش
ــدن مقاومت باال و  ــه وجود آم ــاف بلند باعث ب الی
ــتفاده  ــایش پذیری ماده )در صورت اس کاهش فرس
ــای UV و آلومینیومتری هیدرات11(  از بازدارند ه ه
 UL ــتعال پذیری آن را به سطح ــده و درجه اش ش
ــاند که این، بهترین عملکرد مورد  5V 94 می رس
ــت. چنین  ــاز برای یك محفظه ی UL 508 اس نی
ــده اند موجب به  قالب هایی که با ظرافت طراحی  ش
ــکلی و هماهنگی باالیی در ماده  وجود آمدن یك ش

می شوند.
ــا فرآیند  ــتی12 ی ــذاری دس ــه الیه گ روش دوم ک
پاششی13 نامیده می شود نیز از قالب هایی استفاده 
ــاختار ماده،  ــکلی و هماهنگی س می کند که یك ش
حفظ شود. ماده ی حاصل از این روش نیز می تواند 
ــته  ــتعال پذیری UL 94 5V را داش ــه ی اش درج
ــنگین ژل اندود خارجی که دارای  ــد. الیه ی س باش
ــت، حفاظی  ــده ی مختلفی اس رنگ های اشباع نش

استثنایی برای ماده ی تولیدی به حساب می آید.
ــم14، پولتروژن15  ــش متراک ــالوه بر این، پاش ع
[رانش پیوسته ی الیاف؛ فرآیند پیوسته ی ماشیني 
ــه ای و  ــه ای، لول ــازه های میل ــد چندس ــراي تولی ب
شکل های سازه ای که سطح مقطع ثابتي دارند. نیم 
ــده  تاب ها و دیگر تقویت کننده ها با رزین، اشباع ش
ــده براي  ــه درون قالب گرم ش ــته ب و به طور پیوس
ــکل دهی و پخت کشیده مي شوند] و قالب گیری  ش
ــر فرآیندهای  ــن RTM(16( نیز دیگ ــی رزی انتقال
ــش متراکم،  ــت. از پاش قالب گیری فایبرگالس اس
ــتگیره  ــرای قالب گیری قطعاتی همچون لوال، دس ب
ــود. فرآیند RTM نیز زمانی  و قفل استفاده می ش
ــتفاده قرار می گیرد که به ژل اندود کردن  مورد اس
ــد. این  ــان الیه های داخلی و خارجی نیاز باش توأم
ــای داخلی  ــه از جداره ه ــث می گردد ک ــل باع عم
ــعه ی UV و رطوبت  ــی قطعه در برابر اش و خارج
ــیدها،  ــن جداره ها در برابر اس ــده و ای محافظت  ش
قلیاها و حالل های آلی از مقاومت باالیی برخوردار 

گردند.

ــت که فایبرگالس،  ــور خالصه می توان گف به ط
ــی دارد، بازه ی  ــه17 و مقاومت باالی ــتحکام ضرب اس
دمایی کارکرد آن از 31- تا 300 درجه ی فارنهایت 
ــتره ای استثنایی و ممتاز است، دارای  است که گس
ــتحکام دی  ــت، دارای اس ثبات فرم قابل قبولی اس

11. Aluminum Trihydrate
12. Hand Lay up
13. Spray up Process
14. Injection Compression
15. Pultrusion
16. Resin Transfer Molding
17. Impact Strength

ــی از  ــر خوردگی ناش ــت و در براب ــی18 اس الکتریک
رطوبت و مواد شیمیایی مقاوم است.

ــتفاده در محیط های باز و  فایبرگالس برای اس
ــته و به منظور روکش کردن ادوات و یا ساخت  بس
ــتفاده در پتروشیمی، فاضالب و ...  قطعات مورد اس

بارها و بارها پیشنهاد شده است.

2. 1. 1. فایبربلوم19
از بین رفتن رنگ و  صیقل

ــرگالس، دارای مزیت های  اگرچه محفظه های فایب
ــعه ی UV می تواند باعث  ــیاری هستند، اما اش بس
ــن رویه ی این  ــن رفت ــه، از بی ــوده و در نتیج فرس
ــده از  ــردد. هنگامی که رویه ی غنی ش محفظه ها گ
ــه نمایان  ــود، الیاف شیش ــیده می ش ــن20 پوس رزی
می گردند. به این رخداد، فایبربلوم گفته می شود؛ در 
واقع فایبربلوم، عملکرد یا قدرت محافظت کنندگی 
ــاً موجب  ــرار نداده و صرف ــت تأثیر ق ــه را تح قطع

نامناسب شدن ظاهر آن می شود.
ــده که صافی خود را از  ــطح فرسوده ش این س
دست  داده و تا حدودی زمخت نیز شده است باعث 
ــعه ی  ــطح مقطع و در نتیجه جذب اش ــش س افزای
ــاید بتوان با استفاده از  ــتری می شود. ش UV بیش
ــدن رویه ی  ــرعت فرسوده ش یك الیه ی محافظ، س

قطعات را کاهش داد.

2.1.2. الیه ی محافظ
ــتر  ــه ی صاف و صیقلی باعث بیش ــزودن یك الی اف
ــدن قدرت بازتابندگی رویه و در نتیجه، کاهش  ش
ــعه ی UV می شود. عالوه بر این، رویه ی  جذب اش
ــطح شده و نقاطی  صیقلی باعث کاهش زمختی س
ــوند را نیز از  ــار می ش ــع گرد و غب ــه باعث تجم ک
ــده  ــتفاده از رنگ در رویه ی غنی ش بین می برد. اس
ــتحکام آن را  ــن فایبرگالس نیز می تواند اس از رزی
افزون نماید. چهار میلی متر از آستر و رنگ، روی 4 
میلی متر از سطح که مقداری استاندارد است باعث 
افزایش 200 درصدی استحکام محفظه ها می شود. 
رنگ آمیزی یك محفظه بارنگ سفید باعث کاهش 
نزدیك به دویست درصدی جذب گرمای خورشید 
ــیوه ی کمی گران تری هم وجود  می شود. البته، ش
ــر 12 تا 15  ــردن با قط ــدود ک ــی ژل ان دارد، یعن
میلی متری که میزان استحکام سطح را به مقداری 
بهینه می رساند و برای محیط های مرطوب مناسب 

است.
18. Dielectric Strength
19. Fiberbloom
20. Resin Rich

ماده ی  پراسـتفاده ترین  فایبـرگالس 
غیرفلـزی در صنعـت اسـت کـه در 
محیط هـای با احتمـال خورندگی باال، 
جایگزیـن مقـرون  به  صرفـه ای برای 

فوالد زنگ نزن است.

می تـوان بـا رنگ آمیزی یـا ژل اندود 
کـردن محفظه های فایبـرگالس، عمر  

مفید آن ها را افزایش داد.

پلی کربنـات نیز از اکثـر ویژگی های 
مثبت پلی استر برخوردار است.

محفظه های غیر فلزی
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3. پلی استر 
)پلی کربنات هیبرید/ترکیبات پلی استر(

ــد برای تولید محفظه های  یکی از راهکارهای جدی
غیرفلزی، استفاده از پلی کربنات هیبرید/ترکیبات 
ــت. اگرچه این ماده به اندازه ی دیگر  ــتر اس پلی اس
ــترس قرار ندارد، اما با قیمتی  مواد غیرفلزی در دس
ــیاری را به ما عرضه  مطلوب می تواند مزیت های بس
کرده و جایگزینی عملی برای محفظه های غیرفلزی 
معمول باشد. این مواد نرمش پذیر در برابر حرارت، 
ــی21 تولید  با بهره جویی از فرآیند قالب گیری پاشش
ــتحکام ضربه ی باالیی می باشد،  ــده و دارای اس ش
ــر  ــته و در براب ــی داش ــی مطلوب ــواص الکتریک خ
خوردگی ناشی از نم و مواد شیمیایی مقاوم هستند. 
ــتر از الیاف  ــاختار پلی اس ــه در س از آن جایی ک
شیشه استفاده  نشده، بنابراین از رخ دادن فایبربلوم 
نیز خبری نخواهد بود. همچنین، اگرچه راهکارهای 
ــرای افزایش مقاومت رویه در برابر  جایگزینی که ب
ــعه UV معرفی شد، اما باید  فایبربلوم و جذب اش
ــان دچار  ــتر در طول زم ــه پلی اس ــان نمود ک اذع
فرسودگی نمی شود و در نتیجه محافظت UV آن 

