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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.

همکاران این شماره )به ترتیب حروف الفبا(:
ــدس  مهن ــمی،  امیرقاس ــاهین  ش ــر  دکت
ــماعیل امام جمعه، مهندس منصوره  سیداس
ــوری،  تیم ــد  وحی ــدس  مهن ــماعیلی،  اس
ــد  ــدس احم ــی زاده، مهن ــی دیانت محمدعل
ــی  سید  موس ــدس  مهن ــد،  ارجمن ــی  صالح
میرقربانی گنجی، مهندس مبین محسن زاده، 
مهندس محمدحسن موحدی، عیسی نقیبی  
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شرکت های اتوماسیون صنعتی
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مسعود مهرداد، مهندس محمدحسن 
موحدی، مهندس آرتور هوسپیان
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یادداشتي بر موادي از قانون کار جمهوري اسالمي ایران

کاهش کّمی پروژه ها رقابت را کیفی تر کرده است
سند راهبردي دستیابی به فناوری سیستم  های اتوماسیون صنعتی                                                                                                                           

تصویب سند راهبردی اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق در وزارت نفت
معافیت فعالیت های پژوهشی از پرداخت بیمه و مالیات

تحقیق و توسعه و نقش آن در بهره وری عوامل تولید

راه حل های انتقال اطالعات به صورت بی سیم در اتوماسیون صنعتی
شبکه  ي ارتباطي HART؛ اصول،  تئوري و کاربردها

کنـترل

روش های نوین کنترل صنعتی
SCADA چیست؟

نقش یکپارچه سازان در نوسازی سامانه ی کنترل
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ــدن به تمدن غایی می داند. قوانین علوم  وارد ش
ــانی در اقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی  انس
ــردی نقش قوانین ترمودینامیک را  اجتماعی و ف
ــازی می کنند و ریاضیات  ــانی ب در جامعه ی انس
ــردن این علوم  ــترش و فرموله ک ــادل در گس تع

کاربرد وسیعی پیدا کرده است. 
ــه ی ما به عنوان عضوی از جامعه ی جهانی  جامع
ــی  ــی که نتواند در فرآیند تعادل، نقش در صورت
ایفا نماید بدون شک از مشارکت در بازی حذف 
خواهد شد. فارغ از ویژگی های قومی و ملی تنها 
ــعه ی همه  ــارکت در فرآیند جهانی، توس راه مش
جانبه است. توسعه بر دو بال انباشت علم و ثروت 
ــت و رابط و ابزار تولید و انباشت علم  ــتوار اس اس
ــت که به آن اتوماسیون گفته  و ثروت علمی اس
ــود و برای تمام مهندسین این رشته واضح  می ش
است که مبنای علم اتوماسیون، بر ایجاد پایداری 

در فرآیند مورد نظر بنا گذاشته شده است. 
ــن علم و  ــاب دانش ای ــت اکتس ــن رو اهمی از ای
ــی در آینده ی  ــیار مهم ــترش آن، نقش بس گس
ــرد و برخالف روند  ــازی خواهد ک جامعه ی ما ب
فعلی، به نقش آفرینی انحصاری نهادهای دولتی 
ــی از کارآمدترین دولت ها  ــت. حت نباید امید بس
ــار مدیریت انحصاری چنین  نیز نه می توان انتظ
ــه می توان به نتیجه  ــت و ن فرآیند مهمی را داش
بخش بودن چنان انحصاری دل بست. سخن مان 
 با همکاران فرهیخته ای است که به دور از سیاست 
ــتان های  ــره و به دور از بده بس ــای روزم بازی ه
مرسوم بازی های قدرت باید در تعاملی مبتنی بر 
ــش، چنین امر مهم و بنیادینی را ایجاد کرده  دان

و گسترش دهند.

اله
ــ

ــ
رمق

سـ

احمد نصری مهاجری

ــن صنفی  ــت که انجم ــال اس ــب به یک س قری
ــیون صنعتی، بعد از تشکیل  شرکت های اتوماس
ــد داخل در  ــعه ی توان تولی ــورای عالی توس ش
وزارت نفت، مأموریت یافته است سند راهبردی 
ــرای پروژه های صنعت را تهیه نماید.  تولید و اج
ــش آماده و جهت  ــند اولیه قریب به 5 ماه پی س
ــد. بعد از  ــت تحویل گردی ــی به وزارت نف بررس
ــند در  ــی متعدد و ارایه ی س ــات کارشناس جلس
ــیون صنعتی که با  ــس بین المللی اتوماس کنفران
ــکاری معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت  هم
ــریف برگزار گردید؛ اکنون  و دانشگاه صنعتی ش
ــازی است که در  ــند در مراحل نهایی آماده س س
ــورای عالی  این مرحله در صورت تصویب، در ش
ــد و به صورت یک سند مصوب  مطرح خواهد ش
ــرکت ها و زیر مجموعه های وزارت  ــی ش به تمام

نفت جهت اجرا ابالغ خواهد گردید. 
ــند نهایی به همراه ابالغیه های اجرایی  مسلماً س
ــال خواهد  ــت برای تمام همکاران ارس وزارت نف
ــرح زیر  ــند را می توان به ش ــات س ــد. کلی گردی

خالصه نمود:
سند در سه فصل تنظیم شده است:

برنامه ی راهبردی )Strategic Plan(؛ 
برنامه ریزی تجاری )Business Plan(؛ 
 .)Execution Plan( برنامه ی اجرایی

ــا،  ــای دیدگاه ه ــردی بخش ه ــه ی راهب در برنام
ــاوری، تولید  ــش بنیان، فن ــداف، مفاهیم دان اه
صنعتی و نقش آن ها در بازار رقابتی و همچنین 
ــی گردیده  ــد پایدار بررس ــل مؤثر در تولی عوام
ــت نفت،  ــی نیازهای صنع ــت فعل ــت. وضعی اس
آسیب شناسی چگونگی انتخاب و خرید سامانه ها، 
ــتانداردها و غیره بخش های نهایی این برنامه  اس
ــت که در نهایت منجر به ارایه ی راهکارهای  اس

صحیح  انتخاب و خرید سامانه گردیده است. 
ــامل توضیح سه بخش اصلی  برنامه ی تجاری ش

سامانه های اتوماسیون صنعتی شامل:
Process Control

Communication & Networking
 Measurement & Transmiting

ــت.  ــر اس ــا یکدیگ ــا ب ــاط آن ه ــوه ی ارتب و نح

سند راهبردی
 اتوماسیون صنعتی

ــای فوق لزوم  ــرح بخش ه نکته ی کلیدی در ش
ــازان  یکپارچه س و  ــدگان  تولیدکنن ــکاری   هم
ــتاندارد ملی در  ــن اس )Integrators( در تدوی
ــازگاری بخش های فوق با یکدیگر است  جهت س
ــد )در صورت لزوم(  ــد راهنمای خری که می توان
ــزات نیز قرار گیرد. در این بخش همچنین  تجهی
ــاله و 5 ساله در جهت ارتقای کمیت و  افق 2 س
کیفیت تولید جهت نیل به خودکفایی در صنعت 
ــیدن به  ــیرهای رس ــیم گردیده و مس نفت ترس

چنین هدفی توضیح داده شده است. 
ــده ی نحوه ی عقد  ــی در بر گیرن ــه ی اجرای برنام
ــدن فصل های قبل  ــرای اجرایی ش ــا ب قرارداده
ــیوم ها،  ــرارداد با کنسرس ــد ق ــت. اصول عق اس
ــل توضیح داده  ــدگان و غیره به تفصی تولیدکنن
ــارت بر اجرای  ــت. برای مدیریت و نظ ــده اس ش
صحیح عملیات، کمیسیون تخصصی با محوریت 
ــد. ارزشیابی و معرفی  انجمن تشکیل خواهد ش
ــارکت در  ــرکت های واجد صالحیت برای مش ش
کنسرسیوم ها و معرفی تولیدکنندگان برای عقد 
ــهیالت، محور فعالیت این  قرارداد و دریافت تس

کمیسیون خواهد بود. 
ــه ابزار  ــاید توجه زیاد ب ــن که ش ــخن آخر ای س
ــایل  ــدن در مس ــیون صنعتی و غرق ش اتوماس
روزمره ما را از اهمیت اتوماسیون در جهان امروز 
ــت. تاریخ چند هزار ساله ی تمدن  غافل کرده اس
ــادل و پایداری  ــیدن به تع ــانی بر محور رس انس
ــت. در ریاضیات تعادل، که براساس  ــتوار اس اس
ــده است  نظریات جان فوربز نش بنیان گذارده ش
ــوند  ــبیه می ش ــانی به اتاق گازی تش جوامع انس
ــار و دمای  که در ابتدا هر مولکول آن دارای فش
ــی از تحریک اولیه است.  ــت که ناش متفاوتی اس
ــاس  ــاق در تعامل با محیط بیرون و براس این ات
قوانین ترمودینامیک به تعادل گرمایی و فشاری 
ــت که در  ــات تعادل معتقد اس ــد. ریاضی می رس
ــانی نیز چنین اتفاقی در شرف وقوع  جوامع انس
ــدن ابتدایی و  ــرط عبور از تم ــت و آن را ش اس
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سـرویس خبری صنعت هوشـمند با اختصاص بخشـی از صفحه ی خبر این 
ماهنامه به اخبار شـرکت های فعال در زمینه ی اتوماسـیون، به ویژه اعضای 
محترم انجمن صنفی شـرکت های اتوماسیون صنعتی، سعی دارد فرصتی را 
در اختیار این شرکت ها قرار دهد تا از این طریق نسبت به انعکاس اهم وقایع 
 و اخبـار خود اقدام نمایند. از همین رو از تمامی شـرکت های محترم دعوت 
مـی گـردد اخبـار مربوط به مـواردی همچـون دریافـت گواهینامـه اعم از 
استاندارد، رتبه بندی و غیره، دریافت جوایز و نشان های ملی، ثبت اختراع و 
مالکیت معنوی، اخذ نمایندگی های جدید، تولیدات جدید، ادغام و تغییرات 
عمده ی شـرکت و دعاوی حقوقی به همراه نتایج حاصله را به دفتر ماهنامه 

ارسال نمایند. 
گفتنی اسـت اخبار واصله پس از بررسی و اخذ تأییدیه از شورای سردبیری 

و ویرایش جهت انطباق با استانداردهای نشریه، به چاپ خواهند رسید.

شرکت های متقاضی استفاده از این بخش می توانند درخواست خود را با 
سرویس خبری صنعت هوشمند از طریق نمابر به شماره ی: 88192843 

 aiacmag@aiaciran.org:و یا پست الکترونیک به آدرس
در میان بگذارند.

ـر
ــ

ــ
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چهارمین کنفرانس تجهیزات دوار در 
صنایع نفت و نیرو

برگزار شد

ــور، پمپ، ژنراتور،  ــروه گزارشـ  توربین، کمپرس گ
ــوان تجهیزات دوار مورد  ــور، فن و دمنده به عن موت
ــی از کلیدی ترین  ــرو یک ــت و نی ــع نف ــاز صنای نی
ــت که تدوین راهبردهای  بخش های این صنایع اس
ــاخت داخل آن ها ضرورت  جامع برای توسعه ی س
ــی چالش ها،  ــن رویکرد و با هدف بررس ــا ای دارد. ب
ــت تجهیزات دوار،  ــتاوردهای صنع راهکارها و دس
ــس تجهیزات دوار در صنایع نفت  چهارمین کنفران
و نیرو در روزهای سوم و چهارم بهمن ماه با حضور 
ــرو در امور  ــزاد؛ معاون وزیر نی ــدس محمد به مهن
ــعبانپور مقدم؛  ــرق و انرژی، مهندس علي اکبر ش ب
ــد  ــارس جنوبی، مدیران ارش ــرکت پ مدیرعامل ش
ــدرکاران این صنعت  ــت ان صنایع نفت و نیرو و دس

در دانشگاه شهید بهشتي برگزار شد.
ــه ی  ــخنرانی، 24 مقال ــس 23 س ــن کنفران در ای
ــی با محورهای  ــمینار آموزش موردکاوی و چهار س
ــب، راه اندازی  ــاخت، نص ــی و س ــت، طراح مدیری
ــداری و  ــت،  نگه ــی و تس بازرس ــرداری،  بهره ب و 
ــیون و  تعمیرات )نت(، کنترل، ابزاردقیق و اتوماس
ــد. همانند  ــت اطمینان تجهیزات دوار ارایه ش قابلی
ــین، یک سوم محتوای کنفرانس  کنفرانس های پیش
چهارم به ارایه ی مقاالت علمی درباره ی موضوعاتی 
ــی طراحی و  ــک، فیزیک و مهندس همچون مکانی
ــگران دانشگاهی  ــاخت توسط محققان و پژوهش س

اختصاص داشت.

مدیر بخش طراحی و بومی سازی شرکت مپنا:
انحصار تولید سامانه ی کنترل پاالیشگاه ها 

شکسته شد

و  ــی  طراح ــش  بخ ــر  مدی ــارس:  ف ــزاری   خبرگ
ــازی شرکت مپنا از شکستن انحصار تولید  بومی س
ــامانه ی کنترل فرآیند و اتوماسیون مجتمع های  س
ــیمی و نیروگاهی توسط ایران  پاالیشگاهی، پتروش

خبرداد. 
ــزاری فارس  ــگار اقتصادی خبرگ ــه گزارش خبرن ب
ــرکت مپنا  ــازی ش ــر بخش طراحی و بومی س مدی
ــگاه بین المللی کیش،  ــیه ی نهمین نمایش در حاش
ــرکت های آمریکایی  در جمع خبرنگاران، گفت: ش
ــدن دایره ی تحریم ها، از  و آلمانی بعد از تنگ تر ش
ــامانه های کنترل فرآیند جلوگیری کردند  صدور س
ــش در بخش های  ــأله به یک چال و اکنون این مس
ــگاهی و پتروشیمی کشور تبدیل  نیروگاهی، پاالیش

شده است.
ــرکت مپنا،  ــرد: ش ــه ک ــماعیلی اضاف ــد اس  محم
ــده« را  ــرل توزیع ش ــامانه ی کنت ــازی »س بومی س
ــتور کار خود  ــدن تحریم ها در دس قبل از مطرح ش
ــن تجهیز مطابق با  ــرار داده بود که هم اکنون ای  ق

استانداردهای بین المللی به نتیجه رسید.
ــامانه های کنترل، پنج  ــا اینکه س ــه داد: ب وی ادام
ــخت افزاری هر مجتمع  درصد هزینه و تجهیزات س
ــیمی،  صنعتی زیربنایی از قبیل مجتمع های پتروش
ــود اختصاص  ــه خ ــا را ب ــگاهی و نیروگاه ه  پاالیش
ــب مجتمع ها را ایفا می کنند  می دهند اما نقش قل

و بدون این سامانه ها هیچ کاری انجام نمی شود.
به گفته ی وی، دانش فنی این سامانه ها پیش از این 
ــورهای  در اختیار 5 غول بزرگ صنعتی دنیا از کش

آمریکا، آلمان، ژاپن، فرانسه و ایتالیا قرار داشت.
ــی صنایع نفت و گاز  ــامانه های کنترل وی افزود: س
ــور نیز توسط شرکت های امرسان  و نیروگاهی کش
ــان  ــس آلم ــن و زیمن ــوگاوای ژاپ ــکا و یوک آمری
ــال تحریم ها از ورود  ــد که بعد از اعم  تأمین می ش

این سامانه ها به کشور جلوگیری شد.
وی با اشاره به این که دانش فنی این سامانه به طور 
100درصد به شرکت مپنا تعلق دارد، اظهار داشت: 
»سامانه ی اتوماسیون و کنترل فرآیند« از شش ماه 
ــتین بار با یک پروژه ی نیروگاهی  آینده برای نخس
ــه پروژه های صنعتی ورود  ــود و ب بکار گرفته می ش

پیدا خواهد کرد. 

ــس  ــن کنفران ــر چهارمی ــدی، دبی ــوروش حمی ک
ــرو در مورد  ــت و نی ــع نف ــزات دوار در صنای تجهی
ــت چهارمین  ــس گفت: »اولوی ــن دوره از کنفران ای
کنفرانس تجهیزات دوار، ارایه ی محتوای کاربردی 
ــتای مدیریت بهینه  ی این تجهیزات است.«  در راس
ــزات دوار از قبیل پمپ، توربین،  وی افزود: »تجهی
کمپرسور، ژنراتور و دمنده به عنوان قلب صنایع نفت 
و گاز محسوب می شوند.« حمیدی ادامه داد: »این 
ــرفته ای  ــزات به دلیل فناوری های باال و پیش تجهی
ــت اول برای طراحی و  که دارند، نیازمند دانش دس

ساخت، نصب، نگهداری و تعمیرات هستند.«
وی با بیان این که هیچ فعالیتی در مباحث علمی و 
ــک باشد، گفت:  صنعتی وجود ندارد که بدون ریس
ــک نیازمند احاطه ی دانشگاه و  »مدیریت این ریس
ــت و از طرف دیگر  ــایل مبتالبه اس ــت بر مس صنع
ــطح دانش و شناسایی خالءها و نیازهای  افزایش س
صنعت، به پژوهش های دانشگاهی جهت می دهد.« 
دبیر این کنفرانس با اشاره به تشکیل کارگروه های 
ــدن  ــگاه و حاکم ش ــن صنعت و دانش ــترک بی مش
ــگاه، افزود:  ــات دانش ــردی بر تحقیق ــرد کارب رویک
ــگاه نگاهش را در پژوهش ها،  »در حال حاضر دانش
کاربردی و صنعتی تر کرده و برای جذب بودجه های 

تحقیقاتی به سمت صنعت رفته است.«
ــن رحیم زاده، دبیر علمي کنفرانس تجهیزات  حس
ــذار تجهیزات دوار  ــت: »قلمرو تأثیرگ دوار نیز گف
گسترده ترین نقش را در صنایع به خصوص در نفت 
ــد.« وی افزود: »تأمین تجهیزات  و نیرو ایفا مي کن
دوار یکي از پردغدغه ترین موضوعات تصمیم سازان 
از  ــده اي  عم ــش  بخ و  ــت  اس ــران  تصمیم گی و 
ــرمایه هاي فکري و مادي را در طراحي، نصب و  س

بهره برداري به کار گرفته است.«
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قوانین و مقرراتقوانین و مقررات
یادداشتي بر موادي از قانون کار جمهوري 

اسالمي ایران
فصل دهم - شوراي عالي کار

به قلم عیسی نقیبی
مدیر امور حقوقی شرکت

فراموج پویا

ــورایي  ماده167- در وزارت کار و امور اجتماعي ش
ــوراي عالي کار تشکیل مي شود. وظیفه  ی  به نام ش
شورا انجام کلیه  ی تکالیفي است که به موجب این 
قانون و سایر قوانین مربوط به عهده  ی آن گذاشته 

شده است. اعضاي شورا عبارتند از:
ــت شورا را  الف. وزیر کار و امور اجتماعي، که ریاس

به عهده خواهد داشت.
ب. دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسایل اجتماعي 
ــنهاد وزیر کار و امور اجتماعي و  و اقتصادي به پیش
ــب هیأت وزیران که یک نفر از آنان از اعضاي  تصوی

شوراي عالي صنایع انتخاب خواهد شد.
ــان )یک نفر از  ــر از نمایندگان کارفرمای ــه نف ج. س

بخش کشاورزي( به انتخاب کارفرمایان.
ــه نفر از نمایندگان کارگران )یک نفر از بخش  د. س
کشاورزي( به انتخاب کانون عالي شوراهاي اسالمي 

کار.
شوراي عالي کار از افراد فوق تشکیل می شود که به 
ــتثناي وزیر کار و امور اجتماعي، بقیه ی اعضای  اس
آن براي مدت دو سال تعیین و انتخاب مي گردند و 

انتخاب مجدد آنان بالمانع است.
ــرکت کننده در جلسه  تبصره- هر یک از اعضای ش

داراي یک رأي خواهند بود.
ــورا با حضور هفت نفر از  ــات ش ماده168- ... جلس
ــات آن با اکثریت  ــمیت مي  یابد و تصمیم اعضا رس

آراء معتبر خواهد بود.
ماده 169- شوراي عالي کار داراي یک دبیرخانه  ی 
دایمي است کارشناسان مسایل کارگري و اقتصادي 
ــه، مطالعات مربوط به  ــي و فني دبیرخان و اجتماع
ــر اطالعات مورد نیاز را  ــرایط کار و دیگ روابط و ش

تهیه و در اختیار شوراي عالي کار قرار مي دهند.
ــتورالعمل  هاي مربوط به چگونگي  ماده 170- دس
ــکیل و نحوه  ی اداره شوراي عالي کار و وظایف  تش

دبیرخانه  ی شورا و همچنین نحوه  ی انتخاب اعضای 
اصلي و علي  البدل کارگران و کارفرمایان در شوراي 
عالي کار به موجب مقرراتي خواهد بود که حداکثر 
ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر 
کار و امور اجتماعي تهیه و به تصویب هیأت وزیران 

خواهد رسید.

نکات مهم
ــوراي عالي کار یکي از مهم  ترین و حساس  ترین  ش
ــاي وزارت کار به لحاظ وظایف و اختیارات   ارگان  ه
ــوط به  ــاي مرب ــط و مزای ــه  ی ضواب ــد. تهی مي  باش
ــاعتي )تبصره2 ماده35(،  ــاعتي، کارمزد س مزد س
ــزد کارگران  ــزان حداقل م ــالیانه  ی می ــن س تعیی
ــه انتخاب  ــررات مربوط ب ــه  ی مق ــاده41(، تهی )م
ــالف و  ــخیص و حل اخت ــاي تش ــای هیأت  ه اعض
ــاده 164(  ــات آن ها )م ــکیل جلس ــي تش چگونگ
ــي قانون اجراي  ــه و تصویب آیین  نامه  ی اجرای  تهی
ــا، تأیید صالحیت  ــاغل در کارگاه  ه طبقه  بندي مش
ــاور فني طبقه  بندي مشاغل، بررسي  فني دفاتر مش
ــایل کارگري و اقتصادي و اجتماعي و مطالعات  مس
ــرایط کار و بسیاري موضوعات  مربوط به روابط و ش

دیگر به این شورا مربوط مي  باشد.
ــوراي عالي کار،  ــیت ش ــم اهمیت و حساس علیرغ
ــورا در  ــذار از درج وظایف و اختیارات این ش قانونگ
ــون کار و در ذیل ماده 167 اجتناب  فصل دهم قان
ــاي پراکنده در فصول  ــوده و در مواد و تبصره  ه نم
ــر قانون، به طور پراکنده به وظا یف و اختیارات  دیگ
ــت. از این رو پیشنهاد مي  شود  آن اشاره نموده اس
ــورا یک جا و در  ــه  ی وظایف و اختیارات ش که کلی

فصل دهم قانون کار درج گردد.
ــورا  ــار و نتایج تصمیمات ش ــه آث ــن ک ــم ای علیرغ
ــع کارفرمایان  ــتقیماً و بطور مؤثر متوجه مناف مس
ــر گروه از  ــداد نمایندگان ه ــت، تع ــران اس و کارگ
ــاوي  ــورا مس ــان با تعداد نمایندگان دولت در ش آن
ــنگین بخش دولتي بر  ــت. براي کاهش نفوذ س اس
ــي و در جهت تأمین منافع کارگران  بخش خصوص
ــه تعداد  ــود که ب ــنهاد مي  ش ــان، پیش و کارفرمای
نمایندگان کارفرمایان و کارگران در شورا هر کدام 

یک نفر اضافه گردد.

ــالمي کار، نهادي  ــوراي اس ــه به این که ش با توج
ــت و نظر به این  ــاخته و غیرکارگري اس ــت س دول
ــط کانون  ــورا توس ــدگان کارگران در ش که نماین
ــالمي کار انتخاب مي  گردند و  ــوراهاي اس عالي ش
ــع بخش دولتي به  ــوازن قوا را به نف ــن موضوع ت ای
نحو قاطع در شورا برهم مي  زند، پیشنهاد مي  گردد 
ــورا توسط تشکیالت  که نمایندگان کارگران در ش

کارگري مستقل انتخاب شوند. 
شوراي اسالمي کار از بدو تأسیس خود در سال 63 
ــي همواره منافع بخش  ــبه دولت به عنوان نهادي ش
ــع کارگران و  ــي را نمایندگي کرده و به مناف دولت
ــش خصوصي  ــژه در بخ ــه وی ــان کاًل و ب  کارفرمای
ــاً فاقد نمایندگي از کارگران و  بي توجه بوده و اساس
ــت.  یا کارفرمایان بجز کارفرمایان بخش دولتي اس
ــاده 167 قانون کار باید عبارت  ــن در نبود م بنابرای
ــالمي کار حذف و به جاي  ــوراي اس کانون عالي ش
ــتقل از قبیل  ــکیالت کارگري مس ــارت تش آن عب
ــي انجمن  هاي  ــا کانون عال ــري ی اتحادیه  ی سراس
ــع نمایندگان کارگران و  صنفي کارگران و یا مجم

غیره درج گردد.
ــت که  ــوراي  عالي کار، نهادي اس نظر به این که ش
ــتقیماً بر منافع  ــات آن مس ــنهادات و تصمیم پیش
ــت، و با توجه  ــان و کارگران تأثیرگذار اس کارفرمای
ــاده 167 قانون  ــاد م ــراً طبق مف ــه این که ظاه ب
ــان و کارگران  ــت اعضای آن را کارفرمای  کار اکثری
ــکیل مي  دهند و همچنین با توجه  )3/2 اعضاء( تش
ــراي معتبر بودن تصمیمات  ــرط اکثریت آرا ب به ش
ــود بر نوعي  ــاده 168( که خ ــورا )م متخذه در ش
ــت  ــر اکثریت که حقي دمکراتیک اس ــرش نظ پذی
صحه مي  گذارد، از این رو منطقاً و براساس موازین 
ــورا  ــدل و انصاف باید خود ش ــد ع ــي و قواع  حقوق
ــکیل  ــه چگونگي تش ــوط ب ــتورالعمل  هاي مرب دس
ــي کار و همچنین  ــوراي عال ــوه  ی اداره  ی ش و نح
نحوه  ی انتخاب اعضای اصلي و علی  البدل کارگران 
ــنهاد  ــه و تدوین نماید. پیش ــان را تهی  و کارفرمای
ــر کار و امور  ــارت وزی ــذف عب ــه با ح ــود ک مي  ش
ــررات  ــه  ی مق ــه  ی کلی ــه  ی تهی ــي، وظیف  اجتماع
فوق  الذکر به شوراي عالي کار محول و ماده  ی 170 

به نحو پیشنهادي اصالح گردد.
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ــودن  ــمند با گش  بخش آگهی ها  و تبلیغات صنعت هوش
ــول« در این  ــی محص ــوان »معرف ــه ای تحت عن صفح
ماهنامه، سعی دارد تا از یک سو فرصتی مناسب را برای 
تأمین کنندگان داخلی برای تبلیغ جدیدترین محصوالت 
ــیونی با کم ترین هزینه ی ممکن فراهم آورد و از  اتوماس
ــیونی  ــب ترین اقالم اتوماس ــوی دیگر بهترین و مناس س
ــازار را به مصرف کنندگان این تجهیزات در   موجود در ب
ــی نماید.تفاوت این  ــی معرف ــای مختلف صنعت بخش ه
ــت که مطالب  بخش با صفحات معمول آگهی در این اس
ــودن، محصول  ــرکت محور ب ــدرج در آن به جای ش من
ــه هر محصول فضایی  ــتند؛ بدین ترتیب که ب محور هس
ــود  حداکثر به اندازه ی یک صفحه تخصیص داده می ش
ــه در آن نام و تصویر محصول، ویژگی های خاص آن و  ک
خالصه ای از مشخصات فنی مربوطه درج شده و در انتها 

نام و مشخصات شرکت تأمین کننده ذکر خواهد شد.

ــش  بخ ــن  ای از  ــتفاده  اس ــی  متقاض ــای  ــرکت ه  ش
ــازمان س ــا  ب را  ــود  خ ــت  درخواس ــد  توانن ــی   م

ــر به  ــق نماب ــمند از طری ــت هوش ــای صنع ــی ه   آگه
شماره ی: 88192843 و یا پست الکترونیک به آدرس:

aiacmag@aiaciran.org در میان بگذارند.

1

         تلفن:    021-44268342-5
نمابر:       021-44268362

www.basetp.com
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م RS485 مبدل های شبکه

ــه عنوان ابزاري  ــتم هاي مانیتورینگ ب امروزه سیس
ــع آوري داده ها و به  ــري و جم ــت اندازه گی در جه
ــتاي کنترل و حفاظت دستگاه ها  کارگیري در راس
و ماشین آالت به کار گرفته مي شوند. به گونه اي که 
به صورت یکي از نیازهاي اساسي بسیاري از صنایع 
ــرفت  ــزرگ درآمده اند. با پیش ــوص صنایع ب به خص
فناوری، این سیستم ها از شکل یک سیستم سنتي 
و آنالوگ به سیستم هاي نوین و هوشمند دیجیتالي 
ــرعت  ــده اند و این فناوري همچنان با س تبدیل ش

زیادي در حال تغییر و پیشرفت است.
یکي از وظایف سیستم مانیتورینگ، انتقال اطالعات 
ــده مي باشد. با توجه به لزوم دقت و  اندازه گیري ش
ــتفاده از  ــال اطالعات، اس قابلیت اطمینان در ارس
تجهیزات اندازه گیري دقیق و همچنین مبدل هاي 

سازگار با پورت ارتباطي اهمیت بسزایي دارد.
ــط پژوه تهران در کنار  ــتا، شرکت باس در این راس
ــزار مانیتورینگ،  ــتگاه هاي اندازه گیري و نرم اف دس
ــازگار با  اقدام به طراحي و تولید انواع مبدل هاي س
 USB ،RS232 با خروجي هاي RS485 شبکه ی
ــورت صنعتي و وزن و حجم  و یا Ethernet به ص
ــاله نموده است. از مشخصات  اندک و گارانتي 3 س
اصلي این مبدل ها ایزوله بودن، دارا بودن ترمیناتور 

و قابلیت اطمینان باال مي باشد.

USB به RS485 مبدل
ــبکه ی  ــال اطالعات از ش ــت انتق ــدل جه این مب
ــورت USB مورد  ــه از طریق پ ــه رایان RS485 ب
ــتفاده قرار  مي گیرد. این مبدل ایزوله مي باشد  اس
ــدارد و از خود پورت  ــازي به تغذیه جداگانه ن و نی
ــتفاده مي نماید. با توجه به ماهیت پورت  USB اس
USB این مبدل براي امور دایم پیشنهاد نمي شود 
ــتفاده  ــتر براي تنظیم ها یا قرائت محدود اس و بیش
ــال اطالعات  ــواردي که نیاز به انتق ــود. در م مي ش
ــد توصیه مي گردد که از  به صورت online مي باش

مبدل RS485 به RS232 استفاده گردد.

RS232 به RS485 مبدل
ــک پورت  ــورت RS232 ی ــه این که پ ــا توجه ب ب
ــت مطمئن ترین راه براي ورود اطالعات  صنعتي اس
ــتگاه ها مي باشد. از مشخصات  به رایانه یا سایر دس
ــه بودن و  ــودن، ایزول ــن مبدل صنعتي ب ــي ای اصل
ــت. این مبدل داراي  قابلیت اطمینان باالي آن اس
ــته  ترمیناتور و حفاظت در مقابل ولتاژهاي ناخواس
ــت و قابلیت تنظیم سرعت ارسال داده ها را نیز  اس

دارا مي باشد.

Ethernet به RS485 مبدل
ــبکه ی  ــه در ش ــت فاصل ــه محدودی ــه ب ــا توج ب
ــبکه ــتفاده از ش  RS485 )حداکثر 1200 متر( اس

ــود در کارخانجات و صنایع براي  Ethernet موج
رفع این محدودیت اهمیت بسزایي دارد.

ــخت افزارها و  ــب س ــل نص ــت از مح ــن حال در ای
ــتگاه هاي اندازه گیري داراي پورت RS485 تا  دس
ــبکه  ــوییچ Lan ارتباط از طریق ش نزدیک ترین س
ــتفاده از مبدل   ــردد و با اس ــرار مي گ RS485 برق
ــتر  ــه Ethernet، داده ها از طریق بس RS485 ب
ــود در مرکز کنترل  ــه رایانه ی موج Ethernet ب
ارسال مي گردند. بدیهي است در این روش مي توان 
ــق فیبر نوري  ــل دور از طری ــات را به فواص اطالع

منتقل کرد.

رایانه های اتوماسیون برای ایستگاه های فرعی هوشمند

 شرکت Advantech، رایانه های سری UNO-4600 را که جهت بکارگیری
ــتانداردهای اس ــا  ب ــق  مطاب و  ــی  فرع کاری  ــتگاه های  ایس  در 
IEC 61850-3  و IEEE 1613  طراحی شده اند به بازار عرضه نمود. انواع 
ــب در داخل رک بوده و دارای  ــم حجم  این رایانه ها که قابل نص ــک و ک کوچ
اندازه ی 2U می باشند و همچنین یک نشانگرLED  بر روی پنل جلویی آن ها 
ــده، دارای سازگاریEMI  بوده و به طور خاص برای کاربردهای برق  تعبیه ش
 IEEE و IEC 61850-3 ــده اند. پیروی از استانداردهای و انرژی طراحی ش
ــان را می دهد که این  ــری از رایانه ها، این اطمین ــن س ــی ای 1613  در طراح
ــتگاه های فرعی ارتباط برقرار  ــت با تجهیزات متفاوت در ایس مجموعه قادر اس
کرده و به عنوان یک پلتفورم محاسباتی فوق العاده بکار گرفته شود. رایانه های 
ــای افزونه ی ــامل درگاه ه ــط های ارتباطی گوناگون ش ــز به واس ــور مجه  مذک

ــوزه ی  ح ــی  خروج و  ورودی  ــای  ماژول ه و   USB،  LAN  ،Ethernet
ــتری می تواند بر طبق نیازهای مرتبط با هر  ایستگاه های فرعی می باشند. مش
کاربرد خاص، بهترین و مناسب ترین پلتفورم را انتخاب کرده و راه حل بهینه ی 

خود را ایجاد کند.
 www.advantech.com
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 Moxa راه حل کنترل از راه دور شرکت
برای معادن

اکتبر 2012- عملیات معدن  کاری، عملی پر خطر است 
 که در محیط  های با رفتار غیرقابل پیش  بینی انجام 
ــود. بهترین راه برای حفظ جان معدن  کاران  می  ش
ــیون صنعتی و تجهیزات معدن  ــتفاده از اتوماس اس
ــت کنترل و پایش  ــت که قابلی کاری خودکاری اس

از راه دور و از یک مکان ایمن را فراهم می  کنند.
ــنده  ی برجسته  ی جهانی  به این منظور، یک فروش
ــات  ــه عملی ــوط ب ــزات مرب ــین  آالت و تجهی  ماش
ــعه  ی یک سامانه  ی  معدن  کاری جهت ایجاد و توس
ــد و ابتکاری برای  ــرل از راه دور جدی حفاری کنت
 Moxa ــوئد و استرالیا، با شرکت معادن واقع در س

وارد همکاری شده است.
ــرل از راه دور  ــری کنت ــاری و تراب ــامانه  ی حف س
ــش زمان حضور اپراتورهای معدن در   جدید با کاه
ــی از  ــاری، خطرات ناش ــاک حف ــای خطرن محل  ه
ــتعال، دود خروجی،  ــنگ، غبار قابل اش ــقوط س س
ــه حداقل  ــا و لرزش را ب ــی زیاد دم ــرات خیل  تغیی

می  رساند.
ــبب افزایش  عالوه بر این، بهره  برداری از راه دور س
ــا خودکار  ــه که ب ــود؛ به این  گون ــره  وری می  ش به
ــا و در نتیجه حذف حوزه  هایی  کردن کامل تریلره
ــغول  ــران همراه با تریلرها مش ــه در آن  ها کارگ ک
ــه علت تردد  ــف تریلرها ب ــتند، از توق ــه کار هس  ب
ــود. این توقف به خاطر  ــان  ها جلوگیری می  ش انس
مسایل امنیتی بوده و در محیط  هایی که اپراتورها و 
ماشین  آالت معدن با یکدیگر مشغول به کار هستند 

غیرقابل اجتناب است. 

ــوند باید  ــی که در معدن بکار گرفته می  ش تجهیزات
ــن و خورنده  ی زیر زمین مقاوم  در برابر محیط خش
ــند همچنین تجهیزات بی  سیم ویدیویی که در  باش
ــوند باید بتوانند بر موانع موجود  معدن نصب می  ش
ــیگنال  های ویدیویی را  ــا فایق آیند و س در تونل  ه
ــال کنند. از  ــکل قابل اطمینان به خارج ارس به ش
ــن تجهیزات باید  ــوی دیگر نصب و راه  اندازی ای س
ــادگی و در کوتاه  ترین زمان ممکن انجام شود  به س

چراکه حضور و کار در معادن بسیار دشوار است. 
ــاط صنعتی  ــدن نیازمند یک ارتب ــای مع  اپراتوره
بی  درنگ WLAN هستند که یک پوشش کامل از 
ــطح  محوطه  ی زیر زمین تا مرکز کنترل واقع در س

زمین را ایجاد کند.
ــاده، دو نوع سامانه  ی اتوماسیون  جهت عملکرد س
ــود. یکی از  ــادن به کار برده می  ش ــاوت در مع متف
ــت که بر روی  ــامانه  ی پایش ویدیویی اس آن  ها، س
ــودکار نصب  ــری و حمل و نقل خ ــامانه  ی بارگی س
ــت و برای نظارت بر ناوگان حمل و نقل  ــده اس ش
ــز کنترل  ــی که از مرک ــین زیر زمین ــدون سرنش ب
ــطح زمین کنترل می  شود بکار می  رود.  واقع در س
ــامانه  ی مخابره  ی ویدیویی ثابت، اپراتورهای  این س
ــازد که بر  ــرل را قادر می  س ــتقر در مرکز کنت مس

عملکرد تریلرها نظارت داشته باشند.
ــکن  های ثابت و  ــامانه  ی دوم متشکل از سنگ  ش س
ــت که بر زمین نصب شده و از راه  غیرمتحرکی اس
دور کنترل می  شوند. قابلیت انتقال اطالعات توسط 
ــن مجموعه، امکان انتقال هر نوع داده، به عنوان  ای

مثال داده  های شبکه  ی CAN را فراهم می  کند.
ــا  ب ــاط  ارتب ــرای  ب  AWK-4121 ــتگاه   دس
ــغول به کار  ــه در اعماق زمین مش ــامانه  هایی ک س

ــتفاده قرار می  گیرد. این دستگاه  ــتند مورد اس هس
ــیم با  ــی بی  س یک AP/bridge/client دسترس
پوششی از جنس آلیاژ آلمنیومADC12 ، درجه  ی 
  IEEE 802.11 a/b/gو استاندارد  IP68حفاظت
ــک ارتباطLAN  ایمن  ــت که جهت برقراری ی اس
ــش تریلرهای بدون  ــیم، جهت پای و مطمعن بی  س

سرنشین، به کار می  رود.
ــان، انتقال اطالعات با سرعتی در  قابلیت نصب آس
حدود میلی  ثانیه، فناوری توربو رومینگ و سامانه  ی 
ــکالت  ــال توان انعطاف  پذیر جهت غلبه بر مش انتق
ــطوح ناهموار تونل  ها، از دالیل انتخاب  ــی از س ناش

این دستگاه می  باشد.
ــتگاه  ــای کاری این دس ــالوه، محدوده  ی دم ــه ع ب
ــت و این یک قابلیت بسیار مهم و  بسیار وسیع اس
 ضروری در تجهیزات مربوط به معدن می  باشد؛ زیرا 
آن  ها را قادر می  سازد که در دماهای بسیار متفاوت 
دهانه  ی معدن و عمق بسیار گرم زمین به کار خود 
ــتگاه  AWK-4121 در  ادامه دهند. با نصب دس
ــای حفاری و بر روی هر یک  طول تونل  ها، محل  ه
ــوند که به راحتی  ــا، اپراتورها قادر می  ش از تریلره
ــین  های حفاری را از طریق شبکه  ی  تریلرها و ماش

WLAN کنترل کنند. 

فلومتر فشار تفاضلي براي گازهاي اگزوز 

ــر Durag D-FL 100 به  ــر 2012- فلومت اکتب
ــان گاز را در  ــرعت و نرخ جری ــته س صورت پیوس
ــد. در این  ــي پایش مي  کن ــیر گازهاي خروج مس
ــار تفاضلي در یک  ــان گاز از روي فش ــیله جری وس
ــه   ي اندازه   گیري  ــراب جریان که داراي دو محفظ پ
ــود. گاز در حین حرکت  ــت، اندازه   گیري مي   ش اس
ــده، اختالف فشاري را بین دو  ــیر تعیین ش در مس
ــاد مي   نماید که  ــري پراب ایج ــه   ي اندازه   گی محفظ
ــار با مربع سرعت گاز داراي نسبت  این اختالف فش
مستقیم است. براي محاسبه   ي جریان گاز نرمالیزه 
ــار مطلق و دما استفاده  ــده از فشار تفاضلي،  فش ش
مي   شود. سطوح آالرم قابل انتخاب بوده و هر آالرم 
به سرعت و بدون تأخیر نشان داده مي   شود و بدین 
ــرات الزم بر روي پلنت  ــکان اعمال تغیی ترتیب ام

ــرل گرفتن میزان  ــارت به منظور در کنت تحت نظ
ــاس مقادیر از پیش  ــار گازهاي خروجي براس انتش

تعیین شده فراهم مي   شود.    
فلومترهاي Durag D-FL 100 در دو نوع تولید 
و عرضه مي   شوند: نوع I که براي اندازه   گیري جریان 
گاز بدون جبران   سازي فشار و حرارت طراحي شده 
ــازي فشار و  و نوع II که اندازه   گیري را با جبران   س

حرارت انجام مي   دهد.
میزان حجم سیال محاسبه شده مي   تواند با استفاده 
 D-FL-100-10 از واحد تخمین ریزپردازنده   اي
ــتاندارد تبدیل شود.  از حالت عملیاتي به حالت اس
 0-20 mA این تخمین گر داراي دو ورودي جریان
براي پراب  هاي دما و فشار است. در صورت استفاده 
از یک رایانه   ي تخمین   گر انتشار گاز دیگر نیازي به 

این تخمین   گر نیست.

ــتفاده بر  ــژه از این فلومتر براي اس طراحي   هاي وی
ــه همراه این  ــده وجود دارد. ب ــاي خورن روي گازه
ــتگاه پراب ویژه   اي براي استفاده در کاربردهاي  دس
ــیمیایي و صنایع کاغذ ارایه مي   شود.  نیروگاهي، ش
این وسیله همچنین داراي ملحقاتي  براي استفاده 

در دماهاي تا °C 600 است.

www.oenenterprises.co.za

www.automation.com
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ماژول های ورودي و خروجي سری 
SPEEDWAY 767

ــاوری fieldbus، تحوالت  ــته، فن در دهه ی گذش
ــیون  ــرل و اتوماس ــت کنت ــترده ای را در صنع گس
ــي WAGO ماژول هاي  ــت. کمپان ایجاد کرده اس
 ،IP67 ــه ی حفاظتي ــا درج ــي، ب ورودي و خروج
ــتاندارد و بدون  طراحي محکم، فناوری اتصاالت اس
ــو را ارایه مي دهد. عالوه  ــه قرارگیري در تابل نیاز ب
ــای فزآینده ای برای  ــتانداردهای فوق، تقاض بر اس
ــردی با IP67 وجود دارد  برخی ویژگی های عملک
ــت برنامه ریزی با  ــریع داده، قابلی ــادل س ــر تب نظی
نرم افزار CodeSys3.0، عملکرد ایمن و عیب یابی 
ــری ــتا، کمپانيWAGO، س ــریع. در این راس  س

ــک  ی ــوان  عن ــه  ب را   SPEEDWAY 767
ــه  ــازار عرض ب ــه  ب ــرد،  ف ــه  ب ــر  ــاب منحص انتخ
ــه  ب  SPEEDWAY 767 ــت.  اس ــرده  ک
ــیله ی ــه وس ــر ب ــطوح باالت ــرل س ــتم کنت  سیس

ــود.  ــا PFC  متصل می ش fieldbus coupler ی
ــرویس دهی و عیب یابی  پیکربندی، برنامه ریزی، س
ــالUSB  که در ــیله ی fieldbus یا اتص ــه وس  ب

ــت صورت  ــده اس ــام ش fieldbus coupler ادغ

می گیرد. 
 fieldbus ــتم های ــریع داده، سیس برای تبادل س
سری SPEEDWAY 767، پروتکل های مبتنی 

بر Ethernet  را پشتیبانی می کنند. 
ــورت  ص ــه  ب ــیگنال ها  س ــال  ارس و  ــع آوری  جم
ــافت بین  ــود. حداکثر مس ــام می ش ــنکرون انج س
ــاالت در یک ــر و طول کل اتص ــاژول 50 مت  دو م

ــت. در  ــل افزایش اس ــر قاب ــا 500 مت station ت
ــاژولI/O  می تواند به کار  ــا 64 م ــر station ت ه
ــافت، و برای  ــر گرفتن حداکثر مس ــا در نظ رود.  ب
ــزان تأخیر به کمتر از ــیگنال دیجیتال، می  512 س

µs 400 می رسد و مقادیر J/S سیگنال ها کمتر از     
ــت که نشانگر کیفیت و دقت سیگنال های  1µs اس
ــرعت باالی انتقال داده  ــده در کنار س پردازش ش

مي باشد. 
ــری SPEEDWAY 767 قابلیت پیکربندی  س
ــی online  را  ــازی و عیب یاب offline و شبیه س
ــورت دوره ای یا  ــی به هر دو ص ــت و عیب یاب داراس
ــوده و مبتنی بر نرم افزار،  ــر دوره ای قابل انجام ب غی
ــن ویژگی ها در  ــت که ای ــه صورت دیداری اس و ب
ــوع باعث افزایش دقت، کارایی و کاهش زمان  مجم

 shutdown  می شود. 

SPEEDWAY 767 برای استفاده در گستره ی 
ــیع دمایی، و  ــیعی از کاربردها، و در بازه ی وس وس
تحت شرایط سخت محیطی مانند پاشش آب، مواد 
ــدید  نفتی، گرد و غبار، لرزش دایم، و تکان های ش
ــت و این ویژگی هاست که آن را  ــده اس طراحی ش
ــیون فرآیندهای شیمیایی و ذوب فلزات  در اتوماس
ــده آل پیش روی کاربران  به عنوان یک گزینه ی ای

قرار می دهد.

Info@patsaind.com
تلفن :  88047626
نمابر:   88040876

شرکت ایزی ارتباط پارس نماینده رسمی 
MOXA و WESTERMO در ایران

تلفن: 94 - 88318288  
www.easyertebat.com

مودم های وسترمو

شرکت وسترمو کامل ترین سبد محصوالت خود در 
ــتریان قرار می دهد.  رده ی مودم ها را در اختیار مش
ــبد به پنج گروه اصلی تقسیم  می شود که به  این س

اختصار به معرفی هرکدام می پردازیم.
Fiber Optic Modems: از این مودم ها جهت 
ــریال RS-232/422/485 و  ــای س ــال دیت انتق
ــتر  ــکل Profibus و Modbus  بر روی بس پروت
ــود و همچنین امکان انتقال بر  فیبر استفاده می ش
ــر و  ــا 80 کیلومت ــاژول Single mode  ت روی م

Multi mode  تا 5 کیلومتر را دارا می باشد.
ــا  مودم ه ــن  ای از   :GSM/GPRS Modem
  GPRS ــریال بر روی بستر جهت انتقال دیتای س
استفاده می شود این دستگاه ها قابلیت پشتیبانی از 

سیم کارت های 3G  را نیز دارند.
ــن  ای از   :Leased Line/PSTN Modem  
ــتر  ــریال بر روی بس مودم ها جهت انتقال دیتای س
Leased Line و PSTN  تا مسافت 25 کیلومتر 
ــتفاده از  ــتفاده کرد، این مودم ها با اس می توان اس
ــت Galvanic Isolation Port  از خرابی   قابلی
ــته در پورت  پورت ها به دلیل وجود جریان ناخواس
ــر در مورد  ــری می کنند. نکته دیگ ــاور جلوگی مج

  Redundant ــبکه ــتگاه ها وجود یک ش  این دس
ــت به این صورت که می تواند همزمان از طریق  اس
خط PSTN  و خط Leased متصل و در صورت 
ــورت اتوماتیک بر روی  قطع یکی از لینک ها به ص

لینک دیگر سوییچ کند.
ــم که   ارتباط  Short Haul Modem: می دانی
از طریق پورت سریال RS-232  نهایتاً تا 15 متر 
ــر بخواهیم این دیتا  ــد، حال اگ امکان پذیر می باش
ــافت 18  ــدون هیچ تغییری در کیفیت، تا مس را ب
ــم از این تجهیزات  ــر انتقال بدهیم می توانی کیلومت
ــتگاه ها با  ــزم عمل این دس ــتفاده کنیم، مکانی اس

استفاده از تغییرات جریان می باشد.
DSL Router Modem: استفاده از این مودم 
ــرایط محیطی خاص این  ــا توجه به ش ــبکه ب در ش
ــتفاده از  امکان را برای کاربر فراهم می آورد تا با اس
ــده توسط سرویس دهنده از سرویس  خط رانژه ش
ــت ADSL یاVDSL  بهره گیرد، همچنین  اینترن
ــیم کارت  ــتفاده از س در بعضی از مدل ها قابلیت اس
ــبکه ی  نیز وجود دارد که می تواند به صورت یک ش
ــد، به این صورت که اگر  Redundant  عمل کن
لینک ADSL  به هر دلیل قطع شد دیتا از طریق 

GPRS  ارسال  شود.

ــتره ی  ــت که کلیه ی مودم ها از گس الزم به ذکر اس
ــانتیگراد برخوردار  ــا60 +  درجه س ــی 40- ت دمای
هستند، همچنین  با پشتیبانی از فریم ور انحصاری 
ــام WEOS،  قابلیت های ــترمو به ن ــرکت وس  ش
VPN IPSec ،Firewall ،Routing،… به این 

تجهیزات اضافه می شود.
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ترانسمیتر ارتعاش با قابلیت نصب روی ریل 
DIN

 STI Vibration ــرکت  ش ــر-2012  نوامب
ــری  س ــی  ریل ــمیترهای  ترانس  ،Monitoring
ــخه ی مختلف با  CMCP500 خود را در 15 نس
قابلیت اندازه گیری تمامی پارامترهای ارتعاش، دما، 
ــرعت و کلیه ی توابع TSI، به بازار معرفی کرده  س
ــت. همه ی این ترانسمیترها دارای مدارOK  و  اس
یک کانکتور BNC Buffered هستند. در صورت 
ــتفاده از ماژول آالرم که امکان بکارگیری آن بر  اس
ــود دارد، یک صفحه ی  ــمیترها وج روی این ترانس
 OK نمایش تک کاناله ی کاماًل کاربردی، با عالیم

و آالرم در اختیار کاربر قرار می گیرد.