همیشگی خواهد بود.
ــت.  ــر ضزبه باالس ــتر در براب ــتحکام پلی اس اس
ــطه ی وجود  ــت که فایبرگالس به واس ــت اس درس
ــختی و استحکام  ــه، سخت است اما س الیاف شیش
ــه ی متفاوت اند؛ چراکه تمام جایگزین های  دو مقول
ــار زیاد، در  ــده برای فایبرگالس تحت فش معرفی ش
ــتر این گونه نیست و  ــکنند. اما پلی اس نهایت می ش
فشار را جذب می کند. همچنین، پلی استر نسبت به 
ــیدگی و سایش، مقاوم تر  فایبرگالس در برابر خراش
ــدید، عملکرد بهتری از خود  ــوده و در دماهای ش ب
ــان می دهد. در یکی از آزمایش های آزمایشگاه  نش
ــگاهی در لهستان]،  تولیدات صنعتی پنتر [آزمایش
ــتری در دمای 31- درجه ی  یك محفظه ی پلی اس
ــقوط UL و CSA را با  ــش س ــت دو آزمای فارنهای
ــت؛ در این آزمایش ها،  ــر گذاش ــت س موفقیت پش
ــنگین  ــم س ــقوط یك جس محفظه باید در برابر س

روی آن، سالم بماند.
21. Injection Molding

پلی اسـتر دارای اسـتحکام ضربـه ی 
باالیـی اسـت. همچنیـن ازآنجایی که 
پلی اسـتر فاقد الیاف شیشـه اسـت، 
رویـه ی آن دچار فرسـودگی ناشـی 
از مشـکالتی که بـرای فایبرگالس به 
وجود می آید )فایبربلوم( نخواهد شد.

ــتر خاصیت تأخیراندازی  از آن  جایی که پلی اس
ــا آتش، دچار  ــگام مجاورت ب ــتعال دارد، هن در اش
ــود. این ماده استحکام باالیی در برابر  حریق نمی ش
خوردگی و مواد شیمیایی داشته، در برابر قوی ترین 
ــیدها و قلیاها مقاوم بوده و این خواص  حالل ها، اس
ــود.  ــتخوش تغییر نمی ش ــت زمان، دس آن باگذش
پلی استر برای صنایع مختلفی همچون مواد غذایی، 
ــیمیایی، کاغذ و ... مفید  ــیمی، فاضالب، ش پتروش
بوده و به واقع می توان گفت که هر صنعتی برای هر 
محیط کاربردی می تواند از پلی استر استفاده نماید. 
ــد نمی کند و  ــتر معموالً گردوغبار تولی پلی اس
بنابراین به راحتی می توان آن را حتی پس از نصب 
ــتفاده، دریل کاری نمود. ازآنجایی که  و در محل اس
ــتر فاقد الیاف شیشه است، رویه ی آن دچار  پلی اس
فرسودگی ناشی از مشکالتی که برای الیاف شیشه 
ــرای فایبرگالس  ــود می آید [به مانند آنچه ب به وج

اتفاق می افتد] نخواهد شد.
ــرگالس یك  ــأله که فایب ــه این مس ــا توجه ب ب
ــب آن قابل تغییر  ــت، ترکی ــخت اس ماده ی گرماس
ــوده و از کار افتاده  ــوده و در نتیجه پس از فرس نب
شدن، باید یك راست به زباله دانی فرستاده شود؛ اما 
در طرف مقابل، پلی استر که یك ماده ی قالب گیری 
ــیله ی حرارت است را می توان به راحتی  شده به وس
ــتفاده قرار گیرد و به  ــر داد تا دوباره مورد اس تغیی
ــتر بازیافت پذیر است. عالوه بر  عبارت بهتر، پلی اس
ــتر نسبت به بسیاری از  این، فرآیند بازیافت پلی اس
ــته که این  جایگزین هایش، انرژی کمتری نیاز داش
ــتر به عنوان یك  ــت که پلی اس ــده اس مهم باعث ش
ــت شناخته شده و با  ماده ی دوست دار محیط زیس

اقبال جهانی روبرو شود.

4. پلی کربنات
ــتفاده ی  ــی دیگر از مواد غیرفلزی که دارای اس یک
ــی کربنات  ــت؛ پل ــی کربنات اس ــر بوده، پل فراگی
ــت که  ــر در برابر حرارت اس ــك رزین نرمش پذی ی
ــکل دهی  ــی یا ش ــا فرآیندهای قالب گیری پاشش ب
ــات نیز دارای  ــود. پلی کربن ورقه ای22 تولید می ش
ــای کارکردی  ــب، دماه ــهی مناس ــتحکام ضرب اس
ــاال و ویژگی های  ــداری ظاهری ب ــول، پای قابل  قب
الکتریکی مورد توجه  است. همچنین، پلی کربنات 
ــفافیت باالیی است. این ماده دارای  صاف دارای ش
ــدودی رویه و  ــیلیکون ان درجه های مختلفی از س
ــتعال است که استحکام آن در  تأخیراندازی در اش

22. Sheet Extrusion 

محفظه هایـی کـه در محیط هـای باز 
مورداسـتفاده قـرار می گیرند باید در 
برابر شـرایط سختی همچون تشعشع 
UV، مقـاوم باشـند. مـواد غیرفلزی 
راهکاری مناسب برای بسیاری از این 

کاربردها هستند.

روی   UV اشـعه ی  ممتـد  تابـش 
فایبـرگالس باعـث بـه وجـود آمدن 
نوعی زدگی بر روی سطح می شود که 
فایبربلوم نامیده شـده و باعث از بین 

رفتن رنگ و صافی رویه می گردد.

محفظه های غیر فلزی

 UV ــیمیایی و اشعه ی ــیدگی، مواد ش برابر خراش
ــات را می توان در  ــت. پلی کربن در حد مطلوبی اس
ــتفاده قرار داد، مگر  ــای متعددی مورد اس محیط ه
ــی یا قلیاهای  ــی که دارای حالل های آل محیط های
ــا می توان از  ــند؛ البته برای این محیط ه قوی باش

روکش سیلیکون استفاده نمود.
ــی می توانند با  ــی کربنات ــر محفظه های پل اکث
ــت یابند.  ــتاندارد 4X دس ــی نازل به نرخ اس قیمت
ــی از ترکیبات  ــد PBT/PC )یک ــد هیبری به مانن
ــات نیز تغییر  ــتر و پلی کربنات(، پلی کربن پلی اس
ــود.  ــطحی نمی ش ــایش س رنگ نداده و دچار فرس
ــتر، خبری  ــن، در این جا نیز به مانند پلی اس همچنی

از فایبربلوم نیست.

جمع بندی
ــرل الکترونیکی  ــا از قطعات کنت ــه محفظه ه اگرچ
ــری در  ــگام قرارگی ــی هن ــامانه های الکتریک و س
ــن، محافظت می کنند اما در برابر  محیط های خش
ــیب پذیرند. کاربرد های متعددی  تشعشع UV آس
ــزی از جمله ی گزینه ها  ــود دارد که مواد غیرفل وج
می توانند باشند؛ نکته ی مهم این است که انتخاب 
ــب با محیط  ــت باید با دقت و متناس گزینه ی درس

کارکردی انجام شود.

   منبع:
Pentair Technical Products
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جبران سازی دامنه ی تغییرات و 
آفست در حسگرهای فشار

واژه هاي کلیدي: جبرانسازی، اصالح سیگنال، 
MAX1460  ،حسگر فشار

ان
رد

ــ
رگ

ب

مهندس مرتضی نادری
کارشناس ارشد مهندسی برق-کنترل

ــامل مدار مجتمع برای جبران  ــگرهایی که ش حس
ــت که وارد بازار  ــتند چندین سال اس ــازی هس س
ــازی  ــن جبران س ــاً ای ــته عموم ــده اند. در گذش ش
ــت )پردازش  ــوگ بوده اس ــاری آنال ــاس معم براس
سیگنال حسگری آنالوگ یا ASSP(. ظهور ساختار 
CMOS و پردازشگر های با عملکرد محاسباتی باال 
  ،)DSSP( برای پردازش دیجیتال سیگنال حسگر
ــتفاده در حسگرهای فشار  معماری هایی را برای اس
ــت. در نتیجه نسل جدید مدارهای  فراهم آورده اس
ــیگنال خروجی  ــالح و تبدیل س ــع برای اص مجتم
ــار، دارای معماری DSSP هستند. این  مبدل فش
ــازی  ــور اجمالی به روش های جبرانس ــه به ط مقال
ــار  ــگرهای فش ــت در حس دامنه ی تغییرات و آفس