کنترل کیفیت هوا در معادن

ــدن، افزایش  ــه هدف اصلی گردانندگان هر مع س
ــش ایمنی محیط  ــش هزینه ها و افزای ــد، کاه تولی
ــامانه های  ــت. مقدار انرژی الکتریکی که س کار اس
ــرف می کنند  ــم مص ــور دای ــه ط ــه ب ــم تهوی عظی
ــت. به  ــیار مهمی در افزایش هزینه ها اس عامل بس
ــد هزینه های مصرف  ــدوداً 50 درص ــوری که ح ط
ــد. ــامانه می باش ــادن مربوط به این س ــرق در مع ب

ــد کل مصرف  ــی 15 درص ــه تنهای ــادن طال ب مع
الکتریسیته ی آفریقای جنوبی را به خود اختصاص 
ــاله با افزایش مواجه است،  داده اند، و این رقم هر س
ــؤوالن تهویه ی معادن به خوبی از اثرات مخرب  مس
ــه خود مطلع  ــامانه ی تهوی ــد مدت ملزومات س بلن

هستند.
ــتن یک  ــادل بین هزینه های داش برقراری یک تع
ــی  ــل تنفس و کاهش تولید ناش ــوای تمیز و قاب ه
ــزرگ برای تیم  ــک چالش ب ــا، به ی از آن هزینه ه
مدیریت سامانه ی تهویه تبدیل شده است. بنابراین 
ــش  ــادن در کاه ــش روی مع ــادی پی  راه کار بنی
ــکل  ــیته در جهت کنترل مش هزینه های الکتریس
ــه ی باالی آن  ــته و تعرف عرضه ی محدود الکتریس
ــد و همچنین افزایش  ــن حال افزایش تولی و در عی

ایمنی کارگران، چه می تواند باشد؟
ــه کار بردن  ــؤال، ب ــک جواب ممکن برای این س ی
سامانه ای است که به هر سه نیاز فوق توجه داشته 

و در عرض چند هفته قابل اجرا باشد.
 Maestro air  نماینده ی Allpronix  ــرکت ش
ــت. این  ــی اس ــای جنوب flow system در آفریق
ــدن در کانادا و آمریکا و  ــامانه در بیش از 50 مع س
کشورهای دیگر به کار گرفته شده است. نصب این 
ــط 40 درصد صرفه جویی در  ــامانه به طور متوس س
مصرف انرژی به همراه دارد و در عین حال کیفیت 
ــد. این امر مدت زمان عملیات  هوا را ارتقا می بخش
ــه بهره وری و  ــش داده و در نتیج ــاری را افزای حف
ــن به معنی  ــد را افزایش می دهد و ای ــزان تولی می

تولید بیشتر با هزینه ی کمتر است.
این سامانه شامل یک فلومتر هوا است. این فلومتر 
ــال ها تست شده و  ــونیک بوده که س از نوع آلتراس

ــتفاده در آن  عملکرد صحیحی دارد. روش مورد اس
ــت. دو فرستنده و  ــیر موج اس اندازه گیری زمان س
ــگر دما در  ــونیک همراه با دو حس گیرنده ی آلتراس
مقابل یکدیگر نصب شده اند، آن ها به مدارات پایش 
ــتاندارد  دبی هوا Maestro که در محفظه ای با اس

NEMA4 قرار گرفته اند، متصل می شوند.
جهت مدیریت دقیق تر تهویه، مبدل ها می توانند در 
ــد، نصب  هر مکانی که نیاز به اندازه گیری دبی باش
ــد از: داکت ها، فن های  ــوند. این مکان ها عبارتن ش
ــیرهای هوا و  کمکی و مخروطی های خروجی، مس

تونل ها.
ــری در کمترین  ــت اندازه گی ــرها قابلی ترانسدیوس
ــود در این گونه از  ــع عرضی موج ــترین مقط و بیش
ــته و در مقایسه با روش های سنتی  پروژه ها را داش
اندازه گیری جریان هوای معادن، سرعت، دما و دبی 
حجمی هوا را بسیار دقیق تر ارایه می دهند. استفاده 
ــاز  ــونیک همراه با جبران س ــای آلتراس از روش ه
ــت  درجه ی حرارت در این فلومترها بدان معنی اس
ــبت به تغییرات و چالش های  که این تجهیزات نس
ــیار کمی داشته و بنابراین  ــیت بس محیطی حساس
ــن از دبی هوا را  ــدار، ثابت و مطمئ ــک قرائت پای ی

ارایه می دهند.
ــودن کیفیت هوا،  ــتاندارد ب حصول اطمینان از اس
ــت. بنابراین  ــرای پایش دبی هوا اس ــل اصلی ب دلی
ــای چند ورودی گاز نیز  وجود داده های تحلیلگره
ــت، همچنین جهت انجام تعمیرات به  ضروری اس
ــا و ورودی/خروجی های  موقع، لرزش یاتاقان فن ه

VSD/VFD نیز باید پایش شوند.
استفاده از تکنیک های دقیق تر اندازه گیری جریان 
هوا امکان یک کنترل و پایش بی درنگ و پیشگویانه 

را در سامانه ی تهویه ی معادن، فراهم می سازد.
ــط مدارات الکترونیکی  ــامانه ی Maestro توس س
خود پایش می شود، این مدارات می توانند خروجی 
ــرعت  ــز کرده و س ــه و آنالی ــدار گاز را پذیرفت مق
ــد. با انجام  ــورت محلی کنترل کنن ــا را به ص  فن ه
ــامانه ی تهویه  ــای دقیق و کنترل س اندازه گیری ه
ــدن می تواند برای  ــت کار در حالت بهینه، مع جه
ــرداری قرار گیرد،  ــری مورد بهره ب دوره ی طوالنی ت
زیرا هوا پاک تر بوده و در عین حال انرژی کمتری 

برای فنها و خنک کاری مصرف می شود.
یک سناریوی نمونه می تواند بدین صورت باشد که 
ــط، تعداد 6 عدد  ــا اندازه ی متوس ــک معدن ب در ی
ــود، سپس  ــر در نقاط  کلیدی نصب ش ترانسدیوس
ــرزش فن ها  ــمیترهای ل ــای گاز و ترانس تحلیلگره
 Maestro نصب شوند. یک مزیت بزرگ سامانه ی
ــا ) گاز، دبی هوا،  ــتقیم ورودی ه قابلیت اتصال مس

لرزش، VSD/VFD ها( به این سامانه است.
ــت که  ــامانه دارای درگاه ارتباط اترنت اس ــن س ای

ــبکه داده ی موجود  ــوییچ در ش به نزدیک ترین س
ــود. Maestro همچنین  ــدن، متصل می ش در مع
دارای گزینه ی POE نیز می باشد و این به معنای 
ــیله ی یک سوییچ  ــان تر آن است. به وس اتصال آس
ــود در محل، امکان ارتباط اطالعاتی و  POE موج
همچنین تغذیه ی الکتریکی سامانه فراهم می آید و 
بدین وسیله قرائت ها به راحتی در اختیار سامانه ی 
SCADA واقع در سطح زمین قرار گرفته و توسط 
ــامانه پایش و کنترل می شوند. ایستگاه  مدیران س
ــوای Maestro قابلیت مدیریت  کنترل کیفیت ه
ــه راحتی از طریق  ــبکه را دارا بوده و ب از طریق ش
ــده و نیازی به واحد برنامه ریزی   ــبکه تنظیم ش ش

دستی ندارد.
ــرل کیفیت  ــت که یک کنت ــت مهم این اس حقیق
هوای کارآمد به معنی داشتن ایمنی بیشتر، سطح 
ــیار پایین تر است  تولید باالتر و هزینه ی انرژی بس
ــود نقش مهمی  که همگی این موارد در افزایش س

ایفا می کنند.
www.allpronix.com
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دعوت به همکاری با ماهنامه ی صنعت هوشمند

ماهنامه ی صنعت هوش��مند به عن��وان اولین ماهنامه ی تخصصی کش��ور در 
حوزه ی اتوماس��یون صنعتی از تمامی متخصصان رش��ته های مختلف مرتبط 
با اتوماس��یون صنعتی جهت همکاری در امور نگارش، گردآوری و برگردان 

مقاله های علمی و تخصصی دعوت به همکاری می نماید.
  aiacmag@aiaciran.org عالقمندن می توانند از طریق پست الکترونیک
یا ش��ماره تلفن ه��ای 5-88617563 آمادگی خ��ود را در این خصوص به 

دفتر نشریه اعالم فرمایند.

به منظور تقویت تعامل ماهنامه ی صنعت هوشمند 
با شما خوانندگان فهیم و محترم، در نظر داریم که 
ــایش صفحه ای تحت عنوان »ارتباط  نسبت به گش
با خوانندگان« اقدام نماییم. یکی از مواردی که در 
این صفحه درج خواهد شد سؤاالت فنی طرح شده 
از سوی خوانندگان، به همراه پاسخ های ارایه شده 
ــوی دیگر خوانندگان یا کارشناسان و اساتید  از س

همکار صنعت هوشمند است. 
ــت  ــی خوانندگان عزیز درخواس ــن از تمام بنابرای
می شود که ضمن توجه ویژه به این صفحه، سؤاالت 
ــیون  ــود را در زمینه های مختلف اتوماس ــی خ فن
ــال فرمایند. بدیهی  ــریه ارس صنعتی برای دفتر نش
ــخ خوانندگان متخصص و مجرب نشریه  است پاس
به سؤاالت مطرح شده نیز موجب غنای نشریه بوده 
و به طور حتم از ارسال کنندگان پاسخ های برگزیده 

تجلیل و قدردانی خواهد شد.
ــش ها و  ــن بخش می توانند پرس ــدان به ای عالقمن
ــت الکترونیک به  ــود را از طریق پس ــخ های خ پاس
ــریه  ــه نش آدرس aiacmag@aiaciran.org  ب

ارسال فرمایند.      

تلفن : 021-26200300
فکس : 021-22057629

www.bargco.com
info@bargco.com

 Burkert ترانسیمتر سوییچ فشار 
سری 8311

ــوییچ/ ــا تولید س ــي Burkert  ، ب ــي آلمان کمپان
ــار 8311 راه حل جدیدي را براي  ــمیتر فش ترانس
ــیگنال به صورت  ــش، مانیتورینگ و انتقال س نمای
آنالوگ و دیجیتال در یک سنسور ارایه کرده است. 
ــه ی خروجــــي به  ــاژول قابلیت تنظیم رل این م

صورت:
 Window Mode/Hysteresis"
  )Director  inverter(
ــف Set Point را دارد و از  ــراه امکان تعری به هم
ــظ در برابر  ــي داراي محاف ــتم حفاظت لحاظ سیس
ــاه و Over Voltage براي خروجي  ــال کوت اتص
ــر پالریته ی معکوس  ــتور و محافظ در براب ترانزیس

تغذیه و خروجي هاي ترانزیستور است. 
ــمیتر ترانس ــن  ای ــاده ی   الع ــوق  ف ــت   دق

ــوییچ آن                                          و دقت س
                           مي باشد. 

ــت نمایش فعال بودن  این ماژول دارايLE D جه
ــوییچ، بارگراف و3 عدد کلید جهت برنامه ریزي  س

دستگاه مي باشد. 

رنج فشار این ترانسمیتر 0 تا 80  بار است و امکان 
نمایش و ذخیره کردن مقدار ماکزیمم و مینیمم را 
ــازي ) سیموله( براي تست  نیز دارد. قابلیت شبیه س
 ،4-20mA ــي ــوییچ ها، خروج ــردن برنامه و س ک
ــه مزایاي این  ــیون از جمل ــذاری و کالیبراس  رمزگ

ماژول مي باشد. 
ـــــرکت برگ نماینـــده ی انحصاري شـــرکت  ش
ــران، آمادگي خود را جهت  Burkert آلمان در ای
ارایه ی تمامي محصوالت این شرکت اعالم مي دارد.

 

این ترانسمیترها دارای تأییدیه ی انجمن استاندارد 
 )CE کالس1 قسمت2 و CSA/UL( کانادا و اروپا

می باشند.
ــمیترهای مذکور به قرار  ویژگی های برخی از ترانس

زیر است:
 ،CMCP570 ترانسمیتر حالت جامد دما مدل.
ــگر دمای  ــنج هایی که از المان های حس با شتاب س
ــتفاده  ــد از قبیل 793T و 797T اس ــت جام  حال

می کنند سازگار است.
ــت مدیریت  ــی CMCP595 جه ــاژول جانب .م
ــامل keyphasor، شتاب سنج ها،  چندین رابط ش
ــیمه و همچنین به عنوان بافر  ــه س حسگرهای س
پسیو چهار راهه برای سیگنال های ارتعاش، ساخته 

شده است.
 CMCP546 ــدل ــمیتر ارتعاش مطلق م .ترانس
ــی مطلق محور دوار  ــور تولید عدد جابجای به منظ
ــمیتر دو ورودی  ــن ترانس ــت، ای ــده اس طراحی ش
ــبی محور و جابجایی مطلق پوسته را  جابجایی نس
به ترتیب به وسیله ی حسگر تقربی و حسگر سرعت 
ــری کرده و با یکدیگر ترکیب می کند. این  اندازه گی
حسگر جهت استفاده در ماشین هایی که پوسته ی 

سبک و محور سنگین دارند مناسب است.

www.automation.com

  ≤±1%±0.03% of F.S/˚C
≤±1.5%± of F.S

جناب آقای مهندس رضا شیت ره،
مدیر عامل محترم شرکت آزمون متمم و

عضو علی البدل هیأت مدیره ی انجمن صنفی 
شرکت های اتوماسیون صنعتی

بدین وسیله ضایعه ی دردناک از دست دادن برادر گرامیتان را به 
شما و خانواده ی محترم تسلیت عرض می نماییم. 
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ــومین کنفرانس بین المللي اتوماسیون صنعتي با  س
ــازي تولید و ارتقاي توانمندي هاي  رویکرد بومي س
ــت و تنی چند از  ــا حضور وزیر نف ــاخت داخل ب س
ــؤوالن آن وزارتخانه و کارشناسان و صنعتگران  مس
ــیون صنعتی و ابزاردقیق  ــال در زمینه ی اتوماس فع
ــوم و چهارم بهمن ماه سال 1391 در  در روزهای س

محل پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد.
ــگاه صنعتي  ــزاری این کنفرانس به همت دانش برگ
ــریف و »معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت«  ش
ــرکت های اتوماسیون  و همکاري »انجمن صنفی ش
صنعتی« و شماری از مراکز دانشگاهی، انجمن های 
ــت  ــه ی صنع ــه ماهنام ــریه ها ازجمل ــی و نش علم
ــت با حضور  ــت نف ــگاه صنع ــمند، در پژوهش هوش
ــگاهیان، متخصصان بخش دولتي  گسترده ی دانش

و خصوصي و دانشجویان این حوزه انجام گرفت.
ــاوری وزارت  ــش و فن ــاون پژوه ــت، مع ــر نف وزی
ــیمي، رییس  ــرکت ملي پتروش نفت، مدیرعامل ش
پژوهشگاه صنعت نفت و دبیر کنفرانس نیز ازجمله 
ــایش کنفرانس بودند که به  ــخنرانان مراسم گش س
ــمت بومي سازي  اهمیت حرکت صنعت نفت به س

اتوماسیون صنعتي و دستاوردهاي آن پرداختند.

بکارگیري اتوماسیون صنعتي؛ نیاز روز 
صنعت نفت

ــم  ــمی؛ وزیر نفت، در مراس ــتم قاس ــدس رس مهن
افتتاحیه ی کنفرانس بین المللی اتوماسیون صنعتی 
ــیون  ــعه  ی دانش و فناوری اتوماس بر ضرورت توس
ــاخت تجهیزات در داخل  ــازی س صنعتی و بومی س

کشور تأکید کرد.

ــند با  ــاره به این که هر ماه حداقل یک س وی با اش
هدف توسعه ی صنعت نفت و داخلي سازي آن امضا 
ــند راهبردي اتوماسیون  ــود، گفت: »اخیراً س مي ش
ــم تدوین  ــت ه ــت نف ــق صنع ــي و ابزاردقی صنعت
ــمي افزود: »معموالً اتوماسیون  ــت.« قاس شده اس
ــور تأمین  ــق صنعت نفت را از خارج کش و ابزاردقی
ــند نیازهاي  ــم، اما با عملیاتي کردن این س مي کنی
ــت در این زمینه در داخل تهیه و تأمین  صنعت نف

خواهد شد.«
ــرایطي  ــر نفت با بیان این که امروز تحریم ها ش وزی
ــت که  ــازندگان داخلي ایجاد کرده اس ــراي س را ب
ــاي صنعت نفت  ــاي کیفیت، نیازه ــد با ارتق بتوانن
ــه داد: »با توجه به تالش های  ــن کنند، ادام را تأمی
صورت گرفته از سوی متخصصان صنعت نفت، باید 
تا 95 درصد نیازهای صنعت را از طریق ساخته های 

تولیدکنندگان داخلی تأمین کنیم.«
ــپس به سرعت باالي رشد و توسعه   ی  وزیر نفت س
ــرد و گفت: »اگر  ــاره ک علم و فناوري در جهان اش
ــم، قطعاً در  ــرعت هماهنگ نکنی ــود را با این س خ
ــب خواهیم  ــعه  اي عق ــیاري از زمینه های توس بس
ــمی افزود: »قطار علم و فناوري هر روز  ماند.« قاس
ــت، چراکه این امر از  ــرفت اس در حال تغییر و پیش
ــان که هیچ حد و مرزي  ــت ها و نیازهاي انس خواس
ــرژی را یکی از  ــت.« وی ان ــأت گرفته اس ندارد نش
ــای اصلی این تغییرات اعالم کرد و ادامه داد:  پایه ه
ــا که ایران رتبه   ی اول نفت و گاز جهان را  »از آن ج
ــرعت  در اختیار دارد، باید تالش کنیم از قطار پرس

پیشرفت علم و فناوری عقب نمانیم.«
ــت توجه به  ــه باید نهض ــا بیان این ک ــر نفت ب وزی

داخلي سازي درون صنعت نفت شکل بگیرد، افزود: 
»در کنار شکل گیري این نهضت، سازندگان داخلي 
ــتاي تأمین نیازهاي  ــد اراده کنند و در راس نیز بای
ــد.« وي ادامه  ــت گام هاي بلندي بردارن صنعت نف
داد: »بکارگیري اتوماسیون صنعتي در صنعت نفت 
ــاي روز این  ــته به آن یکي از نیازه ــع وابس و صنای
ــت و باید به اتوماسیون صنعتي به عنوان  صنعت اس
ــجام دهنده ی صنعت نفت و  ــده و انس هماهنگ کنن

صنایع وابسته به آن توجه ویژه شود.«
ــرکت های داخلي در  ــه ش ــان این ک ــمی با بی قاس
ــیون صنعتي پیشرفت هایي به دست  حوزه ی اتوماس
آورده اند، گفت: »به طور قطع همکاري شرکت های 
ــگران منجر به  ــگاه ها و پژوهش ــان، دانش دانش بنی
ــیون در  ــتم های اتوماس ــتفاده ی بهینه از سیس اس

صنعت نفت خواهد شد.«
ــال گذشته بخش   وی با یادآوری این که تا چند س
ــور  ــده ای از نیازهاي صنعت نفت از خارج کش عم
تأمین می شد، افزود: »امروز بسیاري از این نیازها با 

در سومین کنفرانس بین المللي اتوماسیون صنعتي در پژوهشگاه صنعت نفت اعالم شد:

تصویب سند راهبردی اتوماسیون صنعتی و 
ابزاردقیق در وزارت نفت

تهیه کننده: محمدعلی دیانتی زاده

ش
زار

ــ
ــ
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مهندس رستم قاسمی
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بهره گیري از توان متخصصان و شرکت های داخلي 
ــن امر مهم نیز  ــود و امیدواریم در ای ــن می ش تأمی
بومي سازي و داخلي سازي سیستم های اتوماسیون 

صنعتي انجام شود.«

تعامل دانشگاه و صنعت؛ زمینه ساز 
خودکفایی در اتوماسیون صنعتی

در ادامه ی این مراسم، دکتر دین محمد ایمانی؛ دبیر 
کنفرانس بین المللی اتوماسیون صنعتی ایران گفت: 
»امروزه اتوماسیون صنعتی از عرصه های ساختمانی 
ــکی گرفته تا صنایع نفت، گاز و پتروشیمی  و پزش
ــرد و دنیای آینده   ــع فضایی را در بر می گی و صنای
مربوط به فناوری های مبتنی بر اتوماسیون صنعتی 
ــری خواهد بود.« در همه   ی عرصه های زندگی بش

ــده ی دانش  ــعه ی فزاین ــد و توس ــزود: »رش وی اف
ــری  بکارگی و  ــی  طراح و  ــان  جه در  ــاوری  فن و 
ــمند مبتنی بر  ــتم های هوش ــتر سیس ــه بیش  هرچ
ــیون صنعتی در  ــرفته   ی اتوماس ــای پیش فناوری   ه
ــو، و نیاز رو به  عرصه های مختلف صنعتی از یک س
ــت نفت به دانش  ــد صنایع داخلی به ویژه صنع رش
ــیون صنعتی و ابزاردقیق از سوی  و فناوری اتوماس
ــورداری صنایع  ــطح برخ دیگر، ضرورت ارتقای س
ــامانه   های هوشمند را  از فناوری های پیشرفته و س

بیش از پیش برجسته می نماید.«
ــی از تحریم های  ــرایط ناش ــاره ش ــا اش ــی ب ایمان
بین المللی کشور گفت: »مسأله ی تحریم و نفروختن 
ــیون صنعتی و ابزاردقیق که خود  تجهیزات اتوماس
ــت، می تواند با  ــدی برای صنایع راهبردی اس تهدی
ــان تبدیل به  همت و تالش متخصصان و کارشناس
ــود.« وی افزود: »با بومی سازی طراحی و  فرصت ش
ــاخت تجهیزات در کشور به کمک متخصصان و  س

کارشناسان داخلی، می توان کشور را از واردات این 
ــیون  تجهیزات بی  نیاز کرد.« دبیر کنفرانس اتوماس
ــگاه و صنعت در  ــه داد: »تعامل دانش صنعتی ادام
ــیون صنعتی و ابزاردقیق زمینه ی  خصوص اتوماس
خودکفایی کشور در این فناوری را فراهم می آورد.«

ــخنان خود گفت: »184  وی در بخش دیگری از س
ــال شده که  مقاله به دبیرخانه ی این کنفرانس ارس
ــان آن ها 124 مقاله مورد پذیرش قرار گرفته  از می
ــن تعداد نیز 85 مقاله برای ارایه و 39 مقاله  و از ای

برای پوستر انتخاب شده است.«
ــومین کنفرانس  ــزود: »تعداد مقاالت س  ایمانی اف
ــبت به  ــیون صنعتی ایران نس ــی اتوماس بین   الملل
ــت.«  دومین کنفرانس 40 درصد افزایش یافته اس
ــیه ی این کنفرانس، شش  وی ادامه داد: »در حاش

کارگاه تخصصی در زمینه ی اتوماسیون صنعتی و

 ابزاردقیق برگزار خواهد شد.«
ــخنانش گفت: »جا دارد  دبیر کنفرانس در پایان س
ــاتید، انجمن ها  ــؤوالن، مدیران، اس ــه ی مس از هم
ــن کنفرانس  ــزاری ای ــه برگ ــه ب ــان ک و کارشناس
ــی کنم و امیدوارم  ــکر و قدردان کمک کرده   اند؛ تش

ــتر و زمینه ی الزم برای  برگزاری این کنفرانس بس
ــتاوردهای علمی و تکنولوژیک و  تبادل آخرین دس
اطالعات روز مرتبط با حوزه ی اتوماسیون صنعتی و 
ابزاردقیق را در اختیار عالقه مندان و صاحب نظران 

قرار دهد.«

باید به صادرکننده   ی اتوماسیون صنعتی 
تبدیل شویم

مهندس عبدالحسین بیات؛ مدیرعامل شرکت ملی 
ــم افتتاحیه  ــیمی ایران نیز در مراس صنایع پتروش
ــتم های  ــازی سیس ــرورت بومی س ــا تأکید بر ض ب
ــور و مطابقت آن ها با  ــیون صنعتی در کش اتوماس
ــازی این  ــت گفت: »با بومی س ــای صنعت نف نیازه
ــترده  ــم در کنار بازارهای گس ــتم ها می توانی سیس
ــورهای  ــده را به کش ــتم های بومی  ش داخلی، سیس

همسایه نیز صادر کنیم.«
وی با تأکید بر لزوم بومی سازی تجهیزات، ابزارآالت 
ــی، افزود: »در این  ــیون صنعت و دانش فنی اتوماس
ــور و  ــترده ای در داخل کش ــای گس ــه بازاره زمین
کشورهای همسایه ازجمله عراق وجود دارد که باید 
از این فرصت ها استفاده کنیم.« بیات با بیان این که 
نباید متکی به فروش نفت خام و درآمد آن باشیم، 
ــاخت  ــعه ی صنعت و س ادامه داد: »می توان با توس
ــع مختلف و صادرات آن  تجهیزات مورد نیاز صنای

برای کشور درآمد کسب کرد.«
ــران به خاطر  ــالمی ای به گفته ی وی، جمهوری اس
ــت از  ــی و حمای ــای داخل ــه توانمندی ه ــه ب توج
ــبت به همه ی کشورهای منطقه   ساخت داخل نس
ــرفت   های قابل توجهی در این زمینه به دست  پیش
ــت، اما کافی و راضی کننده نیست. معاون  آورده اس
ــیاری از صنایع  ــه این که بس ــاره ب وزیر نفت با اش

ایمانی دکتر دین محمد 
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پیچیده نیازمند اتوماسیون صنعتی هستند، افزود: 
ــای داخل و بازارهای هدف  ــد با توجه به نیازه »بای
در دیگر کشورها، برنامه ریزی هدفمندی در ارتقای 
ــیون صنعتی و  توانمندی های داخل ازجمله اتوماس

ابزاردقیق داشته باشیم.«
ــاز صنعت  ــن 70درصد نی ــه تأمی ــاره ب ــا اش وی ب
ــیمی به تجهیزات و کاال از طریق سازندگان  پتروش
ــیمی  ــه داد: »امروز در صنعت پتروش داخلی، ادام
ــود دارد؛  ــازندگان داخلی وج ــت جدی از س حمای
ــازه  ی واردات کاالهایی را که توان  به نحوی که اج

تولید آن   ها در کشور وجود دارد، نمی دهیم.«
ــیمی با  ــرداری از 42 واحد پتروش ــه بهره ب بیات ب
ظرفیت 57 میلیون تن در سال اشاره کرد و گفت: 
»طبق برنامه های توسعه ای، 73 واحد دیگر نیز در 
ــت که ظرفیت تولید محصوالت  ــت ساخت اس دس
ــر ظرفیت کنونی  ــیمی را به بیش از دو براب پتروش
ــداری از این واحدها  ــاند.« وی افزود: »نگه می رس
ــت باال و ارزش  ــد محصوالت با کیفی در کنار تولی

ــد، نیاز  ــتر که در جهان قابل رقابت باش افزوده بیش
به استفاده از فناوری های نوین دارد که اتوماسیون 

ازجمله ی آن ها است.«
ــرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان  مدیرعامل ش
ــیمی به  ــه ی فرآیندهای صنعت پتروش این که هم
ــت، ادامه  ــیون در ارتباط اس نحوی خاص با اتوماس
ــروز برخی از فعالیت های این صنعت مانند  داد: »ام
ــوی نیروی انسانی  ــیرها از س ــته  کردن ش باز و بس
ــال وقوع خطا بیش  ــود. از این رو احتم انجام می ش
ــت که سیستم های اتوماسیون صنعتی  از زمانی اس

وارد عرصه ی کار می شود.«

تصویب و اجرای سند راهبردی اتوماسیون 
صنعتی و ابزاردقیق در وزارت نفت

در ادامه   ی کنفرانس، دکتر محمدرضا مقدم؛ معاون 
ــته ی  ــش و فناوری وزیر نفت گفت: »19 بس پژوه
ــده که با تکیه بر  کاالیی در صنعت نفت تعریف ش
ــت و بخش  ــازی اس دانش داخلی در حال بومی س
ــته های  ــی از این بس ــق یک ــیون و ابزاردقی اتوماس

تعریف شده به شمار می رود.«
وی افزود: »اتوماسیون نقش مهمی در صنعت نفت 
ــی کلیدی و  ــتی نفت نقش دارد و در صنایع باالدس
ــاس را دارا است که با توجه به شرایط موجود،  حس
لزوم بومی سازی و ارتقای توان داخل در این بخش 
ــبختانه دانش فنی مطلوبی در  ضروری بود و خوش
ــت آمده است.« مقدم از طراحی و  این زمینه به دس
تدوین سند راهبردی اتوماسیون صنعتی در صنعت 
نفت خبر داد و اعالم کرد: »در طراحی این سند که 
با همکاری انجمن اتوماسیون صنعتی ایران تدوین 

شده، نیازهای دانش پایه ی صنعت نفت به فناوری 
اتوماسیون مورد توجه قرار گرفته است.«

ــند از دو بخش راهبردی و  ــه داد: »این س وی ادام
عملیاتی تشکیل شده است؛ بخش راهبردی متکی 
ــور در حوزه   های  ــات داخل کش ــا و امکان به نیازه
ــعی  ــت و در بخش عملیاتی نیز س ــیون اس اتوماس
ــت با ورود به مرحله ی اجرا و عقد قرارداد  شده اس
ــود.« مقدم ادامه  ــخ داده ش به نیازهای صنعت پاس
ــده پس از کسب آرای کلیه   ی  داد: »سند تدوین ش
ــدن در شورای  ذی  نفعان، برای تصویب و اجرایی ش
ــعه ی توان ساخت داخل مطرح خواهد شد که  توس
ــریع و  ــم خروجی این کنفرانس، باعث تس امیدواری
کسب نظرات و آرای ذی  نفعان و اصالح نواقص این 

سند باشد.«
ــتم های اتوماسیون صنعتی و  به گفته   ی وی، سیس
ابزاردقیق، مغز و اعصاب تأسیسات صنعتی هستند 
ــتم ها در صنعت نفت نوید  ــری این سیس و بکارگی
ــرعت و دقت در انجام  کاهش هزینه ها و افزایش س

دکتر محمدرضا مقدممهندس عبدالحسین بیات
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ــت افزود: »در  ــد.« معاون وزیر نف ــا را می ده کاره
ــی از فعالیت  ــک حادثه بخش ــی که بر اثر ی صورت
ــارت های آن تقریباً  صنعت نفت متوقف شود، خس
ــن رو می توانیم با  ــود. از ای ــر خواهد ب جبران ناپذی
ــتم های اتوماسیون سطح خطا در  استفاده از سیس
حوزه های تولید و ایمنی را به حداقل برسانیم.« وی 
ــکالت  ــیون را مش یکی از تهدیدات حوزه ی اتوماس
ــت و ادامه داد: »راه  حل ایمن شدن  بدافزارها دانس
ــازی سیستم های  ــکالت، بومی س در برابر این مش

اتوماسیون در کشور است.«
ــت گذاری سومین  ــت شورای سیاس مقدم که ریاس
ــیون صنعتی را هم بر  کنفرانس بین المللی اتوماس
ــت، از ارایه ی پیش نویس سند راهبردی  عهده داش
ــای  ــق در پنل ه ــی و ابزاردقی ــیون صنعت اتوماس
کنفرانس خبر داد و با اشاره به همکاری گسترده ی 
ــگاه صنعتی شریف در برگزاری  وزارت نفت با دانش
ــانگر تجلی  این کنفرانس گفت: »این همکاری نش
ــگاه و صنعت نفت است.« وی افزود:  همکاری دانش
ــریف در زمینه ی ارتقای توان  »دانشگاه صنعتی ش
داخل دارای قابلیت های زیادی است و تعامل بسیار 
خوب و سازنده ای با مجموعه ی وزارت نفت دارد.«

درهاي پژوهشگاه صنعت نفت به روي 
بخش خصوصي باز است

دکتر وحید حدادي اصل؛ رییس پژوهشگاه صنعت 
نفت نیز در سومین کنفرانس بین المللي اتوماسیون 
ــث تقویت  ــه تحریم ها باع ــان این ک ــي با بی صنعت
ــور شده  ــدن پژوهش صنعت نفت کش و قوي تر ش
ــورهایي وجود دارند  ــت، افزود: »در منطقه کش اس
ــته به غرب  ــاي کوچک نیز وابس ــه از نظر ابزاره ک
ــن خصوص در  ــه ایران در ای ــتند، در حالي ک هس

مسیر خوداتکایي قرار گرفته است.«

ــگاه صنعت نفت به روي  وی افزود: »درهاي پژوهش
ــاني که عالقه مند به کار در  بخش خصوصي و کس
ــت.« حدادي اصل ادامه  ــتند، باز اس این حوزه هس
ــورها  ــا به جاي این که نمایندگي دیگر کش داد: »م
ــته باشیم، باید سعي کنیم تا آن ها  را در داخل داش
نمایندگاني از ایران را در حوزه هاي مختلف صنعت 
ــورهاي خود داشته باشند.« وی تأکید  نفت در کش
کرد: »ایران باید کم کم به سمت فروش دانش هاي 

فني به سایر کشورها گام بردارد.«

اهداف و محورهای همایش
برخي از مهم ترین اهداف این رویداد علمي عبارت 

بودند از:
ــیون  ــه و کاربردي اتوماس ــش پای ــعه   ی دان .توس

صنعتي؛
.معرفي نوآوري ها در حوزه  ی اتوماسیون صنعتي؛

.بومي سازي دانش مربوطه و معرفي کاربردهاي آن 
در حوزه هاي مختلف؛

ــي در تولید و  ــیون صنعت ــن جایگاه اتوماس .تبیی
خدمات با کیفیت پایدار؛

ــایي بنگاه هاي فعال در حوزه   ی اتوماسیون  .شناس
صنعتي؛

ــیون  ــاي اتوماس ــا و فرصت ه ــي ظرفیت ه .معرف
صنعتي در صنایع مختلف؛

ــت گذاري ها و  ــه   ی سیاس ــي در عرص .نقش آفرین
قوانین مرتبط با فناوري هاي پیشرفته.

ــای کنفرانس نیز عبارت بودند از: ربات های  محوره
صنعتی در اتوماسیون، مکاترونیک، بیومکاترونیک 
و نانومکاترونیک، سیستم های کنترل منطقی قابل 
ــاخت به  برنامه ریزی )PLC(، تحلیل، طراحی و س
کمک رایانه )CAD/CAM/CAE(، سیستم های 
 ،)...,FMS,RMS,CIM( ــک  اتوماتی ــاخت  س

ــازمان های  ــیون صنعتی در س ــازی اتوماس پیاده س
ــیون صنعتی و کیفیت  ــدی و خدماتی، اتوماس تولی
ــی صنعتی،  ــی و ایمن ــیون صنعت ــدار، اتوماس پای
ــیون  ــی و مانیتورینگ، اتوماس ــیون صنعت اتوماس
ــیون  ــد و تولید، اتوماس ــی در کنترل فرآین صنعت
ــاختمانی یا منازل )BMS(، اتوماسیون پزشکی،  س
ــیون،  اتوماس ــت  مدیری ــادن،  مع در  ــیون  اتوماس
ــازی مصرف انرژی،  ــیون صنعتی و بهینه س اتوماس
ــازمان ها،  ــره   وری در س ــی و به ــیون صنعت اتوماس
اتوماسیون صنعتی در زنجیره ی تأمین، اتوماسیون 
در سامانه های تهویه صنعتی، نگهداری و تعمیرات 
در  ــیون  اتوماس ــیون،  اتوماس ــک  ــه کم ب ــت(   )ن
ــاورزی، امنیت شبکه های صنعتی،  سامانه  های کش
ــیون صنعتی در حمل ونقل  هوش مصنوعی، اتوماس

و آموزش و اتوماسیون صنعتی.
ــیون صنعتی که در این  درباره ی حوزه های اتوماس
ــز می توان به  ــورد توجه قرار گرفت نی کنفرانس م

موارد زیر اشاره کرد:
.اتوماسیون در صنایع خودروسازی و قطعه سازی؛ 

.اتوماسیون در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی؛
.اتوماسیون در صنایع دفاعی، فضایی و دریایی؛

.اتوماسیون در صنایع مخابرات؛
.اتوماسیون در صنایع برق و نیروگاهی؛

.اتوماسیون در صنایع عمرانی؛

دکتر وحید حدادي اصل
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ــبکه های تصفیه و  ــیون در صنایع آب و ش .اتوماس
توزیع؛

.اتوماسیون در صنایع معدنی و معادن؛
.اتوماسیون در صنایع لوازم خانگی؛

.اتوماسیون در صنایع آشامیدنی و غذایی؛
.اتوماسیون در صنایع آرایشی و بهداشتی؛

.اتوماسیون در صنایع فوالد، مس و آلومینیوم؛
.اتوماسیون در صنایع دخانیات؛

.اتوماسیون در صنایع پزشکی و تجهیزات پزشکی؛
ــل ریلی، هوایی،  ــیون در صنایع حمل ونق .اتوماس

جاده ای و دریایی؛
.اتوماسیون در ساختمان؛
.اتوماسیون در تأسیسات؛

.اتوماسیون در صنایع سیمان، گچ و...؛
و اتوماسیون در صنایع کشاورزی مکانیزه و صنایع 

آبیاری و صنایع دام داری و دامپروری.

برنامه ها و نشست ها
ــعه ی  توس ــاون  مع ــور،  سلحش ــم  کری ــر  دکت
ــانی و مدیریت وزارت نفت و دکتر ــرمایه ی انس  س

ــرکت  ش از   Axel-Andreas Gomeringer
ــخنرانان کلیدی کنفرانس بودند.  ــتو آلمان س فس
ــخنان خود در کنفرانس  ــور در بخشی از س سلحش
ــت: »صنعت  ــیون صنعتي گف ــي اتوماس بین الملل
ــده و  ــای فزاین ــا تحریم ه ــه ب ــرای مقابل ــت ب نف
ــرایط  ــمند این چالش ها و عبور از ش مدیریت هوش
ــی باید بر تنها  ــاز کنون تهدیدکننده و محدودیت س
ــتراتژیک خود یعنی نیروی انسانی به ویژه  منبع اس

ــرمایه گذاری کند و با مدیریت صحیح و  جوانان س
ــانی به دنبال ارزش  ــتفاده ی بهینه از منابع انس اس

افزوده در سطح ملی باشد.«
سند راهبردی اتوماسیون صنعتی و 

ابزاردقیق وزارت نفت
طی دو روز برگزاری کنفرانس، دو نشست تخصصی 
ــیون صنعتی و  ــند راهبردی اتوماس با عناوین »س
ابزاردقیق وزارت نفت« و نیز »صنعت نفت« برگزار 

شد. 
ــازی مدیران  ــه با هدف آگا  ه   س ــت، ک در پنل نخس
ــور از اقدامات  ــاالن عرصه   ی صنعت نفت کش و فع
ــند راهبردی  ــوص تدوین س ــده در خص ــام ش انج
ــیون صنعتی و  ارتقا توان داخل در زمینه   ی اتوماس
ــب نظرات و دیدگاه   های مسؤوالن و  همچنین کس
کارشناسان صنعت نفت در خصوص محتوای سند 
مذکور برگزار گردید، رییس هیأت مدیره  ی انجمن 
صنفی شرکت   های اتوماسیون صنعتی، به بیان روند 
ــن اقدام پرداخت  ــند مذکور و اهداف ای تهیه   ی س
ــده در صنعت نفت  ــابقه   ا ی از اقدامات انجام ش و س
کشور، طی 25 سال گذشته، به منظور دستیابی به 
ــیون صنعتی  خودکفایی در تولید تجهیزات اتوماس
ــیون را ارایه نمود. وی،  ــرای پروژه   های اتوماس و اج
عدم تداوم پشتیبانی   های الزم و ایجاد تغییرات پی 
ــت   های حمایت از تولید ملی را از  در پی در سیاس
ــور  ــد مطلوب توان تولیدی کش آفت   های اصلی رش
ــمرد. مهندس  ــیون صنعتی برش در حوزه   ی اتوماس
ــک گام از  ــند را ی ــری مهاجری تدوین این س نص
ــتیابی به  ــای متعددی که باید به منظور دس گام   ه
ــود  ــته ش ــیون برداش خودکفایی در صنعت اتوماس
ــیون  ــت و ضمن تأکید بر این امر که اتوماس دانس
ــوری بدون حمایت   های دولتی  صنعتی در هیچ کش
ــؤوالن امر درخواست کرد  موفق نبوده است از مس

ــی کشور  ــرایط اقتصادی و سیاس ــتقل از ش تا مس
ــرات ناگهانی و غیرقابل  ــتخوش تغیی  که اغلب دس
ــود؛ در فرآیندی باثبات و حساب  پیش   بینی می   ش
ــوان فنی و  ــد و تقویت ت ــه حمایت از تولی ــده ب ش

مهندسی داخلی بپردازند. 
ــی  صنف ــن  انجم ــره   ی  مدی ــأت  هی ــس   ریی
ــیون صنعتی، در پایان سخنان  شرکت   های اتوماس
خود از حمایت   های مسؤوالن صنعت نفت کشور به 
ــش و فناوری وزارت نفت، جناب  ویژه معاون پژوه
ــد چگینی مدیر  ــای دکتر مقدم و مهندس مجی آق
ــادالت مواد  ــر صادرات و مب ــارت ب کل اداره   ی نظ
نفتی، به دلیل حمایت از انجمن صنفی شرکت   های 
ــیون صنعتی طی یک سال گذشته تجلیل و  اتوماس
ــتار ادامه   ی این حمایت   ها تا  قدردانی نمود و خواس
ــتیابی به اهداف عالی توسعه   ی توان داخلی در  دس

حوزه   ی اتوماسیون صنعتی شد. 
در ادامه   ی این نشست، سایر سخنرانان پانل، آقایان 
ــین  ــد امیراحمدی، مهندس حس ــدس محم مهن
ــیتره، مهندس یاشار ناظر  فرهادی، مهندس رضا ش
ــی از مدیران  ــجاد که همگ ــدل و دکتر خلیل س ع
ــرکت   های عضو انجمن صنفی شرکت   های  عامل ش
اتوماسیون صنعتی هستند به طرح انتظارات خود از 
مسؤوالن و سیاستگذاران صنعت نفت کشور و لزوم 
ــداوم از تولیدکنندگان  ــت اصولی، پایدار و م حمای
ــامانه   های اتوماسیون صنعتی  ــازان س و یکپارچه   س

کشور، به   ویژه در شرایط سخت کنونی پرداختند.
ــده در  ــب مطرح ش ــروح مطال ــت مش  گفتنی اس
ــماره   های  ش ــق  طری از  ــور  مذک ــای   پانل   ه
ــالع خوانندگان  ــمند به اط ــده   ی صنعت هوش آین

محترم خواهد رسید.

دکتر کریم سلحشور
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در شانزدهمین کنگره ی سراسری همکاری های دولت، 
دانشگاه و صنعت برای توسعه اعالم شد:

معافیت فعالیت های 
پژوهشی از پرداخت 

بیمه و مالیات
دکتر  احمد اکبری شانزدهمین کنگره ی سراسری  همکاری های دولت، 

ــی با عنوان  ــعه ی مل ــگاه و صنعت برای توس دانش
ــی نوآوری در تولید ملی« در تاریخ  »نقش نظام مل
3 و 4 بهمن 1391 در سازمان پژوهش های علمی 
ــدف از برگزاری این  ــد. ه و صنعتی ایران برگزار ش
ــگاهیان،  ــره که با حضور جمع کثیری از دانش کنگ
ــران  صاحب نظ ــدی،  تولی ــای  بخش ه ــرگان  خب
و  ــران  مدی ــی،  پژوهش و  ــی  آموزش ــات  مؤسس
ــران دفاتر  ــتگاه های اجرایی، مدی ــان دس کارشناس
ارتباط صنعت با دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و 
مدیران واحدهای تحقیق و توسعه صنایع در قالب 
چند نشست تخصصی برگزار شد، بررسی و تعیین 
ــگاه،  ــش دولت در تحکیم ارتباط صنعت و دانش نق
دستیابی به سازوکارهای الزم و تعیین راهبردهای 

مناسب برای تحقق این امر بود.
ــگاه  ــبرد ارتباط صنعت و دانش جمعیت ایرانی پیش
ــازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، این  و س
ــی امیرکبیر،  ــگاه صنعت کنگره را با همکاری دانش
ــت جمهوری، وزارت  معاونت علمی و فناوری ریاس
ــوم، تحقیقات و فناوری، وزارت صنعت، معدن و  عل
ــترش و نوسازی  ــازمان گس تجارت، وزارت نفت، س
ــرکت توانیر، شرکت توزیع نیروی  صنایع ایران، ش
ــکو در زمینه ی  ــی یونس ــران بزرگ، کرس ــرق ته ب
ارتباط دانشگاه و صنعت در فرآیند توسعه ی پایدار 

و... برگزار کردند.

پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
ــم افتتاحیه ی کنگره با سخنرانی دکتر احمد  مراس
ــدن و تجارت و  ــر صنعت، مع ــری؛ معاون وزی اکب
ــازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران  رییس س
ــعه ی  ــد. وی گفت: »توس ــس کنگره آغاز ش و ریی
ــگاه ها و صنایع از طریق  ــی دانش ارتباطات پژوهش
ــایی نیازهای پژوهشی و فناوری دستگاه های  شناس
ــازمان است .« اکبری  اجرایی از اولویت های این س
افزود: »دفتر ارتباط با صنعت سازمان پژوهش های 
ــزار عنوان  ــون در مورد ه ــی تاکن ــی و صنعت علم
پژوهشی اطالع رسانی کرده است و کارشناسان این 
ــجویان با  دفتر در زمینه ی جایابی کارآموزی دانش
ــته ی تحصیلی آن ها فعالیت می کنند  توجه به رش

و توانسته اند برای بیش از سیصد هزار دانشجو کار 
ــایی  جایابی را انجام دهند.« وی ادامه داد: »شناس
ــرکت های خدماتی و  ــی توانمندی های ش و ارزیاب
ــان از دیگر اقدامات دفتر ارتباط  تولیدی دانش بنی
ــی و صنعتی  ــازمان پژوهش های علم با صنعت س

است.«
دکتر شفیعی؛ دبیر دایمی کنگره و رییس جمعیت 
ــگاه نیز در  ــاط صنعت و دانش ــبرد ارتب ایرانی پیش
ادامه ی این همایش گفت: »فرهنگ سازی، پیشبرد 
ــگاه و هم اندیشی استادان از  ارتباط صنعت و دانش
مهم ترین اهداف برپایی این کنگره است و راه اندازی 
ــه مجله ی تخصصی در زمینه ی ارتباط صنعت و  س
دانشگاه و اجرای طرح های تحقیقاتی ازجمله نتایج 

برگزاری 15 دوره ی قبلی این کنگره است.«

آغاز به کار صندوق نوآوری و شکوفایی
ــیدی؛  ــیدمهدی س ــخنان، دکتر س پس از این س
ــاوری معاونت علمی و فناوری  معاون پژوهش و فن
ــت جمهوری با اعالم این که صندوق نوآوری و  ریاس
ــرکت های دانش  ــکوفایی به منظور حمایت از ش ش
بنیان تا پایان امسال کار خود را آغاز می کند، گفت: 
ــت های کلی  »رهنمودهای رهبری در مورد سیاس
ــیار روشن و واضح بود و بر این  حوزه ی صنعت بس
اساس باید در زمینه ی ارتقای سطح فناوری صنایع 
کشور، دستیابی این صنایع به فناوری های پیشرفته 
ــق و پژوهش در این  ــترش تحقی و راهبردی و گس
ــود.« وی افزود: »صنایع  ــتر فعالیت ش زمینه بیش
ــیله ای برای ارتباط صنعت  ــط وس کوچک و متوس
ــتند، زیرا صنایع کوچک مزیت هایی  و دانشگاه هس
همچون نیاز به سرمایه ی کم و ایجاد اشتغال سریع 

دارند.«
ــان غیرماهر و  ــود کارکن ــه داد: »وج ــیدی ادام س
ــنایی با بازارهای بین المللی،  غیرمتخصص، عدم آش
ــتن  ــی نداش ــنتی، دسترس ــکا به فناوری های س ات
ــکالت صنایع کوچک  ــع مالی بزرگ از مش به مناب
ــت و هر یک از این مشکالت موجب می شود که  اس

ــود.«  مزیت های بالقوه ی صنایع کوچک بالفعل نش
وی گفت: »کشور ترکیه سال های 2000 تا 2010 
ــط  ــرکت  های کوچک و متوس ــه نام دهه ی ش را ب
ــت خود را به توسعه ی این  نام گذاری کرد و سیاس
شرکت ها در این سال ها اختصاص داد. براین اساس 
ــعه ی صنایع کوچک و  ــه   ي ویژه ای برای توس برنام
ــد و اقدامات حمایتی  ــط در ترکیه تدوین ش متوس
ــعه ی تکنولوژی و  ــون ایجاد مراکز توس الزم همچ
تعیین بانک توسعه ی صادرات ترکیه انجام گرفت.«

ــاوری معاونت علمی و فناوری  معاون پژوهش و فن
ــت جمهوری افزود: »این معاونت برای ارتباط  ریاس
ــی را در نظر  ــگاه و صنعت راهکارهای ــتر دانش بیش
ــه ایجاد کانون  ــت که ازجمله می توان ب گرفته اس
ــت از پارک های  ــی دانش و صنعت، حمای هماهنگ
علم و فناوری و مراکز رشد و حمایت از شرکت های 
ــه داد: »ارتباط  ــاره کرد.« وی ادام دانش بنیان اش
ــز تحقیقاتی باید  ــط با مراک صنایع کوچک و متوس
ــق مرکز تحقیق و  ــود که این امر از طری تقویت ش

توسعه همگن انجام می شود.«

ضرورت تمرکز بر چرخه ی ایده تا بازار
ــد مهدی نژاد  ــت، دکتر محم ــه   ي این نشس در ادام
ــاوری وزارت علوم،  ــش و فن ــاون پژوه ــوری؛ مع ن
تحقیقات و فناوری به ایراد سخنرانی و جمع بندی 
ــرد:  ــالم ک ــت. وی اع ــده پرداخ ــب مطرح ش مطال
از  ــی  پژوهش ــای  فعالیت ه ــت  معافی ــه ی  »مصوب
ــود.«  ــه و مالیات به زودی ابالغ می ش پرداخت بیم
ــه ای در مجلس مطرح  ــزود: »مصوب ــژاد اف مهدی ن
ــاس آن برای فعالیت های پژوهشی  ــت که براس اس
معافیت بیمه ای در نظر گرفته می شود.« وی ادامه 
ــون، 16 درصد از  ــل از تصویب این قان ــا قب داد: »ت
حجم قراردادهای پژوهشی به عنوان حق بیمه و 25 
درصد از این قراردادها به عنوان مالیات کسر می شد 
ــه از قراردادهای  ــه با تصویب این قانون حق بیم ک
ــود و فعالیت هایی برای حق  پژوهشی حذف می ش

مالیات ها نیز در دست انجام است.«

گروه گزارش
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دکتر محمد مهدی نژاد نوری

معاون وزیر علوم درباره ی ارتباط صنعت و دانشگاه 
ــی درصورتی که مبتنی بر  گفت: »جهش های علم
ــنی نباشد، رخ نمی دهد.« وی افزود:  فلسفه ی روش
ــیم،  ــرای این که به تراز باالتری در تعامالت برس »ب
نیازمند برخی تغییرات در حوزه ی علم و فناوری و 
ــتیم که در این راستا باید محور  بازار و صنعت هس
ــر کل چرخه ی ایده تا بازار متمرکز  توجه خود را ب
ــه داد: »صنعتی که نتواند  ــم.« مهدی نژاد ادام کنی
ــد، اولین مانع بر سر راه ارتباط  نیاز خود را بشناس
ــگاه است. بنابراین در صنایع نیز نیاز  صنعت و دانش

به تغییر و تحول احساس می شود.«
وی درباره ی الگوی ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت 
گفت: »مشکل ما نداشتن ساختار و سازمان نیست، 
ــکل امروز ما محقق کردن تمام یافته های  بلکه مش
ــم انجام  ــت که می توانی ــی هایی اس فکری و بررس
ــکوفایی و قانون  ــدوق نوآوری و ش ــم. اگر صن دهی
ــده  ــان فعال ش ــرکت های دانش بنی ــت از ش حمای
ــه ی دیگری بود.«  ــت ما به گون ــود، اکنون وضعی ب
ــی از اقدامات  ــاره به برخ ــر علوم با اش ــاون وزی مع
ــگاه،  ــوم در افزایش ارتباط صنعت ودانش وزارت عل
ــگاهي و ایجاد  ــت پژوهشگاه دانش به تأسیس هش
ــاره کرد و افزود:  دوره ی دکترای پژوهش محور اش
»هدف از راه اندازی این دوره، تقویت ارتباط صنعت 
ــی در  ــگاه بود و این که فعالیت های پژوهش و دانش

خدمت جامعه قرار داده شود.«
ــدن  ــات وزارت علوم به فعال ش ــر اقدام وی از دیگ
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری )عتف( اشاره 
ــت ها و اولویت های کشور  کرد و ادامه داد: »سیاس
ــورای علوم، تحقیقات و  ــه سال گذشته در ش در س
ــی و تصویب شده است.« مهدی نژاد  فناوری بررس
ــارد تومان از  ــدود 250 میلی ــن گفت: »ح همچنی
منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به پروژه های 
ــتمرار  ــت.« وی اس ــور اختصاص یافته اس نیازمح
ــه سال اخیر، توسعه ی  فعالیت های آغازشده در س
همکاری ها در سطح بین الملل و ارتقای فعالیت های 
ــی و ترویجی را ازجمله برنامه های آینده ی  پژوهش
ــتای افزایش ارتباط صنعت و  این وزارتخانه در راس

دانشگاه عنوان کرد.