می پردازد. 
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مقدمه
ــگرها در گذشته،  با  ــیگنال حس ــازی1 س جبران س
ــد. اما  ــری از روش های آنالوگ انجام می ش بهره گی
ــبه گر  ــور ریزپردازنده ها و ادوات محاس امروزه ظه
ــیگنال  ــردازش دیجیتال س ــه برای پ کارآمدی ک
ــوند، باعث  ــگرها)DSSP(2 بکار گرفته می ش حس
ــرای طراحی  ــدی ب ــاری جدی ــدن معم ــد آم پدی
ــت؛ در نتیجه، در نسل  ــگرهای فشار شده اس حس
نوین مدارات مجتمع3 اصالح و تبدیل خروجی های 
ــار از DSSP استفاده می شود که از  مبدل های فش
ــتفاده از DSSP در تراشه  آن جمله می توان به اس
اصالح کننده سیگنال حسگرMAX1460 4 اشاره 

کرد.
ــگرهای   حس ــده ی  مصرف کنن ــن  اصلی تری
ــده  ــه ادوات 5MEMS نامی ــار ک ــیلیکونی فش س
ــال 1999  ــت. در س ــوند، صنعت خودرو اس می ش
ــد از 10.67 میلیارد دالری که  ــگرها 12 درص حس
ــده بود را به  خرج بخش های الکترونیك خودرو ش
خود اختصاص داده بودند6. روند پیشرفت حسگرها 
همچنان ادامه دارد و به برکت پیشرفت و توسعه ی 
حسگرها، هر روزه ویژگی های جدیدی به خودروها 
ــای جدید پردازش و  ــود. از معماری ه افزوده می ش
تبدیل سیگنال که به صنعت خودرو معرفی شده اند  
ــه عملکرد  ــت ک قطعه ی خاص MAX1460 اس
حسگرها را در مبدل های MEMS موجود، ارتقاء 

می بخشد.

MEMS 2. ویژگی های مبدل های فشار
ــروزه برای بازار  ــای  MEMS که ام اکثر مبدل ه
ــار مقاومت  ــامل چه ــوند، ش ــودرو تولید می ش خ
ــتند که یك پل وتستون7 را شکل  )الکتریکی( هس
ــتفاده  ــتر یکپارچه با اس ــك بس ــد  و در ی می دهن
etch ــه روش ــینکاری ب ــاوری »میکروماش از فن

ــر پیزومقاومتی9 که  ــردن8« قرار گرفته اند. عناص ک
ــگر را تشکیل می دهند، در امتداد  بخش اصلی حس
ــنجش فشار و در نقطه ای مناسب برای  دیافراگم س
ــده اند )شکل 1(.  اندازه گیری کرنش10 قرار داده ش
ــتند زیرا آن ها به صورت  ــگرها ارزان هس این حس
ــیلیکونی که  ــری س ــع روی یك ویف ــدار مجتم م
ــگر را در  می تواند از چندصد تا چندهزار عنصر حس

بر بگیرد، عمل آورده شده اند.
ــت الکتریکی  ــاختار پل مقاومتی، مقاوم در س
ــکل قطری در مقابل هم قرار  ــاق هایی که به ش س
ــت و به صورت  ــاوی در یك جه ــد به طور مس دارن

1. Compensation
2. Digital Sensor Signal Processing 
3. Integrated Circuits (IC) 
4. Signal Conditioner 
5. Micro ElectroMechanical Systems
Strategic Analytics :منبع .6
7. Wheatstone bridge
8. bulk-etch micromachining 
9. Piezoresistive
10. Strain

ــکل حاصل از اعمال فشار، تغییر  تابعی از تغییر ش
می کنند. وقتی که مقاومت الکتریکی دو ساقی که 
ــار  به صورت قطری مقابل هم قرار دارند تحت فش
ــاق  ــش پیدا می کند، مقاومت الکتریکی دو س افزای
ــترین عدم  دیگر کاهش پیدا می کند، بنابراین بیش
تعادل در پل و در نتیجه بیشرین اختالف پتانسیل 
ــود.  ــی پل )Vout(ایجاد می ش در دو رأس خروج
شایان ذکر است تحریك مدار پل به صورت ولتاژی 
ــا جریانی به دو رأس دیگر مدار پل )Exc( اعمال  ی
ــود. خروجی های Exc+ و Exc– همان طور  می ش
که در شکل 1 نشان داده شده اند، معموالً به عنوان 
ــا »ورودی های تحریك  ــای تحریك« ی »ورودی ه

پل« نامیده می شوند.
هرگونه تغییر در مقاومت )که همان فشار است( 
به صورت تغییر ولتاژ در دو رأس خروجی مدار پل 
ــود)Vout+ و Vout– در شکل 1(،  پدیدار می ش
ــیگنال« نامیده  که »خروجی پل« و یا »خروجی س
ــفانه برای حسگرهای پیزومقاومتی  می شوند. متأس
ــیار کوچك و در  ــیلیکونی این اختالف ولتاژ بس س
ــت. آن چه مهم تر است،  حد چند ده میلی ولت اس
ــگر بدون  ــیگنال خروجی حس ــه س ــت ک این اس
ــتگی غیرخطی  ــت وابس ــن اس ــازی ممک جبران س
ــت11 اولیه ی  ــته باشد و آفس ــدیدی به دما داش ش
بزرگی تا FSO %100 یا بیشتر  ایجاد کند و شاهد 
 FSO .دریفت12 زیاد در آفست به خاطر دما باشیم
ــب  ــگر، متناس به صورت تغییرات در خروجی حس
ــار اعمالی تعریف می شود.  با حداکثر و حداقل فش
ــتفاده  ــگر باید قبل از این که مورد اس بنابراین حس

قرار گیرد جبران سازی شود.
ــدار مجتمعی برای  ــامل م ــگرهایی که ش حس
ــال است که وارد  ــازی هستند چندین س جبران س
ــته عموماً این جبران سازی  ــده اند. در گذش بازار ش
ــت )پردازش  ــوگ بوده اس ــاس معماری آنال بر اس
سیگنال حسگری آنالوگ یا ASSP(. ظهور ساختار 
ــین های با عملکرد محاسباتی باال  CMOS و ماش
  ،)DSSP( برای پردازش دیجیتال سیگنال حسگر
ــتفاده در حسگرهای فشار  معماری هایی را برای اس
ــت. در نتیجه نسل جدید مدارهای  فراهم آورده اس
ــیگنال خروجی  ــالح و تبدیل س ــع برای اص مجتم

مبدل فشار، دارای معماری DSSP هستند.

11. Offset 
12. Drift

3. پردازش آنالوگ سیگنال حسگر
ــل اول مدارهای مجتمع  که در بر گیرنده ی  در نس
ــاهد چیزی بیش از تقویت  ASSP بودند، کم تر ش
کننده های دیفرانسیلی یا تك ورودی بودیم و بدین 
ترتیب تمامی آن چه که ترانسدیوسر تولید می کرد، 
ــده و عبور داده می شد و تمام مسؤولیت  تقویت ش
ــر بر دوش سازنده ی آن  بهبود عملکرد ترانسدیوس

گذاشته می شد. 
ــیگنال  ــوالً س ــی معم ــای خودروی در کاربرده
ــط حسگر فشار و سیگنال تولیدی  تولید شده توس
ــرل الکترونیکی13  ــد کنت ــه یك واح ــگر دما ب حس
)ECU( داده می شود تا با استفاده از روش جدول 
جستجو14 یك تخمین منطقی از فشار بدست آید. 
ــای مدیریت موتور  ــن معماری ها در مدول ه ای
ــار  ــدند تا داده های حاصل از  فش ــتفاده می ش اس
ــوای مانیفولد  ــار ه ــری هواBAP(15( و فش بارومت
ــد. در این طراحی ها  ــردازش کنن MAP(16(  را پ

ــازی در حوزه ی آنالوگ  ــیون و جبران س کالیبراس
ــازی خروجی های  ــرای ذخیره س ــد. ب انجام می ش
ــه ای آنالوگ  ــای حافظ ــگر از واحده ــاص حس خ
ــته،  گسس ــای  مقاومت ه ــیومترها،  پتانس ــل  مث
ــا( و  ــتقل از دم ــا مس ــی از آن ه ــا )بعض خازن ه
ــتفاده می شد.  ــده با لیزر17 اس مقاومت های تریم ش
ــت: ــکالت اصلی زیر را در  پی داش ــن روش مش ای

• دقت محدود جبران سازی به دلیل غیرخطی 
بودن حسگر؛

ــایر  • قیمت باالی تریم کننده های لیزری و س
تجهیزات خودکار؛

• نیاز غالب به چندین مجموعه برای تست و تریم؛ 
ــه  ــه ب ــازی مجموع ــکان کوچك س ــدم ام • ع
ــزای و افزایش حجم داده ها. ــل تعداد باالی اج دلی

تولد نسل دوم از ابزار جبران سازی که همچنان 
ــاس  ــتند، براس مبتنی بر معماری های ASSP هس
ــیلیکونی  ــد مدارهای مجتمع س ــای جدی ویژگی ه
ــده  ــه ی غیر فّرار18 گنجانده ش ــه در آن ها حافظ ک
ــد. این حافظه های غیر فرار عبارت  است ممکن ش
ــدل  ــا  EEPROM و مب ــد از EPROM ی بودن

13. Electronic Control Unit
14. Look up table
15. Barometric air pressure
16. Manifold Air Pressure
17. Laser trimmed resistors
18. Nonvolatile memory

شکل  1. نمونه ی یك مبدل فشار سیلیکونی و مدار 
معادل آن

Piezo
Resistors

+Exc

+Exc

-Exc

-Exc

-Voul

-Voul

+Voul

+Voul

Diaphragm
Silicon Die

جبران سازی دامنه ی تغییرات و آفست...



93
د 

سفن
و ا

ن 
هم

1/ ب
64

-1
65

پی 
یـا

1/ پ
1-

12
ره 

ـما
 ش

/17
ال

سـ

46

لد
ــ

ــ
ــ

فی

ــا دقت کم.  ــوگDACs( 19(  ب ــه آنال ــال ب دیجیت
ــن معماری ها  ــت در ای ــرای تنظیم FSO و آفس ب
ــیگنال دیجیتالی ذخیره  از DAC برای تبدیل س
ــال به مدارهای  ــاژ آنالوگ قبل از اعم ــده به ولت ش
ــد. می کنن ــتفاده  اس ــوگ،  آنال ــده ی  تقویت کنن

ــای اولیه را  ــرد طراحی ه ــی که عملک دو عامل
ــتفاده از DACهای با دقت  ــدود کرده بود اس مح
ــتفاده از اندازه گیرهای  کم )8 بیت و10 بیت( و اس
ــته ی دما که به مدار مجتمع مبدل سیگنال  گسس
متصل شده اند بود. موج بعدی این نسل از معماری 
ــگر با معرفی DACهای  ــاز سیگنال حس جبران س
ــگر دمایی  ــی و 16 بیتی و با گنجاندن حس 12 بیت
ــنج20 داخل مدار مجتمع تا حد زیادی به  نسبت س
ــازی  ــودی عملکرد مجموعه انجامید. جبران س بهب
ــیگنال دما مربوط  ــا که در آن س ــهی اول دم مرتب
ــط IC مبدل  ــت، به طور کامل توس به خود IC اس
ــد و عملکرد حسگر 2 % یا بیشتر  سیگنال انجام ش
ــای کاری معمول خودرو ) 40-  ــدودهی دم در مح
ــانتی گراد تا 125درجه سانتی گراد( و به  درجه س
اندازه ی 0.1 % در کاربردهای صنعتی افزایش یافت.

4. پردازش دیجیتالی سیگنال حسگر 
)DSSP(

ــا  ــاری DSSP ب ــا معم ــوم ب ــل س ــاری نس معم
ــاًل دیجیتال  ــای کام ــالح خط ــازی و اص جبران س
ــیگنال ترکیبی  ــود. فناوری های س ــناخته می ش ش
ــتفاده از  ــع CMOS امکان اس ــدارات مجتم در م
ــرفته ی سیگنال )21DSP( را در  پردازنده های پیش
ــت. این  ــگر فراهم نموده اس ــاز حس مدار جبران س
ــبات جبران  DSP به طور خاص برای انجام محاس
ــت تا  تمام دقت22  ــازی حسگر طراحی شده اس س
ــاهده  ــگر مش ــی داخل مبدل، در خروجی حس ذات
شود. از نظر تئوری جبران سازی مرتبه اول و مرتبه 
 )FSO( ــا در محدوده ی کامل خروجی دوم اثر دم
ــت، می تواند خطی بودن کلی در برابر دما را  و آفس
ــه میزانی بهتر از میزان خطی بودن خروجی خود  ب

مبدل ارتقا دهد.

19. Digital-to-Analog Converter 
20. Ratiometric temperature sensor
21. Digital Signal Processor
22. Precision

ــوم معماری  ــل زیادی در موفقیت موج س عوام
مؤثر هستند:

• تکرارپذیری مبدل در دماها و فشارهای مختلف؛
ــك پذیری باال در تبدیل A/D )حداقل  • تفکی

16 بیتی(؛
ــق دیجیتال و  ــنکرون بخش منط • عملکرد س

مدارات تبدیل سیگنال؛
• عملکرد به صورت نسبی23  

ــگر، حاصل تقسیم  • بجای ولتاژ خروجی حس
ولتاژ خروجی به ولتاژ ورودی در نظر گرفته می شود.

ــامانه های پردازش سیگنال  • برای تمام زیر س
آنالوگ؛

ــتفاده از مبدل های دیجیتال به آنالوگ با  • اس
قدرت تفکیك باال )حداقل 12 بیت(؛

• مصرف توان پایین؛
ــداول را در مورد  ــد مت ــن قواع ــن ای • همچنی

پردازش دیجیتال سیگنال مدنظر داشته باشید:
• پایداری، تکرارپذیری و هیسترزیس مبدل ها 

نمی تواند با محاسبه، بهبود داده شود؛
ــری  ــت تفکیك پذی ــن اس ــبات ممک • محاس
ــیگنال را کاهش دهند. ولی هرگز آن را افزایش  س

نمی دهند؛
ــی از تفکیك پذیری  ــیگنال خروج ــت س • دق

سیگنال ورودی کمتر خواهد بود؛
ــازی  ــی باال در جبران س ــن و الزامات فن قوانی
دمایی یك مبدل فشار استفاده خواهند شد. قبل از 

23. Ratiometric

جبران سازی، آفست و محدوده ی حداقل تا حداکثر 
دچار تغییراتی در اثر دما می شوند که ممکن است 
ــکل 2 را ببینید(.  ــد )ش ــتر باش ــم بیش از 10% ه
ــت  ــخص اس همچنین آن چه در این منحنی ها مش
اندکی غیرخطی بودن است که تأثیرات مرتبه دوم 
ــازی این خطاهای دمایی  را بیان می کند. جبران س

به معادله ی عمومی خطی سازی دمایی نیاز دارد:
DOUT= Gain × (1/2 + G1× T + G2 × 
T²) × (Signal + Of0+ Of1× T + Of2× 
T²) +DOFF(1), 

توضیحات مربوط به پارامترهای این معادله در 
جدول 1 آمده است.

ــع و ضرب نیاز  ــبه ی این فرمول به جم محاس
ــت،  ــکار نیس دارد. اگرچه به صراحت از معادله آش
ــوم )منفی سازی( نیز مورد  یك عملیات ریاضی س
ــت. برای حفظ باالترین سطح از دقت، تمام  نیاز اس
عملیات های ریاضی باید در تفکیك پذیری سیگنال 

ورودی که در این مورد 16 بیت است انجام شود.
وسیله ی جدید، MAX1460، در حال حاضر 
برای انجام عملیات محاسباتی مورد نیاز برای جبران 
ــگرهای فشار از طریق استفاده از معادلهی باال  حس
در دسترس است. از  آن جا که این وسیله می تواند 
ــباتی را )با استفاده از پردازنده  این عملیات محاس
روی برد خودش( بر روی سیگنال حسگر فشار که 
ــت،  ــده اس با ADC روی برد خودش دیجیتال ش
ــناخته  ــمند نیز ش انجام دهد، به نام ADC هوش

می شود. شکل 3 را ببینید.

شکل 2. یك انحنای کوچك اثرات مرتبه دوم در خروجی مبدل پیزو 
مقاومتی نشان می دهد.