همه ی مزایای نوآوری
ــکو نیز  ــام معاون مدیرکل یونس ــم پی در این مراس
ــاون مدیرکل  ــن کالونجی؛ مع ــد. گرتچ ــت ش قرائ
ــکو در بخش علوم طبیعی و مهندسی در این  یونس
پیام ضمن بیان این که نوآوری فقط عاملی کلیدی 
ــد اقتصادی و افزایش رقابت جویی نیست،  برای رش
ــجام اجتماعی، برابری  ــتیابی به انس بلکه عامل دس
ــزود: »اکنون بیش از  ــت، اف ــش فقر نیز هس و کاه
ــوآوری پایه و  ــه نظام های ملی ن ــت ک یک دهه اس
ــده که برای رویارویی با مشکالت  اساس روشی ش
ــورهای در حال توسعه، مورد استفاده  پیچیده کش

قرار می گیرد.«

وی در این پیام ادامه داد: »به طور کلی، کشورهای 
ــعه این شرایط و ویژگی های را دارند؛  در حال توس
ــورهای در  ــادی کش ــای اقتص ــه الگوه اول این ک
ــتند و در این  ــعه، الگوهایی ناهمگن هس حال توس
ــاری خرد وجود  ــداد زیادی واحد تج چارچوب تع
ــمی فعالیت می کنند. این  دارد که در بخش غیررس
مشاغل کوچک و متوسط )SME( به طور غالب به 
ــته اند. همچنین در این  ــای وارداتی وابس فناوری ه
ــرکت نیمه خارجی وجود  ــورها تعداد زیادی ش کش
ــاختار کلی اقتصاد جامعه عمل  دارد که جدای از س

می کنند.
ــی  ــده فعالیت های پژوهش ــه به طور عم دوم این ک
ــود. درواقع  ــیار کم انجام می ش ــعه محور بس و توس
فعالیت های پژوهشی اغلب به وسیله   ي وزارتخانه ها 
ــود.  ــام می ش ــی انج ــه هماهنگ ــدون هیچ گون و ب
ــده در  ــی انجام ش عالوه براین، فعالیت های پژوهش
ــی منطبق بر واقعیت ها  دانشگاه ها و مراکز پژوهش
ــت؛ این مطلب به ویژه  و نیازهای ملی و محلی نیس
ــوم  در مورد فعالیت های صنعتی صدق می کند. س
ــب فاقد  ــعه اغل ــورهای در حال توس ــه کش این ک
ــط  ــد و فق ــي نوآوری ان ــت گذاری در حوزه  سیاس
ــت ها یا راهبردهایی در  ــداد کمی از آن ها سیاس تع
ــد. چهارم هم این که هیچ  این حوزه تدوین کرده ان
ــاط متقابلی میان ذی نفعان در حوزه   ي نوآوری  ارتب

وجود ندارد.«
به گفته ی معاون مدیرکل یونسکو، مسایل دیگری 
که سد راه نوآوری در کشورهای در حال توسعه اند، 
ــت از تحصیالت پایین و نبود حمایت ها  عبارت اس
ــا توجه به این  ــت؛ ب ــع مالی. وی معتقد اس و مناب
شرایط، تأسیس نظام نوآوری در کشورهای در حال 
ــعه اغلب در مقایسه با تأسیس این نظام ها در  توس
ــعه یافته بسیار پیچیده تر است. زیرا  کشورهای توس
ــورهای در حال  ــیس این نظام ها در کش برای تأس
 توسعه، نه فقط بخش رسمی بلکه سازمان های غیر 
ــرکت های غیر رسمی، مخترعان مردمی،  دولتی، ش
ــه و همه درگیر  ــی و محلی و غیره هم ــش بوم دان

می شوند.
ــکو به دو  ــی در این پیام اعالم کرد: »یونس کالونج
ــت می کند؛ اولین  ــن کنگره حمای ــل مهم از ای دلی
ــر، زمینه را  ــره ی حاض ــه کنگ ــت ک ــل آن اس دلی
ــگران حرفه ای،  ــرای تعامل و گفتگو میان پژوهش ب
کارآفرینان و سیاستگذاران فراهم کرده است. دوم 
ــبب مستحکم شدن  این که کنگره ی حاضر خود س
ــگاه و  ــد و ارتباطات میان دانش پیوندهای نظام من
ــزار الزم برای  ــیله اب ــود تا به این وس صنعت می ش
ــاوری را در جهت تحقق اهداف  ــق دانش و فن تلفی

توسعه پایدار فراهم کند.«

نشست های تخصصی
بخش دوم این کنگره، شامل برگزاری نشست های 
ــد.  ــه موازات یکدیگر برگزار ش ــی بود که ب تخصص
محور اول این نشست ها »غلبه بر تحریم ها با توسعه 
نظام ملی نوآوری« شامل موضوعاتی همچون، نظام 
ــگاه و صنعت، تحریم ها  ملی نوآوری و ارتباط دانش
ــوآوری در ایران و  ــاوری و ن ــم، فن ــت عل و سیاس
ــادی و چالش ها و فرصت های آن  تحریم های اقتص

برای شرکت های دانش بنیان بود.
ــز  ــره نی ــی کنگ ــت های تخصص ــور دوم نشس مح
ــده«  ــت های کالن پیش بینی ش »راهبردها و سیاس
بود که موضوعات آن را اهداف و راهبردها و جایگاه 
ارتباط دانشگاه و صنعت در برنامه ی پنجم توسعه، 
ارزیابی اقدامات انجام شده در برنامه ی پنجم توسعه، 
ــوآوری در بنگاه های  ــش تقاضای ن ــی افزای چگونگ
ــنهادهایی برای  ــدی و خدماتی و ارایه ی پیش تولی
پیش بینی در برنامه های باالدستی تشکیل می داد.

ــه ی تولید ملی با  ــای فناوران ــای توانمندی ه »ارتق
ــت دیگر  ــعه« عنوان نشس ــرد تحقیق و توس رویک
ــد و در  ــه در روز دوم برگزار ش ــن کنگره بود ک ای
ــش بنیادهای ملی  ــی ازجمله نق ــه موضوعات آن ب
ــعه ی فناوری، معرفی الگوی  علوم )NSF( در توس
ــور  ــگران و فناوران کش صندوق حمایت از پژوهش
ــگاه صندوق های فناوری  ــعه ی فناوری، جای از توس
ــا چند صندوق  ــه ی تطبیقی ب ــور و مقایس در کش
ــگاه وصنعت  ــی و برنامه ی همکاری دانش بین الملل

)UNISPAR( در یونسکو پرداخته شد. 

معافیت فعالیت های پژوهشی از پرداخت...

دکتر مسعود شفیعی
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ــیك  ــور كالس ــع به ط ــه در واق ــي ك و همايش هاي
ــزار مي كنند. مثاًل  ــز علمي برگ ــگاه ها و مراك دانش
ــاالنه   ي مهندسي برق كه يكي  در كنفرانس هاي س
ــي كه مطرح  ــت مباحث ــاخه هايش كنترل اس از ش
ــي است.  ــمت مباحث دانش ــود بیش  تر به س مي ش
ــگاه ها مورد توجه است  اصوالً مباحثي كه در دانش
ــت. چرا كه  ــاي دانش اس ــه به مرزه ــر توج بیش  ت
ــگاه ها به داليل  ــكاران ما در دانش ــه هر حال هم ب
ماهیت جايگاه خود به دنبال ارتقای علمي هستند 
بنابراين بايد رويكردي وجود داشته باشد كه بتواند 
ــاتید  ــاط با صنعت را در فرآيند ارتقاي اس وزن ارتب

دانشگاه   ها پررنگ   تر كند.
به  طور مثال اگر از دانشجويي خواسته شود سالیانه 
ــالتISI، كنفرانس هاي  n مقاله در ژورنال ها، مج
ــه ناچار در اين  ــي و بین المللي ارايه دهد بايد ب مل
ــال وزن يك  ــا اگر براي مث ــیر حركت كند. ام مس
ــد به  طوري كه اين وزن  پروژه   ي صنعتي بیش  تر باش
ــتر الزم  ــد و ما هم در صنعت بتوانیم بس غالب باش
ــاط را فراهم كنیم، آن وقت  ــهیل اين ارتب براي تس

است كه تحول حاصل مي شود.

به نظر شما اكنون زمان مناسبي براي 
نتيجه گيري از اين كنفرانس است؟ 

ــبت به آن  ــر مي كنیم نس ــه فك ــل كاري ك حداق
ــه افق هايي  ــت ك ــف داريم اين اس ــاس تكلی احس
ــت نفت، در دو  ــیون را در صنع ــاي اتوماس از نیازه
محدوده   ي صنايع باالدستي و صنايع پايین دستي، 
بگشايیم. تا آن جايي  كه اطالع دارم در واقع در اين 
ــتي كه  رويكرد يكپارچه، به ويژه در حوزه   ي باالدس
ــور است و همین طور  حوزه ای حاكمیتي براي كش
ــتید فعالیت هاي عمده و مهم وزارت  كه مطلع هس
ــاري و بهره برداري از  ــاف، حف نفت، هم چون اكتش
ــت و گاز، نیز در اين بخش  معادن و میدان هاي نف

است؛ بحث اتوماسیون خیلي مغفول است . 
ــا چاه هاي  ــي در ارتباط ب ــاالت و كنفرانس هاي مق
هوشمند و میادين هوشمند مشاهده كردم كه اين 
ــه در اين حوزه مطرح  ــت ك يكي از بخش  هايي اس
ــب وظیفه در اين كنفرانس مطرح  ــت و بر حس اس
ــد. البته وقت كنفرانس محدود است ولي معرفي  ش
ــت.  ــي و طرح كلي موضوع، خود يك راهكار اس كل

سند راهبردي صنعت اتوماسيون را چه 
طور مي بينيد؟

ــت ها به  ــرات خوب همايش ها و نشس ــي از تأثی يك
ــت كه مي تواند  ويژه براي همین كنفرانس اين اس
ــن كار را بیش  تر مطرح كند و به  ــرورت انجام اي ض
ــؤوالن صنعت نفت اين اجازه را بدهد و بستر را  مس
ــه قوياً در صنعت  ــم كنند كه با انگیزه هايي ك فراه
ــند  ــدي به دنبال س ــود دارد به طور ج ــت وج نف

راهبردي اتوماسیون باشند.
محور كلي سؤاالت مطرح شده اين بود كه فعالیت ها 
ــدون جهت   گیري كلي  ــايد ب ــاً جزيره اي و ش عمدت
ــت و فعالیت هايی كه متأثر از يك سیاست كلي  اس
ــت   ــاس برداش ــد، وجود ندارد و هر كس بر اس باش
ــوزه   ي خاصي كه در آن  ــاس نیاز، يا ح خود، احس
ــه آينده هم  ــبت ب ــت و نس ــد، فعال اس كار مي كن
ــا فعالیت و كاري كه  ــان ندارد و نمي داند آي اطمین
انجام مي دهد در آينده ادامه دارد يا نه؟ چیزي كه 
ــركت يا مجموعه مي شود وجود  باعث اطمینان ش
ــت. سند راهبردي مشخص  يك سند راهبردي اس
كند در درازمدت به دنبال چه هستیم و چه اهداف 
ــداف در صنعت  ــت هايي را براي تحقق اه و سیاس
ــند به عنوان  نفت تعقیب می كنیم. مطمئناً اين س
ــندی هدايتي و اطمینان بخش مي تواند هم براي  س
ــاني كه مي خواهند وارد اين مسأله شوند و هم  كس
ــه عنوان يك فلش هدايت براي خود صنعت نفت  ب
باشد. كساني كه مسؤولیتي  بر عهده دارند بايد آگاه 

باشند در كدام سمت وسو بايد حركت كنند.

مع�اون وزی�ر نف�ت در گفت و گوی�ی کوت�اه ب�ا »صنعت هوش�مند«

»سند راهبردي دستیابی به فناوری 
سیستم  های اتوماسیون صنعتی« مشخص 

می كند در درازمدت به دنبال چه هستیم

ــه در دومین روز  ــیه ی پنل صنعت نفت ك در حاش
از سومین كنفرانس بین  المللي اتوماسیون صنعتي 
ايران در تاريخ چهارم بهمن ماه سال جاري برگزار 
ــوی كوتاهی  ــا گفت وگ ــش آمد ت ــد فرصتی پی ش
ــیم با دكتر كريم سلحشور، معاون وزير  داشته باش
ــاني و مديريت. ايشان  نفت در توسعه   ي منابع انس
ــش كنترل از  ــی برق گراي ــرای مهندس دارای دكت
ــور انگلستان  ــتر از كش ــگاه يومیست منچس دانش
ــتند. دكتر سلحشور كه پیش  ــال 1990 هس در س
ــكده   ي نفت تهران  ــت دانش ــن عهده دار رياس از اي
ــری پژوهش،  ــت و راهب ــز مديري ــت »مرك و رياس
ــت« بوده  ــگاه صنعت نف ــوآوری دانش ــاوری و ن فن
ــخنرانان كلیدی كنفرانس بودند و در  ــت، از س اس
ــح روز دوم اين كنفرانس، مديريت پنل صنعت  صب
ــه در ادامه آمده  ــتند. آن چ ــت را بر عهده داش  نف
ــان پیرامون كنفرانس  خالصه   اي از ديدگاه   هاي ايش
ــند راهبردی  دستیابی به فناوری سیستم   های  و س

اتوماسیون صنعتی پرسیديم.

جمع بندي شما در مورد كنفرانس سوم 
چيست؟

ــطح كالن داراي  ــاً برگزاري همايش ها در س اساس
نقشی كاركردي بوده و مؤثرند.

ــا كه يك عده افراد  ــرات عمده   ي آن ها از آن ج تأثی
ــع مي   كنند  ــف را دور هم جم ــاي مختل از حوزه ه
ــگاهي،  ــأت مي گیرد. به طور اخص مراكز دانش نش
ــركت هاي خصوصي و دولتي كه احیاناً  صنعتي و ش
ــد و فعالیت مي كنند،  ــث تكالیفي دارن در آن مبح
ــي براي آن ها ايجاد  كه چنین فرصتي در هیچ جاي
ــازمان   ها و افراد  ــن س ــت اي ــود. ممكن اس نمي ش
ــد ولي كنفرانس  ــات كوچك تري برگزار كنن جلس
ــت كه دربرگیرنده   ي  ــاتي اس ايجاد كننده   ي جلس
ــت كه در آن حوزه  ــیعي از افرادي اس اجتماع وس
ــجوياني كه در آن  ــد و حتي دانش ــت مي كنن فعالی
ــاً برگزاري  ــته تحصیل مي كنند. بنابراين اساس رش

كنفرانس   ها و همايش ها في نفسه مفید است.
ــت. در  ــیون در واقع يك موضوع مغفول اس اتوماس
ــاير موضوعات،  ــبت به س ــا اگر نگاه كنیم، نس دنی
ــیون محدودتر است.  برگزاری همايش برای اتوماس
ــت؛ غیر از كنفرانس ها  ــیار كم اس ــور ما بس در كش
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صنعت هوشمند: لطفًا در ابتدا مختصری از 
تاریخچه ی تأسیس شرکت انرژی کویر پایا 

و حضور خودتان در این شرکت بگویید.
ــاکی خالص  ــید س سـاکی خالص: این جانب فرش
فارغ التحصیل رشته ی برق قدرت دانشکده ی فنی 
ــگاه تهران از سال 1377 کارم را با گروه کویر  دانش
ــرکت الکتروکویر آغاز نمودم و نزدیک به 12  در ش
سال در قسمت معاونت فنی و پروژه ها و هم چنین 
تیم های انتقال تکنولوژی شرکت الکتروکویر حضور 
ــه فعالیت گروه با  ــتم. با عنایت به این ک فعال داش
تولید تابلوهای برق آغاز و به سبب توجه مسؤولین 
ــطح کیفی محصوالت با  ــه امر آموزش و ارتقاء س ب
ــتقبال بازار مواجه گردید، در دو نوبت به عنوان  اس
ــناخته شدیم که  بهترین پارتنر زیمنس در دنیا ش
ــون توانمندی های تخصصی و کیفیت  این امر مدی
ــبت به نمونه های تولید شده  باالی تولیدات ما نس

در سایر کارخانه های پارتنرهای زیمنس می باشد.
ــازنده ی مدیریت و  به دلیل همکاری تنگاتنگ و س
ــرکت الکتروکویر با شرکت  ــؤولین تیم فنی ش مس
زیمنس بود که ما در سال 2000 توانستیم فناوری 
 Sivacon روز تابلوهای فشار ضعیف بسیار مدرن
را از آلمان به ایران منتقل نماییم. در آن زمان، من 
ــودم که باید این  ــه نفره ای ب یکی از اعضای تیم س
ــتانداردهای  ــی را با تمام نرم افزارها و اس دانش فن
ــم. گام بعدی  ــه ایران منتقل نمای خاص خودش ب
ــار متوسط  ــاخت تابلوهای فش انتقال تکنولوژی س
ــط  8BK20 زیمنس بود که در کل دنیا فقط توس
ــبب  ــود ولی به س کارخانجات زیمنس تولید می ش

ــر، زیمنس  ــرکت الکترو کوی ــاالی ش ــدی ب توانمن
ــخیص داد که الکتروکویر می تواند تنها شرکتی  تش
باشد که تکنولوژی ساخت این تابلو را در اختیار آن 
ــن انتقال تکنولوژی انحصاری به ایران  قرار دهد. ای
در مورد تیپ بعدی تابلوهای فشار متوسط زیمنس 
به نام Simoprime نیز توسط تیمی که بنده نیز 

در آن حضور داشتم صورت گرفت. 
ــق کارکنان و  ــاالی فنی و عش ــبب قابلیت ب به س
ــر و صبحت هایی که با  ــروه کوی ــن به گ متخصصی
مدیر خوش فکر گروه، آقای مهندس محمد مهدی 
فنایی داشتیم، به دنبال تأمین سایر تجهیزات مورد 
ــاخت و توسعه ی تولید آن ها  نیاز بازار رفتیم تا با س
ــخ گوی دیگر نیازهای صنعت برق و کنترل در  پاس
ایران باشیم. برای این منظور با برنامه ریزی حساب 
ــرکتی جهت تأمین و تولید باس داکت با  ــده ش ش
ــیس کردیم که آقای  کیفیت باال و فناوری روز تأس
مهندس فنایی به منظور قدردانی و تشویق کارکنان 
سهام این شرکت را در اختیار آن ها قرارداده است.

در آن زمان شرکت الکتروکویر در صنایع نفت، گاز 
ــویی High Level را  و پتروشیمی تابلوهای کش
ــرد، ولی  ــد می ک در First Class Market تولی
ــدیم که تابلوی روشنایی فیکس  در عمل متوجه ش
تایپ تست دار با تکنولوژی روز در بازار گسترده ی 
داخلی مورد نیاز می باشد که برای این امر با شرکت 
لگراند فرانسه وارد مذاکره شدیم و این نقیصه را نیز 

مرتفع نمودیم.
ــایر  ــن س ــت تأمی ــه جه ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
ــه اخذ تکنولوژی  ــای بازار برق از جمل نیازمندی ه

ساخت خازن از شرکت آلمانی دیگری به نام فراکو 
ــپس نسبت به تأمین  در گروه کویر اقدام گردید. س
ــه اقدام  ــه ی کلراید فرانس ــق کارخان UPS از طری
ــا عنایت به نیاز و کمبود تأمین  الزم به عمل آمد. ب
ــه بتواند گروه  ــتم های کنترل و ابزار دقیق ک سیس
ــروه ای با قابلیت  ــر را در تبدیل به گ ــی کوی صنعت
ــور  ــای بازار برق و کنترل کش ــام تمامی نیازه انج
به صورت پکیج هدایت نماید دیدگاه های خود را به 
ــرکت انرژی کویر پایا در  سمت و سوی تأسیس ش

سال 1387 سوق دادیم.

صنعت هوشـمند: زمینه های فعالیت شـرکت 
انـرژی کویر پایا در حـوزه ی پروژه هاي برق و 
کنترل چیسـت و چه سـوابقی در این زمینه 

دارد؟
ــرل فعالیت هاي ما  ــش کنت سـاکی خالص: در بخ
 ،SCADA سیستم هاي EPC ــامل پروژه هاي ش
سیستم هاي PMS، سیستم هاي PDCS و به   طور 
 کلی پروژه هاي EPC سیستم هاي کنترل صنعتي 

می باشد.
پروژه هاي EPC  پست هاي انتقال برق فشار قوي و 
متوسط از نوع معمولي )AIS( و یا گازي )GIS( تا 
سطح ولتاژ 132کیلوولت، هم چنین تمام پروژه هاي

ــط  ــار قوي و متوس ــوط انتقال برق فش EPC خط
ــطح ولتاژ 132 کیلوولت،  ــي و زیرزمیني تا س هوای
ــت هاي انتقال برق فشارقوي و  تأمین تجهیزات پس
فشارمتوسط و تأمین تجهیزات پست هاي تراکشن 
ــت انرژی کویر پایا در  ــرو تماماً زمینه های فعالی مت

حوزه ی پروژه هاي برق است.
ــادی در پروژه های  ــای زی ــاس ما کاره ــر این اس ب

گفت وگو با مهندس فرشید ساکی خالص، مدیرعامل شرکت انرژی کویر پایا؛

كاهش كّمی پروژه ها رقابت را كیفی تر 
كرده است
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ــیمی  ــرو، نفت، گاز و پتروش ــف در بخش نی مختل
ــط اتیلن غرب  ــای PDCS خ ــتم ه ــد سیس مانن
ــتان، مهاباد، کردستان  شامل پتروشیمی های لرس
ــز،  ــگاه تبری ــتم PDCS پاالیش ــان، سیس و کاوی
سیستم PDCS پارس جنوبی فاز 12و هم چنین 
سیستم PDCS قسمت Offshore پارس جنوبی 
ــت فشار  ــعه پس فازهای  13، 22، 23 و 24 و توس
قوی سیمان شرق که بسیار مورد تحسین و تقدیر 
ــال نامه موجبات  ــرار گرفت و با ارس کارفرمایان ق
ــؤولین این شرکت را فراهم  رضایت و دلگرمی مس
ــطوح کیفی  ــتری در س نمود تا دقت و تعامل بیش
تولیدات معطوف دارند. این شرکت به سبب حسن 
شهرت در مناقصه های سیستم SCADA متروی 
ــرکت نموده که به تازگی  ــیراز و متروی تبریز ش ش
ــای مذکور به این  ــدن در مناقصه پروژه ه برنده ش

شرکت ابالغ شده است.