MAX1460 شکل 3. بلوک های ساختاری و شماتیك کاربردی برای اصالح کننده ی سیگنال

OUTD سازی شده استسیگنال خروجی جبران 
Gain کندمحدوده ی خروجی را جبران می 

G1 خطاهای مرتبه اول ضریب دمایی بهره(TC)  کندرا جبران می 
T سانتیگراد( استی دما )درجه 

G2  خطای مرتبه دوم بهرهTC کندرا جبران می 
Signal مبدل است یسازی نشدهی سیگنال جبرانمایش دیجیتال شدهن 

0Of کندسازی میآفست عناصر مبدل را جبران 
1Of  خطاهای مرتبه اول آفستTC کندسازی میرا جبران 
2Of  خطاهای مرتبه دوم آفستTC کندسازی میرا جبران 

OFFD سطح خروجی در فشار صفر است 
 

جدول 1. پرامترهای معادله ی خطی سازی دمایی

جبران سازی دامنه ی تغییرات و آفست...
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اصول آنتن 
در سامانه های بی سیم صنعتی

واژه هاي کلیدي: فناوری بی سیم، آنتن، اصطالحات 
فنی آنتن، نصب آنتن

ان
رد

ــ
رگ

ب

محمد دهقانی زاده

ــداوم با  ــق به صورت م ــان ابزاردقی ــروزه مهندس ام
ــوند. برای مثال،  ــامانه های بی سیم مواجه می ش س
ــگرها، PLC و  ــیم میان حس برقراری ارتباط بی س
ــکادا در حال تبدیل شدن به امری  ــامانه های اس س
ــی فناوری  ــناخت مبنای ــت. بنابراین، ش عادی اس
ــای کنترل  ــب موفقیت در دنی ــیم برای کس بی س
ــن یکی از  ــت. آنت ــق، امری ضروری اس و ابزاردقی
ــده ی  مؤلفه های حیاتی ولی اغلب نادیده گرفته ش
ــیم است که با  ــاختاری فناوری بی س بلوک های س
ــدن گام های بلند در فناوری بی سیم،  وجود طی ش
ــت نخورده باقی  ــول عملکرد آنتن همچنان دس اص
مانده است. در این مقاله نگاهی اجمالی بر چگونگی 
ــن و مفاهیمی چون پهنای باند، بهره ی  کارکرد آنت

آنتن، پالریزاسیون و غیره خواهیم داشت.
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1. مقدمه
ــیم درحال ظهور، هیجان زیادی  فناوری های بی س
ــاد کرده اند.  ــق ایج ــرل و ابزاردقی ــای کنت در دنی
ــیم، در حال  ــای مختلف بی س ــیاری از روش ه بس
ارایه ی راه حل های جدید برای  کاربردهای مخابرات 
صنعتی مرسوم از طریق کابل های متداول هستند. 
مهندسان ابزاردقیق به صورت مداوم با سامانه های 
ــال، برقراری  ــرای مث ــوند. ب ــیم مواجه می ش بی س
ــامانه های اسکادا به  ــگرها، PLC و س ارتباط حس
صورت بی سیم در حال تبدیل شدن به امری عادی 
ــناخت مبنایی فناوری بی سیم  ــت. بنابراین، ش اس
ــب موفقیت در دنیای کنترل و ابزاردقیق،  برای کس
امری ضروری است. آنتن یکی از مؤلفه های حیاتی 
ولی اغلب نادیده گرفته شده ی بلوک های ساختاری 
فناوری بی سیم می باشد. با وجود برداشتن گام های 
بلند در فناوری بی سیم، اصول آنتن دست نخورده 

باقی مانده است.

2. آنتن چگونه کار می کند
آنتن ها در اشکال و اندازه های مختلفی وجود دارند 
که اساساً این اندازه ها، عملکرد کلی آن ها را تعیین 
می نماید. مهم تر از همه، فرکانس عملکرد مطلوب، 
ــتقیم بر طراحی دارد؛ به طور کلی، هرچه  تأثیر مس
ــت، این  ــد، آنتن کوچك تر اس ــس باالتر باش فرکان

موضوع تابع فرمول زیر است:
     

)MHZ(فرکانس/300 = )m( طول موج 

ــه در فرکانس GHz 2/4 کار   در یك رادیو ک
ــت. رایج ترین  ــوج cm 12/5 اس ــد، طول م می کن
آنتن ها به گونه ای طراحی می شوند که    یا    طول 
موج سیگنال رادیویی برای اهداف کاربردی باشند. 
ــن باید حدوداً بین 3 تا 6/5  در این مثال طول آنت

سانتی متر طول داشته باشد. 

3. اصطالحات فنی آنتن
ــایی می شوند.  آنتن ها با پارامترهای مختلفی شناس
ــه برخی از رایج ترین پارامترهای مندرج در  در ادام
ــده  برگه های اطالعات تولیدکنندگان آنتن ارایه ش

است.

1.3. فرکانس و پهنای باند
فرکانسی که آنتن ها بر مبنای آن طراحی می شوند، 
ــدوده ی مثاًل  2/38 تا 2/52  معموالً به صورت مح
ــود. با توجه به این که عدم  گیگاهرتز تعریف می ش
ــت باعث  ــامانه ممکن اس تطابق آنتن با فرکانس س
جذب برخی از شکل  موج ها شود، این عدم تطابق 
ــامانه را تا حد  ــبی و قابلیت اطمینان س ــازده نس ب
ــل عملی، همواره  ــش می دهد. به دالی زیادی کاه
اطمینان حاصل کنید که فرکانس استفاده شده در 
سامانه ی رادیویی در محدوده ی ظرفیت آنتن باشد.

 
2.3. بهره ی آنتن 

ــا در حقیقت  ــد نمی کنند؛ آن ه ــا توان تولی آنتن ه
ــعی را روی الگوهای1 باریك تر متمرکز  RF تشعش
ــد که  ــد. در نتیجه این گونه به نظر می رس می کنن
ــورد نیاز صادر  ــتری از آنتن در جهت م ــوان بیش ت
ــه صورت  ــوان ب ــن را می ت ــره ی2 آنت ــود. به می ش
ــا dBd )برای  ــن ایزوتروپیك( ی ــرای آنت dBi )ب
ــن دلیل که معموالً  ــل( بیان نمود. به ای آنتن دایپ
سازندگان مشخص نمی کنند که چه شاخصی مورد 
ــوع می تواند گیج کننده  نظر قرار گرفته، این موض
ــیم این است  ــته باش ــد. آن چه باید به یاد داش باش
ــامانه را افزایش می دهد.  ــه آنتن، بهره ی کلی س ک
ــدوده ی حداکثر توان منتقل  ــررات رادیویی مح مق
ــده را مطرح می کنند، که شامل بهره ی افزوده ی  ش

آنتن می باشد. 
1. Pattern
2. Gain

3.3. پوالریزاسیون 
ــیون که امروزه درآنتن های  دو نوع اصلی پالریزاس
ــیون  ــا آن مواجهیم، پالریزاس ــی ب ــیم صنعت بی س
ــر آنتن های دایپل و  ــد. اکث عمودی و افقی می باش
ــورت عمودی پالریزه  ــم خط3 )هم امتداد( به ص ه
ــت  ــده اند، یعنی برای عملکرد مطلوب، الزم اس ش
ــکل 1  در موقعیت عمودی قرار گیرند. آنتن های ش
شامل آنتن یاگی4 و آنتن دایپل همه جهته5  نیز به 

صورت عمودی پالریزه شده اند. 

شکل  1. آنتن یاگی با پالریزاسیون عمودی  

 6 VSWR  3. 4. نسبت
ــخصات آنتن درج  ــب در برگه ی مش VSWR اغل
ــود و مقدار بازده آنتن را مشخص می کند. در  می ش
دنیای ایده آل، نسبت VSWR برابر 1:1 است که 
بدین معناست که هیچ توانی به منبع بر نمی گردد، 
ــك اتصال )امپدانس( کامل که در نتیجه ی  یعنی ی
ــال شده، از آنتن به بیرون  آن تمام انرژی های ارس
 VSWR تابش می کنند. البته در حالت واقعی یك
ــول نبوده و کافی  ــبت 2:1 یا باالتر، غیرمعم با نس

محسوب می شود.
هرچه که VSWR کوچك تر باشد، آنتن بهتر 
ــده و توان بیشتری  با خط انتقال رادیویی جفت ش
به آنتن داده می شود. نسبت  VSWR برابر 1.5:1 
ــبب اتالف توان 4 درصدی می شود و نسبت 1:2  س
ــت، که البته  ــده ی 11درصد اتالف اس ــان دهن نش
ــرد و رنج مورد نیاز قابل  ــوز هم با توجه به کارب هن

قبول است. 
ــرد قابل اطمینان، مطمئن  برای تضمین عملک
ــالی رادیو  ــوید که توان نامی7 آنتن از توان ارس ش

تجاوز نمی کند.

4. انواع آنتن
ــته  ــا را می توان به دو دس ــادگی، آنتن ه به س

تقسیم نمود:
• تمام جهته8 

• سمتی9
شکل 2 به این موضوع اشاره دارد.

ــاً در360 درجه  ــه تقریب ــای تمام جهت آنتن ه

3. Collinear
4. Yagi
5. Omni-directional
6. Voltage Standing Wave Ratio  
7. Rated power
8. Omni-directional
9. Directional

11
42 -   -
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ــه همه ی اطراف  ــوی تابش افقی دارند؛ یعنی ب الگ
ــام جهته ی  ــد. آنتن های تم ــش می کنن ــن تاب آنت
ــوند  ــای ویپ10 نامیده می ش ــك اغلب آنتن ه کوچ
ــرای ارتباطات برد  ــکل A 2 و B( که معموالً ب )ش
ــد؛ برای مثال  ــتفاده قرار می گیرن ــاه مورد اس کوت
ــگر بی سیم، و اغلب به  ــتفاده در شبکه های حس اس
ــتگاه رادیویی متصل  ــتقیم بر روی دس صورت مس

می شود. 
دو نوع آنتن تمام جهته بزرگ تر به عنوان آنتن 
 C ،2 دو قطبی و هم خط شناخته می شوند )شکل
و D(. این آنتن ها معموالً از طریق کابل کواکسیال 
به دستگاه رادیو متصل شده و عموماً دارای ویژگی 
ــتند. یك آنتن هم خط ضرورتاً از  بهره ی باالتر هس
ــده که برای بهره ی بیشتر  ــکیل ش چند دایپل تش
ــده اند. آنتن های هم خط معموالً با  به هم متصل ش
ــی بل تولید می شوند. همانند  بهره 5، 8 یا 10 دس
آنتن های دایپل، آنتن های هم خط بصورت عمودی 

پالریزه شده اند. 
از  ــه ای  نمون  )2E ــکل  )ش ــی  یاگ ــای  آنتن ه
ــه، یك  ــند. جهت مقایس ــمتی می باش آنتن های س
ــپ حبابی تابش  ــبیه یك الم ــن تمام جهته ش آنت
می کند، درحالی که یك آنتن یاگی مثل یك چراغ 
ــکل تابش آن  ــانی می کند. قدرت و ش قوه پرتوافش
ــخص می شود )شکل3(.  با میزان بهره ی آنتن مش
ــکل موج تابیده شده  ــتر باشد، ش هرچه بهره بیش
ــود. در نتیجه، لوب های  رو به جلو متمرکزتر می ش
عقب و کناری کاهش می یابند. آنتن های یاگی، هم 
ــوند که  به صورت عمودی و هم افقی پالریزه می ش
ــطح زمین  ــبت به س ــتگی به موقعیت اجزا  نس بس
ــی آنتن بصورت عمودی  دارد )اجزای عمودی یعن

پالریزه شده است(.  

5. نصب
اغلب عالقمندیم که آنتن ها را با ظریف ترین و چشم 
نوازترین روش نصب کنیم، اما از دیدگاه   RF این 
موضوع همیشه مطلوب نیست. آنتن های دو قطبی 
و هم خط هنگامی مطلوب ترین عملکرد را دارند که 
حداقل در فاصله ی 1 تا 2 برابر طول موج نسبت به 
دیوارها و سازه های فوالدی نصب شده باشند. برای 
ــال، در مورد یك آنتن 2/4 گیگاهرتزی، حداقل  مث
ــت. عموماً  ــانتی متری مطلوب اس ــه 12/5 س فاصل
ــمتی، مهم  ــگام  نصب یاگی یا آنتن های س در هن
ــیون را از خاطر نبریم، به عنوان  است که پالریزاس
ــتنده تمام جهته به صورت  مثال اگر یك آنتن فرس
عمودی پالریزه شده باشد، آنتن گیرنده هم باید به 

صورت عمودی پالریزه شود. 
مشکل متداول سامانه های بی سیم زمانی پدید 
ــیار نزدیك به هم نصب شده  می آید که آنتن ها بس
ــند. این موضوع هنگامی پیش می آید که آنتن  باش
دیگر در یك باند رادیویی متفاوت باشد، زیرا انرژی 

10. Whip

شکل 3. آنتن های یاگی

شکل 2. چند نوع از آنتن های یك جهته و تمام جهته

ــود،  ــه از آنتن مجاور تابش می ش ــدیدی ک RF ش
ــازی  ــده را کر کند. بنابراین، جداس ــد گیرن می توان
فیزیکی آنتن ها از اهمیت برخوردار بوده و فاصله ی 
جدایش مورد نیاز عالوه بر توان نسبی RF، بستگی 

به فرکانس عملکرد نیز دارد. 
ــك آنتن را در داخل  ــت، هنگامی که ی در نهای
ــته  ــب می کنید، دقت کافی داش ــك محفظه نص ی
ــتفاده قرار  ــزی مورد اس ــید. اگر محفظه ی فل باش
ــت  ــده ی RF ممکن اس گیرد، اکثر انرژی تابش ش
قبل از انتشار به بیرون، جذب شود، از طرف دیگر، 
ــدودکنندگی کمی  ــای غیرفلزی اثر مس محفظه ه

روی سیگنال RF دارند. 

6. خالصه
ــده در  آنتن ها جزیی مهم اما اغلب نادیده گرفته ش
یك سامانه ی مخابراتی بی سیم صنعتی هستند. اگر 
ــند، اما انصافاً درک  ــاده به نظر می رس چه ظاهراً س
ــت. برای اهداف کاربردی،  عملکردشان پیچیده اس
ــراه راهنمای نصب و  ــناخت اصولی آنتن، به هم ش
ــان ابزار دقیق و کنترل  راه اندازی آن، برای مهندس
ــرد صنعتی، امری  ــتفاده ی مؤثر در کارب جهت اس

ضروری است. 

 منبع:
www.tabateq.com 
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ــرعت تغییر فناوری در عرصه های مختلف آنقدر  س
ــت که حتی توجه به آن هم چالش برانگیز  زیاد اس
است. می گویند ما قربانیان درمانده ی »چیز جدید 
ــتیم؛ فناوری ماشین بخار، تسمه نقاله  بعدی« هس

)تولید انبوه(، رایانه، اینترنت. 
ــای فنی  ــور نوآوری ه ــاهد ظه ــور دایم ش به ط
ــب وکار ما  ــه راه و روش زندگی و کس ــف ک مختل
ــش تحقیقات  ــیم. بخ ــد، می باش ــر می دهن را تغیی
ــی 1McKinsey با  ــاوره ی جهان ــه ی مش مؤسس
ــاوری را  ــت، 12 فن ــه انجام داده اس ــی ک تحقیقات
ــاد جهان را  ــت اقتص ــی نموده که معتقد اس معرف
ــری متحول  ــالدی به طور مؤث ــال 2025 می تا س

می سازند.
ــای دنیا به صورت مداوم یافته های   در همه ج
ــرفت حتی  ــود و هر پیش جدید فناوری ارایه می ش
ــك نوآوری مطرح می کنند.  کوچکی را به عنوان ی
ــوان یك نوآوری  ــر فناوری را نمی توان به عن اما ه
ــا نوآوری های  ــر گذار تلقی نمود و تنه مهم و تأثی
ــی در نظام  ــتند که باعث تغییر اساس معدودی هس
اجتماعی یا اقتصادی می شوند. چند نمونه ی جدید 
ــی های  ــای کلیدی مانند گوش ــن نوع یافته ه از ای
ــوک را همه  ــتجوی گوگلی و فیس ب ــون، جس آیف
می شناسیم. چنین نوآوری هایی می توانند وضعیت 
ــر زیادی در زندگی و  ــی را تغییر دهند و تأثی کنون

کسب وکار بشر داشته باشند.

1. McKinsey Global Institute 

12 فناوری که دنیا را در 10 سال آینده 
تغییر می دهند

گردآوری: مهندس علی رضا وجدانی

فناوری های آینده
در مطالعات اخیر مؤسسه ی McKinsey  پیرامون 
فناوری های متحول کننده، پیشرفت هایی که باعث 
ــب و کار و اقتصاد جهانی  ــی، کس ــی زندگ دگرگون
می شوند، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگرفته 
ــایی  ــت. نتیجه ی این مطالعات منجر به شناس اس
ــت که در میان مدت  ــتاز شده اس 12 فناوری پیش

می تواند باعث تغییرات عمده ی اقتصادی شوند.
ــال 2025  ــاوری تا س ــن 12 فن ــری ای بکارگی
ــا  ــادل 14 ت ــادی مع ــالدی دارای ارزش اقتص می
ــد. این ارقام  ــال خواهد ش ــارد دالر در س 33 میلی
ــیك تلقی  ــد به عنوان یك پیش بینی کالس را نبای
ــاس یك بررسی تحلیلی عمیق از  نمود، بلکه براس
ــا و امکانات آن ها  ــك این نوآوری ها، ارزش ه تك ت
ــا، بهبود وضعیت  ــت. همچنین در کنار این ه دانس
ــز جنبه های  ــت و نی ــش قیم ــده، کاه مصرف کنن
زیست محیطی و سالمت جامعه هم مورد مالحظه 
ــل تأثیر این  ــت. در این گزارش عل ــرار گرفته اس ق
ــی ارایه گردیده و فرصت ها  نوآوری ها بر بازار جهان
و تهدیدهای مرتبط با آن ها نیز بررسی شده است. 
به عالوه این مؤسسه توصیه هایی در مورد چگونکی 
ــا را به رهبران  ــا هر یك از این فناوری ه برخورد ب
اقتصادی و سیاسی ارایه نموده است. تعدادی از این 
ــی در واقع موضوع جدیدی  نوآوری های مورد بررس
ــا می تواند  ــادی آن ه ــط جایگاه اقتص ــوده و فق نب
ــده  ــا دیگر نوآوری های مطرح ش ــش یابد. ام افزای
بسیارغیرمنتظره بوده و دربردارنده ی پتانسیل های 
ــی امروز می تواند  ــند. آگاه بزرگی از تغییر می باش
ــار این فناوری ها درآینده  ما را برای رویارویی با آث

آماده کند. 
در بخش های پیش رو توضیحاتی در مورد این 
ــاس رتبه بندی این مؤسسه  12 فناوری آینده براس
ــتر  ــن که آیا این ها بیش ــده و در مورد ای ــه ش ارای

مصیبت هستند یا موهبت بحث شده است.