صنعت هوشـمند: تمرکز فعلی شما بیش تر بر 
روی کدام یک از این زمینه ها است و برنامه ی 

توسعه ای شما برای آینده چیست؟
ساکی خالص: شرایط تحریم، فرصت های جدیدی 
ــتم های  ــرد؛ کار بیش تر سیس ــرای ما ایجاد ک را ب
کنترل تا پیش از تحریم توسط شرکت های خارجی 
انجام می شد، اما پس از تحریم ما توانستیم با توجه 
ــتاورد و نتیجه ی  ــوه  ی داخلی که دس ــه توان بالق ب
همکاری های قبلی با متخصصان خارجی بوده است 
ــیاری از آن ها را به صورت پکیج تولید و به اتمام  بس
ــرایط تحمیلی  ــفانه به علت ش ــانیم ولی متأس برس
ــتم هایی  ــتیابی به سیس تحریم هنوز در ایران دس
مانند DCS که بتواند مورد پسند کارفرمایان باشد 

به خوبی مقدور نبوده و قابل اجرا نیست. 
ــوژی برای  ــال تکنول ــا انتق ــده ی م ــه ی آین برنام
ــج برای  ــورت پکی ــای DCS به ص ــام پروژه ه انج
ــگاه یا یک  ــمت های کنترلی یک پاالیش تمامی قس
ــت که تاکنون فقط برای واگذاری  ــیمی اس پتروش
بخش های اندک و محدودی از آن ها به شرکت های 
ــوی دیگر صنعت  ــت. از س ــده اس داخلی اعتماد ش
ــیاری قطعات  ــرق و کنترل ما از لحاظ تأمین بس ب
ــد. بالطبع در  ــته به خارج می باش و تجهیزات وابس
ــای مدون  ــه نیز برنامه ه ــع این نقیص خصوص رف

دیگری پیش بینی نموده و در حال اجرا می باشد.

صنعت هوشـمند: آیا فعالیـت برون مرزی نیز 
در قالـب صـدور محصـول یا خدمـات فنی، 

مهندسی دارید؟
ــش از تحریم  ــه نماند که پی سـاکی خالص: ناگفت
ــس به پاره ای  ــوص انتقال تکنولوژی زیمن در خص
ــارس اقدام می نمودیم  ــورهای عربی خلیج ف از کش
ــم از بین رفته  ــرایط تحری ــه این بازار به علت ش ک
ــبت به صدور محصول و خدمات  ــت ولی ما نس اس
ــی به بازارهای دیگر در سایر مناطق  فنی و مهندس

ــد اقدام  ــورهای خلیج فارس باش که جایگزین کش
نموده ایم.

صنعـت هوشـمند: بـا توجـه به دفاتـری که 
در کشـورهای همسـایه دارید، آیا بـاز هم با 

مشکالت ناشی از تحریم مواجه هستید؟
ــوص انتقال تکنولوژی و  سـاکی خالص: ما در خص
ورود قطعات  و تجهیزات به سبب تمهیدات اعمال 
ــرکت های داخلی که از  ــایر ش ــبت به س ــده نس ش
ــتند مشکل کمتری داریم  این مزایا برخوردار نیس
ــت و ما نیز در  ــادگی ها هم نیس اما قضیه به این س
اجرای این تمهیدات با وجود برنامه ریزی دقیق باز 
هم مواجه با ریسک ها و دردسرهای زیادی هستیم. 
از سوی دیگر، تحریم ها باعث کاهش کمی پروژه ها 
ــود رقابت برای  ــده، اما این خ ــان کنونی ش در زم

گرفتن پروژه را کیفی تر کرده است.
ــکلی که تحریم ها   ایجاد کرده است،  بزرگ ترین مش
مشکل نقدینگی است. تحریم   برای تولیدکنندگان 
ــت و فرصت و تهدید  ــیر دولبه اس مانند یک شمش
ــیاری از پروژه های ما  ــراه دارد. بس ــا هم به هم را ب
ــد، به  که نقدینگی آن ها باید از داخل تأمین می ش
ــایش LC برخورد نموده و کارفرمایان  مشکل گش
ــده اند مانند پروژه های  قادر به تأمین نقدینگی نش

مهر ماندگار مترو و پروژه های دیگر... .
ــک کردیم و تا جایی  ــه ما در بعضی موارد ریس البت
ــتمان برمی آمد سعی نمودیم تا از طریق  که از دس
ــا در اغلب موارد  ــکل را حل کنیم. ام فاینانس مش
ــخص نبودن زمان دریافت ها برنامه  با توجه به مش
ــان نبوده، چون تا  ــهل و آس ریزی برای این کار س
ــایش ها ظرف یک هفته  قبل از تحریم این نوع گش
ــت ماه ها به  ــام می گرفت، اما اکنون ممکن اس انج

طول بینجامد. 

صنعت هوشمند: حمایت های دولت و سیستم 
بانکی از تولیدکنندگان تا چه حد راضی کننده 

بوده است؟
ــهمی که دولت وعده داده بود،  سـاکی خالص: س
متأسفانه پس از هدفمندی یارانه ها تاکنون نصیب 
ــا به علت  ــت. تحریم ه ــده اس ــد کنندگان نش تولی
ــال و کاهش غیرقابل  ــش نرخ تبدیل ارز به ری افزای
ــرای تأمین قطعات  ــول ملی ب ــی ارزش پ پیش بین
ــتناکی  ــر قابل تصور و وحش ــربار غی هزینه های س
ــد  ــیده اند که متوجه تولید کنندگان می باش تراش
ــی از نوسانات  ــکالت ناش و آن ها در مواجهه با مش
ــدید نرخ ارز، باال رفتن هزینه ها، دستمزدها و ....  ش

حمایتی نمی شوند.
ــتم  ــات متعدد و متناقض، سیس ــبب تصمیم به س
ــته است تاکنون جبران  بانکی در این زمینه نتوانس
ــت  ــود را بنماید. اصوالً سیاس ــرد ضعیف خ عملک
ــهیالت در پاره ای موارد  گذاری مالی و پرداخت تس
ــت که  ــدون مطالعه بوده اس ــدری ضعیف و ب به ق
ــعه ی صنعت موجب از بین  ــه جای کمک به توس ب

ــهیالت واگذاری گردیده است مانند   رفتن این تس
ــهیالت آن بدون  ــای زود بازده که عماًل تس طرح ه
ــت و در  برنامه و تضامین الزم پرداخت گردیده اس
ــرای کارهایی که بعضی از آن ها  مواردی منابع را ب
ــت، هدر  تنها روی کاغذ مانده و عملی نگردیده اس

داده است.
پر واضح است ادامه ی این روند نه تنها صنعت برق 
ــرل، بلکه صنایع دیگر ایران را نیز به تعطیلی  و کنت
ــترش  ــاند و نتیجه ی آن عالوه بر گس ــد کش خواه
بیکاری و ناهنجاری های اجتماعی به سرعت خروج 

نخبگان و کارآفرینان از کشور نیز خواهد افزود. 
ــا هماهنگی وزارت  ــن رو انتظار داریم دولت ب از ای
ــت و کمک به  ــود حمای ــای خ ــا و ارگان ه خانه ه
ــرایط تحریم  ــاخت را به خصوص در این ش ــر س  ام
جدی تر بگیرد و در هر زمینه ای که در رفع نیازهای 
ــد فروگذاری  ــدگان می تواند انجام ده ــد کنن تولی
ــان و تولید کنندگان داخلی را با  نکنند و کارفرمای
ــویقی و ترغیب به امر صادرات  ایجاد تسهیالت تش
ــص در بازارهای منطقه نماید زیرا با به نصف  باالخ
ــدن میزان صادرات نفتی تنها صادرات  ــیده ش رس
ــاورزی و خدماتی می تواند این کسری  صنعتی، کش

را تا حدود قابل توجهی تأمین نماید.
 LC ــایش ــا نیز می خواهیم در بخش گش از بانک ه
ــه می توانند از تأخیر  ــی و خارجی تا جایی ک داخل

بکاهند و پشتیبان تولید کنندگان باشند.

صنعت هوشـمند: به عنوان یک عضو تازه وارد 
با چه انگیزه ای به انجمن صنفی شـرکت هاي 

اتوماسیون صنعتي پیوستید؟
ــوان یک عضو  سـاکی خالص: ما می خواهیم به عن
ــایر  ــه، هم از تجربیات س ــن مجموع ــک از ای کوچ
ــات اندک  ــم و هم تجربی ــتفاده کنی ــرکت ها اس ش
ــود را در اختیار آن ها قرار دهیم و به اتفاق دیگر  خ
ــکالت  ــرای برون رفت از مش ــرکت های همکار ب ش
موجود چاره اندیشی کنیم تا چشم انداز مثبتی برای 

آینده داشته باشیم.
ــرفت های  ــد تمامی پیش ــه بای ــه نماند ک ــا گفت ن
ــوش فکری،  ــروه کویر را مدیون خ ــرکت های گ ش
ــق ورزی، اعتماد، تعامل و توجه آقای مهندس  عش
محمد مهدی فنایی در پرورش نیروی قابل و مورد 
ــا نحوه ی عملکرد،  ــان ب اطمینان بدانیم. چون ایش
ــنل خود هر یک  ــق به پرس ــورد، تعامل و عش برخ
ــازمان ها و  ــبت به س ــق نس از آن ها را به یک عاش
همکاران خود تبدیل نموده است. جا دارد در پایان 
ــق، کار و زندگی  از مجموعه پیام های پیرامون عش

شادروان دکتر مجتبی کاشانی یادی کنیم که:

هرکجا عشق آید و ساکن شود
هر چه نا ممکن بود ممکن شود

در جهان هر کار خوب و ماندنی ست                
رد پای عشق در او دیدنی ست

ـه
ــ

ــ
حبـ

صا
م

كاهش كّمی پروژه ها رقابت را كیفی تر ...
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2. فاز آنالیز و تدوین راهبرد فناوری:
این فاز از هشت فعالیت اصلی به شرح زیر تشکیل 

شده است.

2. 1. شناسایی و ارزیابی وضعیت موجود 
فناورانه ی شرکت

ــاوری و  ــت فن ــن موقعی ــدف تعیی ــا ه ــن گام ب ای
ــرکت صورت  ــه1 ی ش ــه ی فناوران ــخیص فاصل تش
ــایی و تعیین وضعیت  ــور شناس ــرد. به منظ می گی
و  ــی  کم ــای  مدل ه ــرکت  ش ــه  فناوران ــود  موج
ــواع این  ــت. ان ــددی ارایه گردیده اس ــی متع  کیف
ــاوری، مدل  ــدل ممیزی فن ــا عبارتند از: م مدل ه

اطلس فناوری، مدل شاخص گذاری رقابتی و......
ــی مدل های فوق و مقایسه ی آن ها  نتیجه ی بررس
بر اساس معیارهایی نظیر معرفی ابزارهای مناسب 
ــت،  برای تعیین موقعیت فناوری از قبیل چک لیس
ــامان بودن نشان  جامع بودن، کمی و همچنین بس
ــبی برای  می دهد مدل ممیزی فناوری، ابزار مناس
ــرکت از حیث فناوری را  تعیین وضعیت موجود ش
ــاس مدل ممیزی فناوری، تجزیه  ارایه می دهد. اس
و تحلیلی است که به منظور شناسایی نقاط ضعف 
ــرکت انجام  ــای فناورانه ی یک ش ــوت دارایی ه و ق
ــت و جایگاه  ــدف آن، ارزیابی موقعی ــود و ه می ش
ــبت به رقبایش و نسبت به  ــرکت در فناوری نس ش
ــاوری، برخالف  ــت. ممیزی فن وضعیت ایده آل اس
ــابداری که معموالً در یک  برخی ممیزی های حس
تاریخ مشخص یا در یک دوره ی زمانی خاص انجام 

می شوند، یک فرآیند ارزیابی مستمر است.

2.2. آینده نگاری و پیش بینی روند 
فناوری های مرتبط

ــیار مؤثر جهت  ــگاری به عنوان یک ابزار بس آینده ن
ــت گذاری علم  ــه ویژه سیاس ــت گذاری )و ب سیاس
ــد تا در  ــک می نمای ــرکت ها کم ــاوری( به ش و فن
ــی همچون  ــه چالش های ــروز ب ــای ام ــرایط دنی ش
ــب  ــخی مناس ــدن و رقابت فزآینده پاس جهانی ش
ــر انجام دهند. هرچند مفاهیم   ارایه و اقداماتی مؤث
ــت،  ــگاری و پیش بینی فناوری متفاوت اس آینده ن
ــرای تدوین  ــر بوده و ب ــن دو مکمل یکدیگ ــا ای ام
ــتند. در این گام سعی   راهبرد فناوری ضروری هس
می شود با استفاده از روش های مرسوم آینده نگاری 
ــی در خصوص  ــای آت ــد و پارادایم ه ــاوری، رون فن
ــده و نحوه ی اثرات آن ها در  ــایی ش فناوری شناس
قالب فرصت ها و تهدیدات بلند مدت یا سناریوهای 
احتمالی در تدوین راهبردهای فناوری و در نهایت، 

تحقیق و توسعه مدنظر قرار گیرد.

1. Technologic 

2. 3. شناسایی قابلیت ها و صالحیت های 
محوری فناورانه

ــک راهبرد  ــی ی ــی در طراح ــوم اساس ــک مفه ی
ــت اصلی  ــتگی یا صالحی ــوم شایس ــاوری، مفه فن
ــتگی اصلی، نقطه ی قوت درونی است  است. شایس
ــاخته  ــکاء آن طراحی و س ــرد به ات ــک راهب  که ی
ــرکت می تواند  ــتگی اصلی یک ش ــود. شایس می ش
ــک فرآیند یا در  ــاوری، یک محصول، ی در یک فن
ــیوه ی یکپارچه کردن دارایی های فناوری باشد.  ش
ــی، خلق کاال یا  ــتگی فنی اصل یک نمونه از شایس

خدمتی است با ارزشی بی نظیر برای مشتریان. 
ــتگی های فناورانه ی محوری، دربرگیرنده ی  »شایس
و  ــا  مهارت ه ــش،  دان ــی  گروه ــای   مجموعه ه
فناوری هایی هستند که یک شرکت برای افزودن به 
ــتریانش از آن ها استفاده  ارزش در حال ارایه به مش
ــت که قدرت رقابتی  می کند. این همان چیزی اس

شرکت را تعیین می کند«.
ــب نسبت  ــتفاده از روش مناس در این مرحله، با اس
ــایی صالحیت های محوری فناورانه اقدام  به شناس

می شود.

4.2. شناسایی گلوگاه های فناورانه ی شرکت
ــای فناورانه، نقطه ی مقابل  صالحیت های  گلوگاه ه
ــه عبارتی این ها، آن  ــوری فناورانه قرار دارد. ب مح
ــتند که شرکت  ــته از فناوری های حیاتی هس دس
ــت  و این  ــا برخوردار نیس ــال حاضر از آن ه در ح
ــک گلوگاه فناورانه  ــرکت تبدیل به ی عامل برای ش
ــت. در این مرحله باید نسبت به شناسایی  شده اس
ــجم و  ــتفاده از یک روش منس ــن گلوگاه ها با اس  ای

نظام مند اقدام نمود.

2. 5. انتخاب و اولویت بندی فناوری های 
مورد نیاز شرکت

ــرای  ــدی ب ــم کلی ــک تصمی ــاوری ی ــاب فن  انتخ
ــود. ــوب می ش ــرمایه گذاری در این حوزه محس س

ــی که در این مرحله باید مورد توجه قرار  متغیرهای
ــی  ــک ناش گیرند عبارتند از: ارتباط فناوری، ریس
ــوان صیانت پذیری  ــرد فناوری، ت ــعه و کارب از توس
فناوری، وابستگی متقابل با سایر فناوری ها و میزان 

خلق راهکار توسط فناوری.

2. 6. ارزیابی و تحلیل ریسک فناوری های 
شناسایی شده

ــله  ــک فناوری، یک سلس ــل ریس ــی و تحلی ارزیاب
ــت که اثرات ظهور،  ــی اس مطالعات نظام مند سیاس
تکمیل و تصحیح فناوری را بر روی شرکت بررسی 
ــک فناوری  ــل ریس ــی و تحلی ــد. در ارزیاب می کن
ــیعی از گزینه های سیاسی از جمله انواع  طیف وس
مختلف یارانه ها، حمایت های مالی، قوانین و....مورد 
ــک فناوری« از  ــی و تحلیل ریس ــد. »ارزیاب  توجه ان
ــازار، برنامه ریزی یا  ــی چون مطالعه ی ب فعالیت های

مطالعات صرفه ی اقتصادی، وسیع تر است.
ــکلی از پژوهش های  ــاوری ش ــک فن ــی ریس  ارزیاب
ــتاوردهایی برای  ــته ای با هدف تولید دس میان رش
ــت. ــتفاده در تصمیم گیری درباره ی فناوری اس اس

ــن  ــوص ای ــن خص ــت در ای ــتفاده از چک لیس اس
ــد که  ــرد می ده ــر راهب ــه تدوین گ ــان را ب اطمین
ــک های مرتبط با ایجاد و توسعه ی یک  تمامی ریس
ــت. چک لیست  فناوری را مورد توجه  قرار داده اس
ــتی از عواملی که باید برای ارزیابی و تحلیل  فهرس
ــک فناوری ها مورد توجه قرار گیرند را تعریف  ریس
می کند. محورهای اصلی مطرح در این چک لیست 
ــامل ارزیابی و تحلیل ریسک های فنی، فرهنگی  ش
ــت محیطی و  ــی، ایمنی و زیس و اجتماعی، سیاس

اقتصادی است. 
ــی  ــرای ارزیاب ــادی ب ــای زی ــا و روش ه  تکنیک ه
ــک های فوق وجود دارد که در واقع از تمامی  ریس
ــک می توان برای این  این تکنیک های ارزیابی ریس

منظور استفاده کرد.

2. 7. تعیین ابعاد راهبرد فناوری
ــعه و ارایه ی  ــای تعیین زمان توس ــن گام به معن ای
فناوری )موضع راهبری یا دنباله روی( و نیز تعیین 
سطح فناوری مورد نیاز است. زمان توسعه می تواند 

شامل موارد زیر باشد:
ــه منظور ارایه ی  .»اول بـه بـازار« یا راهبردی ب

محصول به بازار پیش از رقبا؛
ــریع که  .»دوم بـه بازار« یا راهبرد دنباله روی س
ــامل ورود زود هنگام در مرحله ی رشد چرخه ی  ش
ــده توسط  ــریع نوآوری های ارایه ش عمر و تقلید س

رقیب پیشگام است.
.»دیر به بازار« یا حداقل سازی هزینه، به منظور 

کسب مزایای هزینه ای نسبت به رقبا.
.»تقسـیم بندی بازار«یا متخصص شدن، که بر 
ــانی به بخش های کوچکی از تقاضا  روی خدمت رس
ــه متمرکز  ــژه ی فناوری های پای ــا کاربردهای وی ب

می شود.
ــامل تحقیقات پایه  ــطح فناوری مورد نیاز نیز ش س
ــرو(،  ــرکت های پیش ــب با نیاز ش ــوالً متناس )معم
ــا نیاز  ــب ب ــوالً متناس ــردی )معم ــات کارب  تحقیق
ــرو(، تحقیقات توسعه ای )معموالً  شرکت های پیش
ــرکت های پیشرو(، و کپی سازی  متناسب با نیاز ش
ــا نیاز  ــب ب ــوس )معموالً متناس ــی معک  و مهندس

شرکت های پیشرو(، است.
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2. 8. ترسیم نقشه ی دستیابی به فناوری
ــعه ی  این گام به منزله تصمیم گیری در مورد توس
ــد فناوری هایی  ــکاری یا خری ــی فناوری، هم داخل
ــی  ــل قبل ــا در مراح ــاب آن ه ــه اکتس ــت ک  اس
ــاز  ــت. پارامترهای تصمیم س ــده اس توجیه پذیر ش
ــترس بودن و  ــوص عبارتند از: در دس در این خص
ــطح منابع خارجی، میزان فشار زمانی مورد نیاز  س
ــاب فناوری، میزان صیانت پذیری فناوری،  در اکتس
شتاب در یادگیری، هزینه ها و ریسک فنی و آشنایی 
ــه در خصوص  ــاوری، همچنین در این مرحل ــا فن ب
ــدن یا  ــامل هم پیمان ش ــه ی فناوری ش روش ارای
نشدن در معرفی فناوری نیز تصمیم گیری می شود، 
که پارامترهای تصمیم ساز در این خصوص می تواند 
ــک  ــی به دارایی های مکمل، ریس ــامل دسترس ش
ــنایی با بازار، استاندارد سازی و فروش  تجاری و آش

فناوری باشد.
ــت در پایان این مرحله، اکتساب بعضی  ممکن اس
ــای خارجی توجیه پذیر  فناوری ها از طریق روش ه
باشد. در واقع مراجعه به منابع خارجی فناوری یک 

روند مهم دهه ی اخیر است.

9.2. انواع روش های اکتساب فناوری
ــا با تکیه بر  ــعه ی یک فناوری ی ــه طور کلی توس  ب
توانایی های تحقیقاتی و منابع داخلی و یا از طریق 
منابع خارجی و یا با مشارکت آن ها محق می شود. 
ــاب فناوری  راه ها و روش های متعددی برای اکتس
ــت. این روش ها  از منابع خارجی اتخاذ گردیده اس

عبارتنداز:
.همکاری با پیمانکاران فرعی

.اخذ لیسانس فناوری
.کنسرسیوم تحقیقات

.تأسیس شرکت تحقیقاتی مشترک
.قرارداد تحقیق و توسعه

.همکاری مدیریتی
.تأمین بودجه ی تحقیقات

.اکتساب آموزش
.پیمان های راهبردی

.تملک یا خرید شرکت
.سرمایه گذاری مشترک

.شراکت جزیی
.ادغام

.شبکه سازی
ــا  می توان دریافت که هدف  ــا مطالعه این روش ه ب
ــب  ــی در هزینه ها، زمان و کس ــی، صرفه جوی اصل
مزیت رقابتی به منظور ارزش آفرینی برای مشتری 
ــبکه های مرتبط با  ــاد ش ــق ایج ــرکت از طری و ش

تحقیقات است.

 3. فاز برنامه ریزی راهبرد و مدیریت 
پروژه های تحقیق و توسعه 

ــرح زیر تشکیل  این فاز از چهار فعالیت اصلی به ش
شده است.

3. 1. تعریف پورتفوی پروژه های تحقیق 
و توسعه:

ــت بودجه ی تحقیق  ــن گام در خصوص تثبی درای
ــده و مقدار هزینه های  ــعه تصمیم گیری ش و توس
ــعه برای سال جاری تعیین می شود.  تحقیق و توس
ــود در پورتفوی  ــک از پروژه های موج ــر ی  برای ه
ــب است تعریف  ــعه مناس پروژه های تحقیق و توس
پروژه های تحقیق و توسعه، ارزیابی آن، انتخاب آن 
ــازی نهایی پورتفوی پروژه ها  و نیز تنظیم و بهینه س

انجام گیرد.

3. 2. سازمان دهی اجرای پروژه های 
تحقیق و توسعه: 

ــازمان دهی  ــعه، س از دیدگاه راهبرد تحقیق و توس
ــعه با دو هدف عمده انجام   وظیفه ی تحقیق و توس
می گیرد. اوالً ایجاد یک سازمان با قابلیت یادگیری 
ــاً ایجاد ارتباط  ــرکت. ثانی ــاال از داخل و خارج ش ب
ــعه و  ــای متولی تحقیق و توس ــن واحده ــر بی مؤث
ــتفاده  ــایر واحدها برای مؤثرتر بودن و مورد اس س
ــعه. این دو هدف  ــرار گرفتن نتایج تحقیق و توس ق
ــط مدیران در سازمان دهی  عمده همواره باید توس

وظیفه ی تحقیق و توسعه مد نظر قرار گیرد.
ــرکت ارتباط  ــازمان دهی ش ــوع س ــور کلی ن به ط
مستقیمی با راهبرد کالن داشته و وظیفه ی تحقیق 

و توسعه نیز از این امر مستثنی نیست.
ــازمان دهی و طراحی  ــدی در س ــک موضوع کلی ی
ــازمانی تحقیق و توسعه در شرکت های  ساختار س
ــی و  ــن تمرکزگرای ــادل بی ــراری تع ــزرگ، برق ب
تمرکززدایی است، به عبارت دیگر محل قرارگیری 
واحدهای تحقیق و توسعه در سلسله مراتب شرکت 
ــرکت یا  ــی )ش ــه چه کس ــت و در نتیج در کجاس
ــای آن(، باید تخصیص منابع مالی وکنترل  بخش ه

فعالیت های تحقیق و توسعه را انجام دهد.
تعادل بین تمرکززدایی و تمرکزگرایی به تازگی به 
ــاختار تحقیق و  ــک موضوع کلیدی در انتخاب س ی
توسعه تبدیل شده است. رویکردهای اخیر مدیریت 
تحقیق و توسعه ی بر این امر تأکید دارند که تعادل 
ــعه ورودی گرا و خروجی گرا یک  بین تحقیق و توس
ــأله ی تعادل بین  ــت که به مس موضوع محوری اس

فشار فناوری بازار نیز بر می گردد.
اولین نسل مدیریت تحقیق و توسعه بر تفکر مبتنی 
ــعه، ورودی گرایی و  ــوی تحقیق و توس بر تمرکز ق

فشار فناوری منطبق است.
ــل، تمرکززدایی محسوس تحقیق  تفکر دومین نس
ــش  ــوی با فعالیت تجاری، کش ــعه، ادغام ق و توس
 بازار و خروجی گرایی)به سوی مشتریان و تجارت( 

می باشد.
ــوم بر ارتباطات متقابل بین پروژه ها در هر  نسل س
ــب و کارهای مختلف و  ــب و کار و در بین کس کس
ــرکت تأکید دارد و مفهوم پورتفوی را  برای کل ش

ارایه می کند.

3.3. نظارت و مدیریت پروژه های تحقیق 
و توسعه

ــتلزم  ــعه مس ــده تحقیق و توس ــای پیچی پروژه ه
ــی فعالیت ها در  ــیار و هماهنگ ــع بس ــیج مناب  بس
ــورهای  ــی درکش ــف و گاه ــگاه های مختل آزمایش
ــی،  پروژه های ــن  ــت چنی مدیری ــت.  اس ــف   مختل
وظیفه ای دشوار است که الزمه ی آن داشتن مهارت 
ــیار است. درک و مدیریت نیروی انسانی و سایر  بس
ــد خالقیت خاص  ــوارد خاص این محیط، نیازمن م
ــعه عموماً فنی  ــت. مدیران تحقیق و توس خود اس
هستند و تجارب و مهارت رهبری نیروی انسانی را 
باید آموزش ببینند. از طرفی آن ها باید قادر باشند 
ــته ای با  ــف را در یک محیط چند رش ــراد مختل اف

فرهنگ های کاری مختلف رهبری نمایند.
ــد،  ــن گام که در طول فرآیند اجرا خواهد ش در ای
ــای تحقیق و  ــتمر و مدیریت پروژه ه ــارت مس نظ

توسعه صورت می گیرد.

3. 4. طراحی شاخص های سنجش 
اثربخشی تحقیق و توسعه و بهبود مستمر 

ــاخص های  ــه طراحی ش ــبت ب ــن مرحله نس درای
ــی راهبردها و برنامه های تحقیق  سنجش اثر بخش
ــن مرحله می توان  ــود. در ای ــعه اقدام می ش و توس
ــازی متوازن تحقیق  ــبت به طراحی کارت امتی نس
ــه در آن، چگونگی پیوند  ــدام نمود، ک ــعه اق  و توس
راهبردهای تحقیق و توسعه با اهداف و شاخص های 
ــتریان، فرآیندهای داخلی و رشد و  وجه مالی، مش
ــرکت مشخص شده باشد.  ــطح کلی ش یادگیری س
ــتمر برنامه ها از  ــن مهم زمینه را برای بهبود مس ای

طریق اندازه گیری و تحلیل نتایج فراهم می سازد.

4. نقش فعالیت های تحقیق و توسعه در 
فرآیند انتقال فناوری

اصوالً نقش فعالیت های تحقیق و توسعه در مراحل 
ــی  ــازی فناوری بررس ــه گانه ی انتقال تا بومی س س

می شود.

بومی سـازی فنـاوری عبـارت اسـت 
از قابـل اجرا نمـودن و پیـاده کردن 
فنـاوری در کشـور، در ایـن مرحلـه 
عناصـر ضـروری روش هـای تولیـد 

وارداتی بدون تغییر باقی می مانند.
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تحقیق و توسعه و نقش آن در بهره وری...

1.4. مرحله ی پیش بینی، انتخاب و انتقال 
فناوری:

ــف و قوت  ــاط ضع ــایی نق ــرای شناس 1. کاوش ب
ــه که در  ــاز جامع ــورد نی ــدی م ــوالت تولی محص
ــق واردات آن محصول صورت  ــال حاضر از طری  ح

می گیرد و شناسایی محصول مناسب برای انتقال.
ــی و تحقیق به منظور شناسایی چرخه ی  2. بررس
ــت محصول برای  ــخیص موقعی عمر محصول و تش

تصمیم گیری پیرامون راهبرد دستیابی به آن؛
ــد  ــایی فرآین ــت شناس ــق جه ــی و تحقی 3. بررس
ــول و نیازمندی های فنی آن و تهیه ی  تولید محص

شناسایی فنی پس از کسب اطالعات؛
ــاد قراردادهای انتقال  ــارت بر انعق ــرل و نظ 4. کنت
ــتن نکات فنی الزم برای  فناوری و اطمینان از داش

انتقال موفقیت آمیز فناوری؛
ــاوری وارداتی و  ــارکت در جهت بازبینی فن 5. مش
ــه با  ــان از تطابق فناوری وارداتی در مقایس اطمین

فناوری سفارش شده؛
و  ــدازی  راه ان و  ــب  نص ــل  مراح ــر  ب ــارت  نظ  .6 
ــی کارخانه و اهتمام بر تدوین  بهره برداری آزمایش
ــی در  ــای کاری در مرحله ی تولید آزمایش روش ه

قالب های استاندارد فرآیند  نویسی؛
7. آگاهی از سامانه های کمی و کیفی پذیرش مواد، 
ــاخت و مونتاژ و  ــرل کیفیت حین س قطعات، کنت

تحویل محصول نهایی.

مرحله ی جذب و تطبیق فناوری وارداتی 
)بومی سازی فناوری(

بومی سازی فناوری عبارت است از قابل اجرا نمودن 
ــور، در این مرحله  ــاوری در کش ــاده کردن فن و پی
عناصر ضروری روش های تولید وارداتی بدون تغییر 
باقی می مانند واهم فعالیت های تحقیق و توسعه در 

آن مرحله بدین قرار می باشند.
ــواد اولیه  ــایی م ــت تحقیقاتی برای شناس 1. فعالی
ــواد اولیه مورد مصرف  ــی قابل جایگزینی با م داخل

فرآیند که از منابع خارجی تأمین می شوند؛

ــایی و بازیابی  ــرای شناس ــت تحقیقاتی ب 2. فعالی
ضایعات حاصل از طراحی یا مراحل ساخت؛

ــاخت  3. ترجمه و تدوین دانش فنی فرآیند های س
ــی جهت  ــتانداردهای بوم ــب اس ــاژ در قال  و مونت

بهره برداری در نوآوری و آموزش؛
4. تحقیق برای سازگاری فناوری با عوامل محیطی 

محل مورد استفاده.

مرحله ی اصالح، نوآوری و توسعه در 
فناوری وارداتی

1. انتقال نقشه های فنی قطعات و محصول بر روی 
ــه ای و تالش در جهت بهبود طراحی  برنامه ی رایان

اجزای محصول؛
ــته  ــای بس ــت ارتق ــق در جه ــه و تحقی 2. مطالع

بندی های محصوالت؛
ــی از اجزای  ــازی بعض ــنجی کپی س ــکان س 3. ام

خریدنی محصول؛
ــایی مواد اولیه، فرآیند ساخت و مونتاژ و  4. شناس
ــی و روش های کاری قطعات قابل  تدوین دانش فن
ــد آن ها در  ــردن مقدمات تولی ــاخت و فراهم ک س

داخل؛
5. تحقیق در جهت افزایش توان کاربردی محصول 
ــرح و اجزای  ــاز در ط ــرات مورد نی ــاد تغیی و ایج

محصول؛
ــالش در جهت نوآوری و خالقیت و جایگزینی  6. ت
ــاخت و مونتاژ فعلی، به ویژه  پاره ای از روش های س
ــوخ  ــه فناوری تولیدی در حال منس در مواردی ک

شدن باشد؛

7. بررسی امکان توسعه ی محصوالت مشابه وارداتی 
و کمک به راهبرد جایگزینی واردات؛

ــق در جهت افزایش کیفیت محصول و در  8. تحقی
ــعه ی صادرات به خارج  نتیجه بهبود آن برای توس

از کشور. 

انواع ساختار اصلی جهت توزیع 
فعالیت های تحقیق و توسعه، بین واحدهای 

شرکت و واحد تحقیق و توسعه:
ــع فعالیت های  ــاختار، برای توزی پنج نوع اصلی س
ــرکت و واحد  ــعه بین واحدهای ش ــق و توس تحقی
ــیم کار بین این دو وجود  ــعه و تقس تحقیق و توس

دارد.
ــعه  1.کامـاًل متمرکـز: کل فعالیت تحقیق و توس
ــود. واحدها به عنوان  در سطح شرکت انجام می ش
بازوی تجاری آن چه تحقیق و توسعه شرکت تولید 

می کند محسوب می شوند.
ــاختار،  2. راهبـردی شـده از مرکـز: در این س
ــم تحقیق  ــرکت و ه ــعه ی ش ــم تحقیق و توس ه
ــود دارد. ــعه وج ــد تحقیق و توس ــعه ی واح و توس

ــرکت یک نقش کلیدی ایفاد  ــعه ش  تحقیق و توس
ــعه  ــد، دارای بیش ترین منابع تحقیق و توس می کن
ــعه را تا مراحل  ــای تحقیق و توس ــت و پروژه ه اس
ــی و افزایش تولید مدیریت می کند.  پایانی مهندس
ــش  ــتجو و آزمای ــؤول جس ــرکت مس ــوالً ش  معم
ــعه ی پروژه های اثرگذار  ــای جدید و توس فناوری ه
ــای فناورانه جدید برای  منجر به ارایه ی پلتفورم ه

تجارت های مختلف است.
ــن حالت هر دو  3. حمایـت شـده از مرکز: درای
تحقیق و توسعه ی شرکت و واحد تحقیق و توسعه 
ــطح واحد تحقیق  وجود دارد، اما عمده ی آن در س
و توسعه است. تحقیق و توسعه ی شرکت که نقش  
ــاد نوآوری  ــود منابعی برای ایج ــی دارد، خ حمایت
ــد تحقیق و  ــدودی از فرآین ــته، یا بخش مح نداش
ــش می دهد. در این حالت سه نوع  ــعه را پوش توس

پیش نیاز شناسـایی راهبرد تحقیق و 
توسـعه، تدوین راهبرد فناوری است 
و بخـش اعظـم ورودی هـای تدویـن 
راهبـرد تحقیـق و توسـعه از راهبرد 

فناوری حاصل می شود.
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ــعه  می تواند از سوی شرکت  حمایت تحقیق و توس
اعمال شود:

ــرکت فعالیت های  ــعه ی ش ــق و توس الـف. تحقی
ــعه را که عمدتاً  ــتی فرآیند تحقیق و توس ــاال دس ب

تحقیقات بنیادی هستند، پوشش می دهد.
ــا یک یا چند  ــرکت تنه ــعه ی ش ب. تحقیق و توس
مرحله از فرآیند تحقیق و توسعه را که به هماهنگی 

مرکزی نیاز دارند، پوشش می دهد.
ــی  ــرکت در زمینه های ــعه ی ش ــق و توس ج. تحقی
ــعه،  فعالیت می کند که با زمینه های تحقیق و توس

واحد تحقیق و توسعه متفاوت باشد.
ــرکت دارای  ــعه ش 4. غیر متمرکز: تحقیق و توس
ــتجو و پایش  ــرای جس ــیار محدودی ب ــع بس مناب

فناوری های جدید است.
ــاختار دارای تحقیق  5. کامالً غیر متمرکز: این س
ــطح واحد تحقیق و  ــعه کامال متمرکز در س و توس
ــت. به منظور اطمینان از ادغام قوی با  ــعه اس توس
سایر عملکردهای تجارت و تمرکز بازار همه چیز در 
ــطح واحد تحقیق و توسعه انجام می شود. ممکن  س
است شکلی از تحقیق و توسعه شرکت توسط گروه 
مدیریت تحقیقات شرکت تأسیس گردد. این گروه 
وظیفه ی شناسایی فناوری های بحرانی در آینده را 
ــد فعالیت های بلند  ــنهاد ده دارد که می تواند پیش
ــا در کجا قراردارند.  ــعه واحده مدت تحقیق و توس
ــدت به اعضای این  البته قدرت چنین گروهی به ش

گروه، اعتبار و وجهه آن در شرکت بستگی دارد.

فعالیت های تحقیق و توسعه در مراحل 
فرآیند مهندسی معکوس

ــادی  اقتص و  ــی  فن ــنجی  امکان س ــات  مطالع  .1
کپی سازی محصوالت در داخل کارخانه؛

ــه و تحقیق پیرامون مکانیزم های عملکرد  2. مطالع
اجزای محصول برای تحقق رسالت کاری محصول و 

کشف روابط بین اجزا حین عمل؛
ــی که قصد  ــه ی قطعات ــس و نقش ــه ی عک  3. تهی

کپی سازی آن ها را داریم؛
4. شناسایی، آزمایش و تشخیص مواد اولیه ی مورد 

مصرف برای ساخت محصول؛
ــات، قالب ها،  ــاخت قطع ــه های س ــه ی نقش 5. تهی

مدل ها و ابزار مورد نیاز جهت ساخت و کنترل؛
ــازی به طور  ــام عملیات نمونه س ــارت بر انج 6. نظ

سفارشی؛
ــق  ــده و تطبی ــاخته ش ــای س ــرل نمونه ه 7. کنت

مشخصات آن با استانداردهای تولید؛
ــات و تجدید نظر  8. ارزیابی و تحلیل نتایج آزمایش

در اندازه ها در مواقع لزوم؛
9. برآورد ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز؛

ــی خط تولید و  ــزی کارخانه و طراح 10. طرح ری
مونتاژ.

نقش خدمات مهندسی در بکارگیری 
فناوری موجود

1. تست مواد اولیه برای تأیید یا ارجاع مواد اولیه ی 
خریداری شده هنگام تحویل به کارخانه؛

2. تست قطعات محصوالت؛
3. تست کنترل کیفیت محصوالت در حین مراحل 

ساخت و مونتاژ و تحویل محصول؛
ــای آزمون و کنترل  ــعه ی روش ه 4. تحقیق و توس

کیفی؛
ــاخت،  س ــد  فرآین ــواد،  م ــوب  عی ــایی  شناس  .5
ــانی و ارایه ی راه حل برای  ماشین آالت و منابع انس

رفع آن ها؛
ــود در مصرف مواد  ــه ی  راهکارها جهت بهب 6. ارای
ــش میزان مصرف  ــه، انرژی و تالش برای کاه اولی

مواد و انرژی؛
7. تحقیق برای تشخیص روش های بازیابی ضایعات 
ــات حاصل از فرآیند  ــتفاده ی مطلوب از ضایع و اس

ساخت و مونتاژ محصوالت؛
ــاخت و مونتاژ از طریق  ــود در روش های س 8. بهب

ابزار مناسب تر، جیگ و فیکسچرها؛
ــاوری، ارزیابی بازار  ــی فن ــور پیش بین ــام ام 9. انج
ــور تصمیم گیری  ــداوم آن به منظ فروش و روند ت
ــد و توسعه ی  پیرامون ارتقای کیفیت محصول، رش

محصول و یا سرمایه گذاری برای محصول جدید.

5. نتیجه گیری
ــت. در چنین  عصر حاضر، عصر دانش و فناوری اس
ــود که با  ــرکت هایی موفق خواهند ب ــرایطی ش ش
ــعه در زمینه های فنی،  ــق و توس ــتفاده از تحقی اس
اقتصادی و با شناخت شرایط موجود، درصدد تدوین 
ــواره با انجام معامالت  ــعه برآمده و هم راهبرد توس
ــای احتمالی، بهتر  ــادی و پیش بینی بحران ه اقتص
ــا کم ترین خطر  ــیر حرکت را انتخاب نمایند ت مس
ــرای رقابت در بازار  ــرکت ها ب متوجه آنان گردد. ش
ــهم خود باید برای عرضه ی محصوالت  و افزایش س
ــای روحیه ی خالقیت  ــات جدید بر ارتق و یا خدم
ــتیابی به  ــوآوری تأکید نمایند و با دس و افزایش ن
ــاوری در محصوالت، فرآیندها، خدمات و  برتری فن
بازاریابی در جهت توسعه و گسترش آن ها بکوشند، 
ــرمایه گذاری و حمایت از  ــا س ــز ب ــه این امر ج  ک

واحدهای تحقیق و توسعه تحقق نخواهد یافت.
ــر یک از  ــا وجود ه ــد، ب ــاره ش ــور که اش همان ط
ــی از راهبردها  ــا ترکیب ــل اجرا، ی ــای قاب راهبرده

در  توسـعه  و  تحقیـق  مقایسـه ی  در 
ایران با سـایر کشورهای جهان، متوجه 
می شویم که در ایران تحقیقات کمتر به 
تولید منتهی می شود و به همین جهت 
اثر کمی بـر تولیـد دارد. از طریق غیر 
مسـتقیم یعنی تقلیـد فناورانه نیز، اثر 

کمی بر روی رشد تولید دارد.
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ــر کاوه محمد  ــرای ارزش آفرینی اقتصادی، دکت ــعه راهی ب ــرد تحقیق و توس ــت راهب 1. مدیری
ــت، هفتمین همایش مراکز  ــین صبور طین ــیروس، مهندس علی اندایش، مهندس امیر حس س

تحقیق و توسعه صنایع و معادن.
2. مدیریت تحقیق و توسعه، خالد شبلی انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.

3. نگرشی نوین در راهبردهای فناوری از دیدگاه فعالیت های تحقیق و توسعه، محمدرضا زاهدی، 
علی اصغر زارع هرفته، هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن.

4. توسعه فناوری در کشورهای در حال رشد، هیونگ ساپ جوی، ترجمه ی غالمرضا نصیرزاده، 
وزارت صنایع.

5. Tidd,Joe,Bessant,Jahn;Pavitt,Heith”Innovation Management :Integration 
Technological and Market Approach ”.John Willy,1996
6. Edvard Robert ,Innovation/ Inevention  Administrative,1978
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ــتیابی به فناوری مورد نیاز در کشورهای  برای دس
ــعه، بدون انجام فعالیت های تحقیق و  در حال توس
توسعه و خدمات مهندسی امکان موفقیت یا وجود 
ــی راهبردها در عمل به حداقل  ندارد و یا اثر بخش
ــید و این کشورها نیازمند تقویت  ممکن خواهد رس
ــترش فعالیت های تحقیق و توسعه در صنایع  و گس
ــکده های علمی و فنی  ــز و دانش ــا همکاری مراک ب

مهندسی می باشند.
ــی از مزیت های اصلی  ــروزه نوآوری به عنوان یک ام
ــرکت های بزرگ و کشورهای پیشرفته، ایفای  در ش
نقش می نماید و فناوری به عنوان محصول نوآوری 
ــی از ارکان  ــعه نیز یک ــت. تحقیق و توس مطرح اس
ــازی خالقیت و نوآوری بنگاه های  اصلی نهادینه س

اقتصادی است.
ــعه و تدوین مناسب  توجه به راهبرد تحقیق و توس
ــر ارزش از  ــث خلق حداکث ــردی، باع ــن راهب چنی
ــتریان و بنگاه های  ــای نوآورانه برای مش فعالیت ه
اقتصادی خواهد شد. ازجمله موارد مطرح در راهبرد 
تحقیق و توسعه، تمرکز یا تمرکززدایی فعالیت های 
ــعه است که با هدف کاهش هزینه ها  تحقیق و توس
و دسترسی به امکانات، بازارها و دستیابی به ارزش 

افزوده ی بیش تر، مورد توجه است.
ــعه،  ــایی راهبرد تحقیق و توس اما پیش نیاز شناس
ــش اعظم  ــت و بخ ــاوری اس ــرد فن ــن راهب تدوی
ــعه از  ــرد تحقیق و توس ــای تدوین راهب ورودی ه

راهبرد فناوری حاصل می شود.
ــران، تحقیق  ــور ما، ای ــه ی آخر این که، در کش نکت
ــتقیم و اثر نوآوری، برروی  ــعه از طریق مس و توس
ــد تولید اثر قابل توجهی ندارد، زیرا در  تولید و رش
ــازمان ها و حتی آموزش  ــرکت ها و س برنامه های ش
ــت.  ــیار نازل اس ــعه بس عالی جایگاه تحقیق و توس
هنوز بر روی ابتکارات در زمینه ی فناوری، آموزش 
ــات اکثراً کاربردی  ــورت نمی گیرد و تحقیق الزم ص
ــعه در ایران  ــتند. در مقایسه ی تحقیق و توس نیس
ــورهای جهان، متوجه می شویم که در  با سایر کش

ایران تحقیقات کمتر به تولید منتهی می شود و به 
ــر کمی بر تولید دارد. از طریق غیر  همین جهت اث
ــتقیم یعنی تقلید فناورانه نیز، اثر کمی بر روی  مس
ــد تولید دارد. این امر به دلیل عدم ورود فناوری  رش

از کشورهای پیشرفته و صاحب فناوری می باشد.
ــگاه در کشورهای در حال توسعه و به  ماهیت دانش
ــت. در حالی که ماهیت  ــی اس ویژه در ایران آموزش
دانشگاه در کشورهای صنعتی یک ماهیت پژوهشی 
است که در راستای تولید و صنعت است. به عبارت 
ــگاه های معتبر جهان نظام تحقیقاتی  دیگر در دانش
ــی  ــت و مواد آموزش ــام آموزش اس ــتوانه ی نظ پش
ــه ی تحقیقات  ــع بازتاب و نتیج ــگاه ها در واق دانش
ــات تحقیق  ــون موضوع ــت و چ ــگران اس  پژوهش
ــوس نهادهای  ــای عینی و ملم ــته  از نیازه برخاس
ــک ارتباط  ــت، از این رو ی ــون اجتماعی اس گوناگ
ــوزش و تولید  ــن پژوهش، آم ــا بی ــگ و پوی تنگاتن
ــعه  ــورهای توس  وجود دارد. به همین جهت در کش

ــگاه و  ــام عدم ارتباط بین دانش ــکلی به ن یافته مش
ــکالت خاص  ــته و این از مش ــت وجود نداش صنع
ــعه، از جمله کشور ایران  ــورهای در حال توس کش

است.
ــات و نحوه ی اجرای آن، عدم وجود  ماهیت تحقیق
ــودن اولویت ها و  ــخص نب ــت گذاری ها، مش سیاس
دولتی بودن تحقیقات از جمله مواردی هستند که 
فضای مطمئنی را برای گسترش و رونق تحقیقات 
ــت گذاری ها، برنامه ریزی ها و  نوید نمی دهند. سیاس
تعیین اولویت ها آن چنان که باید، همگام با نیازهای 
ــتند. تحقق امر تحقیقات در یک  واقعی جامعه نیس
ــا مراکز تحقیقاتی جدا از نیازهای  فضای ذهنی و ب
ــت و زمینه های  ــر نیس ــه امکان پذی ــی جامع واقع
تحقیقاتی و حجم تحقیقات مورد لزوم، در صورتی 
که با امور جاری و تولیدی و اقتصاد صنعتی کشور، 
انطباق نداشته باشد اثر قابل توجهی بر تولید ندارد.

منابع:
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تحقیق و توسعه و نقش آن در بهره وری...
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دکتر شاهین امیرقاسمی

sh.amirghasemi@chmail.ir

راه حل های انتقال اطالعات به صورت 
بی سیم در اتوماسیون صنعتی

نگاه اجمالی و نکات مهم جهت انتخاب

ان
رد
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ب

قسمت دوم

پایانی 

واژه  های کلیدی:
فناوری بی سیم، ارزیابی کمی، ارزیابی کیفی

ــال اطالعات  ــیم جهت انتق ــتفاده از روش بی س اس
ــیاری  را در بر  ــای صنعتی مزایای بس در محیط ه
ــتفاده از این فناوری در صنایع گوناگون  دارد و اس
ــم گیری در  حال گسترش است. از  ــرعت چش با س
همین رو آشنایی با این فناوری هم برای مهندسان 
ــری ضروری به نظر  ــراح و هم مدیران صنایع ام ط
ــه بخش دوم و  ــن مقاله که در ادام ــد. در ای می رس
ــت تالش شده تا  ــده اس پایانی آن تقدیم حضور ش
ــیم از بین  ــاب اصولی یک فناوری بی س روش انتخ
ــت  ــریح گردد. گفتنی اس ــای موجود تش فناوری ه
منبع اصلی این مقاله توسط شرکت ZVEI آلمان 

منتشر شده است.
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موارد کمی
ــال جهت طراحی،  هزینه ی مهندسـی: برای مث
تنظیم دستگاه بی سیم و برنامه نویسی احتمالی آن.

الزم به ذکر می باش��د که هزینه ی مهندسی با نوع 
فناوری و یا تجهیز به کار برده  شده ارتباط مستقیم 
دارد، زیرا تجهیزات س��اده ی بی س��یم فقط نیاز به 
روش��ن کردن دارند و برعکس، دستگاه پیچیده ی 
بی س��یم نیاز ب��ه تنظیم متغیره��ای زیادی جهت 

برقراری یک ارتباط مطمئن و قوی دارند.
هزینـه ی خرید تجهیزات: مقایس��ه بین قیمت 
خری��د کاب��ل و کنتاکتورهای مورد ل��زوم با قیمت 
تجهیز بدون س��یم و آنت��ن آن )معموالً این هزینه 

برای هر دو سیم یکسان می باشد(
هزینه ی نصب: مقایسه بین هزینه ی کابل کشی و 
یا اس��تفاده از بی سیم ) معموالً هزینه ی کابل کشی 

بیشتر از هزینه ی نصب بی سیم می باشد.(
هزینـه ی راه بـری و نگـه داری: ب��رای مث��ال 
هزینه های اس��تهالک م��واد و قطع��ات، هزینه ی 
تجهی��ز، تعمیر یا عوض  نم��ودن تجهیزات به کار 
برده ش��ده و ب��ه تب��ع آن هزینه ی ع��دم کارکرد 
کل و ی��ا بخش��ی از واحد تولی��دی )در این بخش 
صرفه جوی��ی بزرگ��ی از طریق اس��تفاده از فناوری 

بی سیم نهفته است(.

موارد کیفی
کارکرد صحیح و در دسترس بودن تجهیزات: 
برنامه ری��زی و نص��ب دقیق تجهیزات بی س��یم به 
طوری ک��ه همان اطمینانی ک��ه از تجهیزات نصب 

شده با کابل مورد انتظار باشد، عرضه شود.
کیفیـت قطعات تولید شـده و یا فرآیند مورد 
استفاده: می توان حسگرهایی که به روش استفاده 
ازکابل قابل اس��تفاده و یا نصب نبوده اند، اس��تفاده 
نمود و کیفیت قطعات و یا فرآیند را بهبود بخشید 
که می توان در این مورد به ماش��ین آالت مناس��ب 

تبادل اطالعات مورد نیاز توجه نمود.
قابلیـت گسـترش و انعطاف پذیری شـبکه ی 
ارتباطی: آیا امکان اضافه نمودن اعضای جدید در 
ش��بکه ی بی سیم وجود دارد و آیا می توان شبکه ی 

ارتباطی را به راحتی گسترش داد؟
استفاده کننده می تواند تمامی عوامل و محک های 
یاد شده را با توجه به نوع فرآیند مورد نظر، شرایط 
ــترس بودن قطعات با  اقتصادی و هم چنین در دس
یک دیگر و با سایر راه حل ها مانند استفاده از روش 
ــی را اخذ  ــه و تصمیم مقتض ــول کابل مقایس معم

نماید.