رتبه ی نخست: اینترنت سیار 
ــب و پرقدرت با امکان  ــای قابل حمل مناس رایانه ه
اتصال به اینترنت بزرگ ترین بازار رشد را در آینده 
ــال 2025 میالدی  ــت. این بازار در س خواهند داش
بالغ بر 7/3 تا 8/10 میلیارد دالر خواهد شد. در سه 
ــتفاده از اینترنت از طریق رایانه های  سال آینده اس
ــی خواهد  ــل از رایانه های رومیزی پیش ــل حم قاب
ــت و  ــیم برای گش گرفت. بکارگیری فناوری بی س
ــتفاده از واحدهای محاسباتی  گذار در اینترنت، اس
ــال در تلفن های  ــای کوچك تر، برای مث و حافظه ه
ــه نمایش و  ــای جدید صفح ــمند، فناوری ه هوش
ــتند که  ــرفته از جمله مواردی هس باتری های پیش
ــیار مطرح می باشند. در این  در مقوله ی اینترنت س
ــل دیگر همچون  ــای قابل حم ــروه انواع رایانه ه گ
ــمند نیز  ــاعت های هوش ــایبری و س عینك های س
ــال حاضر باعث  ــیار در ح ــت س ــد. اینترن می گنج
افزایش بهره وری در بخش های خدماتی و کسب و 
کار شده است. به عنوان مثال مراقبت های بهداشت 
ــت می تواند  ــبکه ی اینترن ــق ش ــالمت از طری و س
ــن را تا یك  ــان بیماری های مزم ــای درم هزینه ه

پنجم کاهش دهد.
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رتبه ی دوم: اتوماسیون امور دانشی
ــه می توانند  ــمند، ک ــامانه های نرم افزاری هوش س
ــد، روز به روز از  ــف دانش بنیان را انجام دهن وظای
ــا ترکیبی  ــوند. ب ــتری برخوردار می ش اهمیت بیش
ــین و  ــت یادگیری ماش ــی، قابلی ــوش مصنوع از ه
ــین ها می توانند در  ــط های کاربر طبیعی، ماش واس
ــکی، آموزش و یا سرمایه گذاری به  عرصه های پزش
کار گرفته شوند. این ماشین ها می توانند همه روزه 
وظایف بیشتر و متنوع تری را انجام دهند. به عنوان 
مثال می توانند صحبت انسان را تشخیص داده و به 
ــخ دهند. این بهره وری  سؤاالت ساختار نیافته پاس
اضافی حاصل شده از تحقیقات آزمایشگاهی معادل 
ــاعت کار تمام وقت می باشد.  حدود120 میلیون س

ــهم اقتصادی این نوآوری به  ــال آینده س در 12 س
2/5 تا 7/6 میلیون دالر خواهد رسید.

رتبه ی سوم: اینترنت چیزها
نسل آینده ی اینترنت تنها متعلق به انسان ها نیست 
ــیاء در اینترنت پررنگ تر از  ــه حضور تمامی اش بلک
حضور انسان ها خواهد بود. پیش بینی شده است تا 
ــال 2020 بیش از 50 میلیارد وسیله به اینترنت  س
ــایل الکترونیکی شما گرفته تا  متصل شوند. از وس

خودرو، لوازم خانگی و حتی لباس های شما.
ــتفاده از  ــبکه ی جهانی اینترنت به برکت اس ش
ــگرها و عملگرهای ارزان قیمت به طور پیوسته  حس
در حال ورود به حیطه ی تمامی چیزها و به تبع آن 
ــود. جمع آوری  فرآیندهای روزمره ی زندگی می ش
ــتگاه ها  و پردازش داده های دیجیتالی از طریق دس
ــتیبانی از ارتباطات برد  ــیم برای پش و ادوات بی س
ــه  ــه کار گرفت ــد روش RFID ( ب ــك )مانن نزدی
ــازی  ــود. اینترنت چیزها می تواند به بهینه س می ش
فرآیندها کمك نموده و باعث صرفه جویی در تولید، 
امور بهداشت و سالمت یا در معادن، تا 36 میلیارد 
ــته باشد؛ برای مثال  دالر صرفه جویی به همراه داش
ــازی نماید.  ــیتیك را بهینه س فرآیند تأمین و لجس
همچنین از طریق قرائت هوشمند به پایش مصرف 
ــال 2025  ــع طبیعی بپردازد این فناوری درس مناب
ــن 2/7 تا 6/2  ــت اقتصادی بی ــب منفع باعث کس

میلیارد دالر خواهد گردید.  

رتبه ی چهارم: فناوری ابری
سخت افزار و نرم افزارهای مبتنی بر تبادل داده های 
اینترنتی می توانند زیرساخت های فناوری اطالعات 
ــا 20 درصد بهره ورتر نمایند. برای این کار نیاز  را ت
ــرورها، شبکه های پرسرعت و  به ساختارهایی از س
ــد. در این راستا  نرم افزارهای مدیریت »ابر« می باش
پیوسته کارهای خدماتی بیشتری به صورت آنالین 
ــوند و همین طور نرم افزارها و خدمات  عرضه می ش
محاسباتی بیشتری به صورت غیرمتمرکز از طریق 
ــوند. ارزش اقتصادی حاصل از این  ابر محقق می ش
ــا 2/6 میلیارد  ــال 2025 بالغ بر7/1 ت بخش در س

دالر خواهد شد. 

رتبه ی پنجم: رباتیک پیشرفته
ــتفاده از حسگرها و نرم افزارهای پیشرفته منجر  اس
ــر و در آینده  ــای ماهرتر و کارات ــاخت ربات ه به س
ــود. این ربات ها می توانند  با قیمت مناسب تر می ش
ــتری را به صورت خودکار، چه  همواره وظایف بیش
ــکی و یا در  ــه اهداف پزش ــد صنعتی و چ در تولی

تهیه ی مواد غذایی، انجام دهند. 
ــت، مزایای زیادی  ــتاوردها برای صنع این دس
ــادی را هم به خطر  ــاغل زی در بر دارد، گرچه مش

می اندازد.
ــال 2025 به  ارزش اقتصادی این فناوری در س

Automation of Knowledge Work

Energy Storage

Mobile Internet

The Internet of Things
Cloud Technology

Advanced Robotics

Next Generation Genomics

Renewable Energy

Advanced Materials
Advanced Oil & Gas  
Exploration and Recovery

Autonomous &  
near-autonomous Vehicle

 3-D Printing

ــید. با استفاده  7/1 تا 5/4 میلیارد دالر خواهد رس
ــاوری معلولین قطع عضوی هم می توانند  از این فن
ــی )پروتز( باورنکردنی  ــده به اعضای مصنوع در آین

امیدوار باشند.         

رتبه ی ششم: خودروهای بدون راننده 
)خود مختار(

خودروهایی که به طور کامل یا تا حدودی به صورت 
خودمختار و مستقل حرکت می کنند می توانند جان 
ــری از تصادفات نجات دهند.  ــان ها را با جلوگی انس
استفاده از حسگرهای جدید، سامانه های مکان یاب 
ــین(  ــین به ماش جهانی و ارتباطات M2M )ماش
ــازد. از  ــاوری را ممکن می س ــه این فن ــتیابی ب دس

12 فناوری که دنیا را در 10...
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منابع:

1. گزارش تحقیقات بازار از خبرنامه الکترونیکی آلمانی زبان elektroniknet  مورخ  10.06.2013
2. Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the      
global economy, McKinsey Global Institute May 2013 
3. The Internet of Things CISCO White Paper   April 2011                                        

طریق سامانه های رایانه ای می توان جریان ترافیك 
ــن حمل و نقل کاال را به صورت مؤثرتری  و همچنی
کنترل نمود. این فناوری حتی برای ادوات خودکار 
ــب است. پتانسیل  ــتی ها نیز مناس هواپیماها و کش
ــده به 0/2 تا  ــال آین جهانی این فناوری در 12 س

1/9 میلیون دالر بالغ خواهد شد. 

رتبه ی هفتم: مهندسی ژنتیک
حجم معامالت در رشته ی مهندسی ژنتیك مدرن 
ــا 1/3 میلیارد دالر  ــال آینده بین 0/7 ت در 12 س
ــد خواهد داشت. پیشرفت های علمی در زمینه  رش
ــوق العاده می  ــانی ف ــای انس ــایی ژن ه ی رمزگش
ــه روش های آنالیز  ــد. از جمله آنها می توان ب باش
ــرفته تر و قیمت مناسب تر  DNA سریع تر، پیش
 DNA ــاوری هایی برای رمزگذاری و همچنین فن
ــن فناوری به  ــود. از جمله کاربردهای ای ــاره نم اش
عنوان مثال در امور پزشکی یا کشاورزی می باشد. 
ــریع تر  بیماری ها و داروهای  به یمن تشخیص س
ــی ژنتیك، در سال 2025 شاهد رشد  بهتر مهندس
75 درصدی در کلیه ی اموری که به افزایش طول 

عمر بشر مربوط می شود، خواهیم بود. 

رتبه ی هشتم: ذخیره کننده های انرژی
ــدی، ادوات الکترونیکی  ــای برقی و هیبری خودروه
ــیدی و  ــات نیروگاه های خورش و همچنین تأسیس
ــای کاراتری دارند.  ــادی در آینده نیاز به باتری ه ب
ــرفته، مواد با  ــن امکان با فناوری باتری های پیش ای
ــار  قابلیت باالتر و یا فناوری های مکانیکی که با فش
ــود. سهم این  گاز یا آب کار می کنند، عرضه می ش
نوآوری ها در سال 2025 بالغ بر 1/0 تا 6/0 میلیارد 

دالر خواهد شد. 
ــه ی McKinsey حداقل  طبق برآورد مؤسس
ــال 2025 مجهز  40 درصد خودروهای جدید تا س

به یك موتور برقی خواهند شد. 

رتبه ی نهم: چاپ سه بعدی
مدل های دیجیتالی که در روش چاپ سه بعدی بر 
ــاس یك طرح اولیه ی دیجیتال تولید می شوند،  اس
ــت. این  ــای زیادی در آینده خواهند داش کاربرده
ــوه و در نتیجه کاهش قیمت  ــم مدیون تولید انب ه
ــرای تولید  ــد. این نوآوری ب ــل از آن می باش حاص
ــی برای  ــی کوچك، حت ــوالت نهای ــا، محص ابزاره
ــاختارهای بیولوژیکی و اعضای بدن انسان  چاپ س
ــد. مصرف کننده ی نهایی می تواند  مناسب می باش
ــط خودش  ــه ی تولید محصوالتی که توس در هزین
چاپ شده، صرفه جویی نماید. عالوه بر این می تواند 
ــلیقه ی خودش تولید  محصول نهایی را مطابق با س

کند.
ــم انداز اقتصادی حاصل از این نوآوری در  چش
سال 2025 بالغ بر 0/2 تا 0/6 میلیارد دالر خواهد 

شد. 

رتبه ی دهم مواد پیشرفته
ــده ای مانند  این مواد دارای خواص بهتر واصالح ش
استحکام بیشتر بوده و یا توانایی خودبازسازی و یا 
خود تمیزکاری دارند. موادی مانند ماده ی معجزگر 
ــوذرات یا مواد  ــای نانوکربنی، نان ــن2،  لوله ه گراف
ــند. به  ــی از جمله ی این مواد می باش پیزوالکتریک
عنوان مثال این مواد در صفحات نمایشگر، حسگرها، 
ــکی و یا ذخیره کننده های انرژی  در مهندسی پزش
ــهم اقتصادی آن ها در جهان در  کاربرد داشته و س
سال 2025 بالغ بر 0/2 تا 0/5 میلیارد دالر خواهد 
ــکی احتماالً  ــتفاده از داروهای نانو پزش ــود. با اس ب
2. GRAPHENE

ــرطانی به طور مؤثر  نزدیك به 20 میلیون بیمار س
معالجه خواهند شد. 

رتبه ی یازدهم: روش های پیشرفته ی 
اکتشاف و استخراج نفت و گاز

ــوخت های فسیلی  ــتخراج س تکنیك های نوین اس
ــالف تصور تأثیر اقتصادی  ــال آینده بر خ در 10 س
بیشتری نسبت به فناوری های سبز خواهند داشت.

ــی اعماق  ــت هیدرولیک ــی، شکس افق حفاری 
ــمیك4 قرار  ــای پایش مایکروسیس زمین3، روش ه
ــتخراج نفت و گاز را در اعماق  ــت اکتشاف و اس اس
بیشتر از  نظر اقتصادی مقرون به صرفه تر نماید. در 
ــکه بیشتر در سال عرضه  نتیجه تا 6/2 میلیون بش
خواهد شد. همچنین موادی که تا به حال غیر قابل 

استفاده بوده اند، قابل استفاده خواهند شد. 
ــهم این راه حل نوآورانه در سال 2025 بین  س

0/1 تا 0/5 میلیارد دالر خواهد بود. 

رتبه ی دوازدهم: انرژی های تجدیدپذیر
ــك،  فتوولتائی ــیدی  خورش ــلول های  س ــهم  س
ــال 2025 بالغ بر 0/2  ــای بادی و... در س توربین ه

تا 0/5 میلیارد دالر خواهد بود. 
ــتان، چین و سایر  ــورهای هندوس برنامه ی کش
ــرمایه گذاری در عرصه ی  ــرای س ــل بلندپرواز ب مل
ــاوری کمك  ــه موفقیت این فن ــبز ب انرژی های س
ــرفته به  می کند. با بکارگیری این تکنیك های پیش
ــالیانه تا 1200 تن دی اکسید  هر حال می توان س
کربن کم تری تولید نمود. البته از نظر اکولوژی این 

فناوری  به طور قطعی در رتبه ی اول خواهند بود. 

3. Hydraulic Fracking
4. Microseismic Monitoring

12 فناوری که دنیا را در 10...
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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 
ــك،  ــق، رباتی ــی، ابزاردقی ــیون صنعت ــتم های اتوماس سیس
ــرات و خدمات فنی  ــو .تعمی ــای ن ــك 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

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

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 الکترونیك 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
info@eworldco.ir

 Westermo و Moxa نماینده ی رسمی کمپانی های •
در خاورمیانه 

• اتوماسیون و شبکه های صنعتی
• کامپیوترهای صنعتی

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      

اندیشه سازان صنعت برق
 • اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق

• توزیع کننده محصوالت اتوماسیون زیمنس 
• توزیع کننده اینورترهای دانفوس 

• نماینده انحصاری محصوالت ابزار دقیق وایدپالس

051- 35414106- 8       
051-35414109       

   www.assbco.com       
         info@assbco.com       

شرکت مهندسی کيان کنترل آپادانا                                                   
)واحد آموزش(

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       

گروه صنعتی ندا

ــتم های کنترل  ــی، تأمین، نصب و راه اندازی سیس طراح
ــیرآالت  ــرق و ابزاردقیق و ش ــامل: dcs ،esd ،fcs، ب ش

کنترلی صنایع 

021-88611910       
021-88050428       

www.nedaco.com       
 neda@nedaco.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

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

       36543324- 071و 88533470-2- 021
071- 36542083       

www.eramtec.ir       
eramtec@eramtec.ir       

مهندسی ارم طرح صنعت پارس           

• 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

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

ــیون« در  ــودن صفحه ای تحت عنوان »بازار اتوماس ــمند با گش بخش آگهی ها و تبلیغات صنعت هوش
ــال مؤثری را در اختیار  ــت تبلیغاتی کم هزینه و در عین ح ــو فرص ــن ماهنامه، قصد دارد از یك س ای
ــرکت های اتوماسیونی بگذارد و از سوی دیگر مشتریان اتوماسیون را جهت یافتن بهترین گزینه در  ش
راستای رفع نیازهایشان یاری نماید. شرکت های محترم می توانند از این فضای تبلیغاتی جهت معرفی 
ــیون و یا درج  ــتوک مرتبط با اتوماس ــرکت و زمینه های فعالیت آن، آگهی فروش تجهیزات اس کلی ش

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

تماس حاصل نمایند.

نيك مهر گستر تهران

 BECKHOFF ــرکت های ــاری  ش ــده انحص • نماین
آلمان، ROTRONIC و STS سوییس در ایران

• اتوماسیون صنعتی ـ طراحی سیستم 

    021-88675308-9      
 021-88714142      

  www.nicmehr.com      
info@nicmehr.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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