2.2. مزایای استفاده از سامانه های بی سیم
سامانه های بدون س��یم را نباید به عنوان جایگزین 
عمومی برای کابل دانست، ولی استفاده ی هدفمند 
و هوش��مند از آن در م��وادری که واقع��اً مورد نیاز 
اس��ت می تواند مزایای غیر قابل ان��کاری را عرضه 

نماید که در جدول 1 مزایای کمی و کیفی مترتب 
بر این فناوری نمایش داده شده اند.

3. انتخاب تجهیزات بدون سیم از دیدگاه 
فنی

ــی  ــن تجهیزات، طراحی مهندس ــتفاده از ای در اس
ــتفاده از کابل مهم و  مورد نیاز به همان اندازه ی اس
ــد ولی نوع طراحی با کابل متفاوت  ضروری می باش
ــیم، موقعیت  ــتفاده از تجهیزات بی س است. در اس
مکانی، موانع طبیعی مانند کوه و یا موانع مصنوعی 
ــزی باید در طراحی  ــازه های فل مانند دیوار و یا س
جهت کارکرد صحیح بی سیم در نظر گرفته شوند.

1.3. طراحی سامانه های بی سیم
ــیم فقط به دلیل این که  استفاده از تجهیزات بی س
از کابل کشی صرف نظر گردد، بدون در نظر گرفتن 
ــایر نکات فنی، غالباً مشکالت بیشتری از مزایای  س
ــن باید با دیدگاه صرفه  ــه همراه دارد. هم چنی آن ب
ــتفاده نمود. در  ــی مجاز اس جویانه از منابع فرکانس
ــکل 5 محدوده های مجاز فرکانسی ISM  نشان  ش

داده شده اند.
با توجه به تنوع محصوالت عرضه شده جهت انتقال 
ــیم، در نظر گرفتن عواملی مانند  اطالعات بدون س
ــداد گره های دخیل  ــال داده ها، تع ــرد، زمان انتق ب
ــم اطالعات مورد  ــبکه ی رادیویی، حج ــک ش در ی
ــال اطالعات می تواند  انتقال و هم چنین ایمنی ارس
ــاری دهند. در ادامه به چند  در انتخاب، طراح را ی
ــامانه های  ــه می توانند در انتخاب س  منظر دیگر ک

بی سیم ما را یاری دهند اشاره می گردد.

1.1.3.  کارکرد هم زمان
به دلیل  استفاده ی روز افزون از سامانه های بی سیم 
در محیط های صنعتی، محدوده ی فرکانسی تعیین 
ش��ده بس��یار پرترافیک می باش��د. به همین جهت 
دس��تگاه های بی س��یم که در فرکانس، محدوده و 
زمان یکسان مورد استفاده قرار می گیرند می توانند 
در کارکرد یک دیگر اختالل ایجاد نمایند )شکل 6(.
ــیم همانند ــبکه ی بی س ــن موارد طراحی ش  در ای

نقشه هایی که در طراحی کابل کشی انجام می گیرد، 
ــد. الزم به ذکر است که در استفاده  ضروری می باش
از محدوده های فرکانس ISM در سطح یک واحد 
ــت و صرفه جویانه اقدام گردد و  تولیدی، باید با دق
ــی هر بخش کارخانه که در آن  محدوده ی فرکانس
ــرار می گیرند،  ــتفاده ق ــیم مورد اس تجهیزات بی س
ــر در  ــن ام ــد و ای ــدی گردن ــخص و اولویت بن مش
ــاختار تولید  ــه ی طراحی اولیه و کلی یک س مرحل
ــک کارخانه مانند  ــای مختلف ی ــا کمک بخش ه ب
ــه در حال  ــی ک ــتیک و هر بخش IT، بخش لجس
ــده ی تجهیزات  ــده مصرف کنن ــر و یا در آین حاض
ــود. در هر حال اگر  ــیم خواهند بود، دیده ش بی س
محدوده ها ی فرکانس��ی مورد اس��تفاده با یک دیگر 
تالقی نمایند، راه کارهای مناسبی جهت جلوگیری 
از تداخ��ل همانن��د پ��رش خودکار فرکانس��ی و یا 

تنظیم دستی فرکانس امکان پذیر می باشند. 

شکل 6 : محدوده بروز اختالل احتمالی درکارکرد بی سیم

شکل 5. محدوده ی فرکانس های مجاز ISM – استفاده ی بهینه و صرفه جویانه از فرکانس های مجاز توصیه می گردد.

محدوده ی اختالل
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سطوح 
کاربردی بر 

طبق شکل 3
مزیت استفاده کنندهمزایامثال برای موارد استفاده

ح 1
سط

ج 
خار

ط 
حی

ز م
ط ا

تبا
 ار

ری
قرا

 بر
ت

جه
م 

سی
بی 

از 
ده 

تفا
اس

دی
ولی

د ت
واح

با 

عدم وابستگی به تلفن ثابت، اینترنت و یا موبایلنگهداری ونظارت از راه دور

کم نمودن هزینه

مهندسی آسان

قابلیت انعطاف باال

صرفه جویی در هزینه های راهبری، هزینه های 
پرداختی بابت ارتباط بی سیم، کم نمودن 
سخت افزار مورد نیاز و بهینه نمودن فرآیند

کنترل و هدایت آب و فاضالب
کانال ارتباطی یک دست و عدم اختالط فناوری های موجود 

برای مثال در مورد خطوط تلفن
) Analogue, ISDN, DSL, Leased line ( 

راهبری تجهیزات قابل جابجایی 
آماده سازی همانند واحدهای متحرک 

تصفیه و تهیه ی آب
قابل دسترس بودن اطالعات در هر زمان و محل بدون کابل

نظارت بر تجهیزات غیر متمرکز
صرفه جویی در استفاده از سامانه های محلی کنترل کننده 

PLC همانند

نظارت بر خودرو های حمل و نقل کاال 
و انسان

قابل دسترس بودن دایمی اطالعات جهت مدیریت منابع

2 
طح

س
دی

ولی
د ت

واح
ک 

ل ی
داخ

در 
م 

سی
بی 

از 
ده 

تفا
اس

قفسه های خودکار نگهداری کاال، 
ماشین های حمل و نقل بدون راننده 

جهت کاال و منوریل های برقی

نصب آسان، بدون نیاز به نگهداری، قابلیت انعطاف باال در 
مقایسه با کابل و یا انتقال اطالعات از طریق نور

گسترش آسان

باال بودن سطح دسترس پذیری

انعطاف پذیری باال

ایمنی بیشتر برای کارکنان

برنامه ریزی بهتر منابع

صرفه جویی در هزینه های نصب، استفاده و 
نگهداشت

جرثقیل های دروازه ای جهت کانتینرها
عدم استفاده از کابل های قابل انعطاف و حذف استهالک 

مربوطه

ماشین آالت دارای میز گردننده و یا 
CNC بخش تعویض ابزار کار همانند

عدم وجود استهالک حرکتی کابل ها قابل انعطاف و همچنین 
جدا نشدن اتصاالت و یا خرابی آن ها

ارتباط واحدهای ورودی/ خروجی و 
همچنین انتقال اطالعات به صورت 

سریال همانند ربات
صرفه جویی در وزن کابل های ارتباطی بکار رفته

بدون نیاز به کابل کشی در سطح و داخل زمین یا دیوارهاشبکه ی داخل ساختمان ها

هدایت ماشین آالت توسط رایانه های 
قابل حمل

راحتی استفاده و صرفه جویی در تجهیزات ثابت نصب شده

تعیین موقعیت افراد، قطعات، 
تجهیزات و افراد

موقعیت یابی توسط بی سیم

3 
طح

س
رها

ملگ
/ ع

ها 
گر

حس
ت 

جه
م 

سی
بی 

از 
ده 

تفا
اس

نظارت بر کمیت های فیزیکی 
اندازه گیری شده مانند حرارت

بدون کابل کشی و در بسیاری از موارد بدون کابل تغذیه برای 
حسگرها

گسترش آسان

باال بودن سطح دسترس پذیری

قابلیت انعطاف باال

باالتر رفتن کمیت تولید و فرآیند به جهت 
اضافه نمودن حسگرهای جدید مورد نیاز

صرفه جویی در هزینه های نصب و راهبری

نظارت بر کمیت های فیزیکی 
اندازه گیری شده ی متحرک همانند 

دستگاه های سنجش متحرک آلودگی 
هوا در سطح شهر

بدون نیاز به کابل کشی حتی به صورت موقت

ماشین آالت دارای میز گردننده و یا 
CNC بخش تعویض ابزار کار همانند

عدم وجود استهالک حرکتی کابل های قابل انعطاف و 
همچنین جدا نشدن اتصاالت و یا خرابی آن ها

دریافت و ثبت سیگنال ها در کل یک 
واحد تولیدی

ارتباط سریع حسگرها و عمل گرها که به علت پراکندگی و یا 
موقعیت نصب، سخت قابل دسترس می باشند، امکان اضافه 
نمودن حسگرها و عمل گرهای جدید در شبکه ی بی سیم 

موجود

جدول 1 : نمونه ی کاربردهای مختلف و مزایای استفاده از فناوری بی سیم در سطوح سه گانه
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2.1.3. عوامل تأثیر گذار بر برد تجهیزات 
بی سیم

برد موثر تجهیزات بی سیم  به قدرت فرستنده، نوع 
ــیت گیرنده بستگی  ــتفاده و حساس آنتن مورد اس
دارد. قدرت دریافت سیگنال یا امواج در گیرنده، با 
فاصله به صورت توان 2 کم می گردد.  اگر فاصله ی 
ــود، قدرت دریافت  ــتنده دوبرابر ش گیرنده از فرس

سیگنال 4 برابر کم تر می گردد )شکل 7(.
ــب  ــرای ارتباط رادیویی مناس ــت ب ــه همین جه ب
ــردد  ــنهاد می گ ــده، پیش ــتنده و گیرن ــن فرس بی
ــود در بازار  ــیموالتور موج ــای س ــه از نرم افزاره ک
ــرم افزار  ــه نمونه ی این ن ــود ک ــتفاده ش حتماً اس
ــه نام ــرکت Phoenix Contact ب ــرف ش  از ط

ــت  ــده اس ــازار عرضه ش ــه ب FL WST Basic ب
ــاط کور تبادل  ــن نرم افزار، نق ــط ای و می توان توس
اطالعات در یک محیط را مشخص نمود و از تقویت 
ــر همانند جا به جایی   کننده ها و یا راه حل های دیگ
ــب  ــتنده و گیرنده و یا انتخاب نوع آنتن مناس فرس
ــش دهی کامل بهره برد. هم چنین، باید  جهت پوش
در طراحی به مسایل جانبی دیگر نیز توجه داشت 
ــد، موانع ساختمانی که  مانند درختان در حال رش
در آینده ساخته خواهند شد و یا تجهیزات متحرک 

مثل خودرو.

2.3. منبع تغذیه ی تجهیزات بی سیم
با توجه به اهمیت تبادل اطالعات توسط تجهیزات 
ــتگاه های  ــیم، جهت منبع تغذیه ی تمام دس بی س
ــرح  ط ــات،  اطالع ــادل  تب در  ــل  دخی ــیم   بی س
ــت. به طور کلی سه طرح  برای  جداگانه ای الزم اس
تأمین تغذیه ی الکتریکی تجهیزات بی سیم می توان 

در نظر گرفت :
.منابـع تغذیـه ی ثابـت نصـب شـده: دراین 
ــیم،  ــده ی بی س ــوع برای تجهیزات ثابت نصب ش ن
ــایر  ــا از س ــب و ی ــب نص ــه ی مناس ــع تغذی منب
ــورد  م در  ــردد.  می گ ــتفاده  اس ــود  موج ــع  مناب
ــر روی  ــده که ب ــا گردن ــرک ی ــتگاه های متح دس
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ــط  ــیم قرار دارند معموالً توس  آن ها تجهیزات بی س
ــی گردنده،  گذرگاه های انرژی یا کنتاکت های مس

تغذیه مورد نظر از منابع ثابت تامین می گردد.
.منابـع تغذیه ی قابل جـاب جایی؛ در صورتی 
که امکان استفاده از منابع تغذیه ی ثابت و یا نصب 
ــده وجود نداشته باشد، معموالً از باتری یا انتقال  ش
ــی استفاه می گردد.  انرژی از طریق القای مغناطیس
ــتفاده از باتری، با توجه به طول عمر  در صورت اس
ــد به نگه داری و تعویض بموقع باتری ها و یا  آن، بای

شارژ آن ها توجه نمود.
.منابـع تغذیـه ی غیـر متعـارف مسـتقل: 
ــتقل مس ــارف  غیرمتع ــه ی  تغذی ــع  مناب  در 

ــایر انواع انرژی،  )Energy Harvesting(، از س
ــت می آید  ــه میزان کم به دس ــروی الکتریکی ب نی
ــرارت،  ــزش، گردش، ح ــور، لغ ــوان به ن ــه می ت ک
ــیاالت جهت تبدیل  ــای باال و حرکت س فرکانس ه
ــاره نمود. در برخی کاربردها  به انرژی الکتریکی اش
ــده را به صورت تلفیقی  می توان انواع منابع ذکر ش
ــردن باتری ها از  ــارژ ک به کار برد که برای مثال، ش

طریق القای مغناطیسی را می توان ذکر کرد.

3.3. تنظیمات تجهیزات بی سیم
از نظر فناوری، می توان تجهیزات بی سیم صنعتی را 

به دو دسته ی زیر تقسیم نمود )شکل 8(:

تجهیزات بی سیم جهت تبدیل کابل به 
امواج

ــی  ــیم که در انگلیس ــوع از تجهیزات بی س ــن ن ای
ــوند،  می ش ــه  گفت  Transparent Wireless
فقط جهت جایگزین نمودن کابل، به دلیل این که 
امکان استفاده از آن به دالیل مختلف وجود ندارد، 
استفاده می شوند. این تجهیزات تغییری در پروتکل 
ــبکه های   ارتباطی ایجاد نمی نمایند و معموالً در ش

ــد مانند  ــی وجود دارن ــه به صورت کابل ــی ک صنعت
ــتفاده  اس  Profinet, DeviceNet,Profibus
ــامانه های  ــت از منظر س ــوند. به همین جه می ش
کنترل، این تجهیزات کاماًل شفاف می باشند و نیاز 
ــیم در  ــی و یا تعریف تجهیزات بی س به برنامه نویس
ــامانه ی کنترل وجود ندارد و معموالً در ابتدا و یا  س
ــبکه دوباره ازکابل جهت انتقال اطالعات  انتهای ش

استفاده می شود.

تجهیزات بی سیم تبدیل کننده
ــالح اصط ــه  ب ــا  ی و  ــزات  تجهی ــن  ای  در 

Gateway-based Wireless، پروتکل شبکه ی 
ــیم مجزا  ــبکه ی بی س ــود، کاماًل از ش ــی موج کابل
ــیم نیاز به شناساندن و  می باشد و این ادوات بی س
تنظیم در سامانه ی کنترل و یا تجهیزات باالدستی 
ــاط رادیویی ــوان ارتب ــرای مثال می ت ــد. ب  را دارن
Wireless I/O با شبکه ی Profinet  را  نام برد.

4. اطالعات مفید در مورد بی سیم
ــده برای تبادل اطالعات  در کنار مزیت های ذکر ش
بی سیم و هم چنین مصارف گوناگون آن به خصوص 
در صنایع پیچیده، با توجه به نو بودن فناوری مورد 
ــتفاده  ــتفاده و عدم آگاهی از کلیه ی جوانب اس اس
ازاین فناوری، دانستن اطالعات زیر برای جلوگیری 

از هرگونه استفاده ی نا به جا مفید است.

1.4. اطمینان در انتقال اطالعات
ــه فناوری های  ــن، با توجه ب ــه ارتباط مطمئ اگرچ
ــابقه ی استفاده های گوناگون  موجود و هم چنین س
ــراح یک  ــود دارد اما ط ــف، وج ــع مختل در صنای
ــیم در این ارتباط نقش بسزایی دارد  شبکه ی بی س
و مسؤول مستقیم یک ارتباط مطمئن می باشد. به 
ــتن طرح مناسب و نصب صحیح،  همین جهت داش

شکل 7 : نسبت فاصله با قدرت گیرندگی

PROFINET  شکل 8. انواع کلی بی سیم های صنعتی بر اساس مثالی از
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ــی، از الزامات  ــر گرفتن کلیه ی جوانب فن با در نظ
استفاده از شبکه های بی سیم می باشد.

ــود دارند که  ــرایطی وج ــواره ش ــر حال هم در ه
ــیم  ــالل در کارکرد تجهیزات بی س ــد اخت می توانن
ــدید و یا  ــرات جوی ش ــد مانند تغیی ــاد نماین ایج
طوفان های خورشیدی که می توانند در محیط های 
ــاط رادیویی  ــوارد باعث قطع ارتب ــاز در برخی م ب

گردند.

2.4. ایمنی کارکرد بی سیم
ــبکه هایی  ــتفاده از ش ــن، اس ــای ایم در کاربرده
ــن  ایم ــرد  کارک ــتانداردهای  اس دارای  ــه  ک
ــوان به ــه می ت ــت ک ــج اس ــند، رای  )SIL( می باش

ــاره  PROFIsafe و یا DeviceNet Safety اش
نمود. استفاده از تجهیزات بی سیم در این شبکه ها 
نیز امکان پذیر می باشد. به طور کلی دو امکان برای 

این امر موجود است:
ــیم با  ــتفاده از تجهیزات بی س ــت اس ــکان نخس ام
ــت که برخی از سازندگان، آن  ــتاندارد SIL اس اس
ــد. معموالً این تجهیزات  ــه بازار عرضه نموده ان را ب
خاص به صورت کلیدهای قطع اضطراری بی سیم و 

یا کنترل از راه دور وجود دارند.
  )Safety(امکان دوم استفاده از پروتکل های ایمنی
ــد. در  ــوع انتقال ندارند، می باش ــتگی به ن که وابس
ــل، از تجهیزات  ــای کاب ــت می توان به ج این حال
ــتفاده نمود و مکانیزم ایمنی  ــیم معمولی اس بی س
ــط پروتکل ایجاد می گردد. به طور مثال انتقال  توس
ــر روی یک ربات، به  ــده ب I/Oهای ایمن نصب ش
سامانه ی کنترل توسط بی سیم را می توان نام برد.

ــن PNO( Profibus( در  ــوان نمونه انجم به عن
 PROFIsafe ــتاندارد استفاده از سال 2005، اس
ــبکه ی Profinet و هم  چنین شبکه های  را در ش

شکل 9. استفاده از تجهیزات عادی بی سیم در کاربردهای ایمن

ــن روش، اطالعات  ــود. در ای ــن نم ــیم  تدوی بی س
ــوان در کانال های ارتباطی  ــزات ایمن را می ت تجهی
بی سیم معمولی Black Channel منتقل نمود، 
ــتاندارد SIL برای  ــتن اس بدون این که نیاز به داش

تجهیزات بی سیم وجود داشته باشد )شکل 9(.
ــه انتقال  ــبت ب ــی افراد تردید هایی نس ــه برخ البت
ــیم در محیط های  ــن از طریق بی س ــات ایم اطالع
ــدون دلیل می  ــن تردیدها ب ــی دارند که ای صنعت
باشند و روش انتقال اطالعات از طریق کابل و یا هر 
ــی در ایمنی پروتکل و یا به عبارت  رابط دیگر، نقش

دیگر ایمنی اطالعات انتقالی ندارد.

3.4. امنیت شبکه های بی سیم
ــبکه های بی سیم، مسأله ی امنیت  در استفاده از ش
ــیار مهم می باشد که  انتقال اطالعات، از عوامل بس
باید بدان توجه خاصی نمود. دلیل این امر این است 
که برخالف استفاده از کابل، امواج الکترومغناطیسی 
ــتنده را افراد دیگر نیز  ــده از طرف فرس ــاطع ش س
ــد دریافت و یا در آن ایجاد اختالل نمایند.  می توانن

ــار آن در فضا،  همچنین این امواج با توجه به انتش
دارای محدوده ی خاص مکانی نمی باشند. به همین 
 IT ــت روش های کدبندی خاص که در صنعت جه
ــند، در این فناوری نیز به کار برده  ــوم می باش مرس
ــات را امن تصور  ــوند و می توان انتقال اطالع می ش
ــتاندارد VDI/VDE 2182 امنیت  ــود. در اس نم
ــیون صنعتی توضیح داده شده  اطالعاتی در اتوماس
ــت و راه کارهای حفاظت از اطالعات در ماشین  اس
ــده اند. هم  چنین در  آالت و محیط صنعتی ارایه ش
ــورهای خاصی جهت استفاده ی  کشور آلمان بروش
امن از WLAN و سایر تجهیزات بی سیم از طرف 
اداره ی امنیت در فناوری اطالعات این کشور، چاپ 

و منتشر شده است.

راه حل های انتقال اطالعات به صورت بی سیم ...
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شکل 10. نمونه ای از نرم افزارهای شبیه سازی شبکه ی بی سیم – شدت رنگ ها متناظر با قدرت سیگنال ها می باشد.

Spectrum Analyzer شکل 11. نمایش و ثبت فرکانس های استفاده شده توسط تجهیزات فعال بی سیم با کمک

                فهرست کوتاه نویسی های مورد استفاده:

DSL  Digital Subscriber Line
GPRS  General Packet Radio Service
GSM  Global System for Mobile Communication
IEC  International Electrotechnical Commission
IEEE  Institute of Electrical and Electronics Engineers
ISDN  Integrated Services Digital Network
ISM  Industrial, Scientific and Medical
IT Information Technology
PI  Profibus & Profinet International
PNO PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (PROFIBUS User Organization)
RFID  Radio Frequency Identification
SIL Safety Integrity Level
UMTS  Universal Mobile Telecommunications System
VDE  Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V.
 (German Association for Electrical Electronic & Information Technologies)
VDI  Verein Deutscher Ingenieure e. V. (Association of German Engineers)
WLAN  Wireless Local Area Network
ZVEI  Zentralverband der Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V.

(German Electrical and Electronic Manufacturers’ Association)  

                 منابع:
Funklösungen in der Automation
Überblick und Entscheidungshilfen
Issued by: ZVEI-German Electrical and Electronic Manufacturers’ Association

4.4. تاثیر امواج بر انسان
ــمی در  ــکی رس ــوص اظهارات پزش ــن خص در ای
ــی وجود ندارد  ــواج الکترومغناطیس ــورد تأثیر ام م
ــلم  ــکیک عقاید وجود دارد. اما آن چه مس و یا تش
ــت مضرات تجهیزات بی سیم صنعتی به مراتب  اس
ــای همراه که امروزه همه ی افراد با  کم تر از تلفن ه
ــت که قدرت  ــد. الزم به ذکر اس خود دارند، می باش
ــیم صنعتی 10 الی 20 مرتبه   امواج تجهیزات بی س
ــه دراروپا(.  ــت ) البت ــر از تلفن های همراه اس کم ت
ــفانه کنترلی بر روی قدرت  ــور ایران متأس در کش
ــیم وجود ندارد. هم  چنین به  ــتنده های بی س فرس
دلیل این که تجهیزات بی سیم صنعتی توسط افراد 
ــتگاه نصب  ــوند و معموالً به روی دس حمل نمی ش
ــده  ــاطع ش ــند، حداکثر 1000/1 انرژی س می باش
می تواند در بدترین شرایط جذب بدن انسان گردد 
ــم  آن ها می توان  ــه قدرت اولیه ی ک ــه با توجه ب ک

تقریباً این مقدار را نادیده گرفت.

5.4. تجهیزات طراحی و عیب یابی
ــاره گردید، جهت طراحی  همان طوری که قباًل اش
ــیم، نرم افزار و تجهیزات  و نگه داری تجهیزات بی س
ــاز طراحی،  ــژه در ف ــد. به وی ــود دارن ــی وج  خاص
ــاز برای کمک به طراح وجود  نرم افزارهای شبیه س

دارند )شکل 10 (.
ــیم، می توان با برخی  ــس از نصب تجهیزات بی س پ
ابزار اندازه گیری، شدت امواج بی سیم را در مناطق 
مختلف یک واحد تولیدی سنجید و مناطق ضعیف 
ــر روی تجهیزات  ــود. هم چنین ب ــایی نم را شناس
ــزار دیگر،  ــط LEDها و یا اب ــیم معموالً توس بی س
ــتگاه و قدرت  ــت دس ــورد وضعی ــی در م اطالعات
ــد. در صورت وجود  ــل رؤیت می باش گیرندگی قاب
ــه چندان گران  ــز می توان با تجهیزات ن تداخل نی
 USB SPECTRUM ANALYZER ــد مانن
ــخص نمود  ــی را مش محدوده های تداخل فرکانس

)شکل 11(.

5. خالصه
ــتفاده از روش انتقال اطالعات به صورت بی سیم  اس
ــماری برای صنایع  در صنعت امروزی مزایای بی ش
ــتفاده از آن رو به فزونی  ــت و اس ــته اس در بر داش
است. به همین جهت فناوری های مختلفی در این 
ــاخه از دانش وجود دارد و آشنایی مهندسین و  ش
ــن تجهیزات و طراحی  ــان با انواع مختلف ای طراح
ــب از تجهیزات می تواند  ــتفاده مناس مناسب و اس
ــازد.  ارتباطی ارزان، مطمئن، ایمن و امن را مهیا س
ــتن نرم افزارهای  ــب و داش نیاز به دانش فنی مناس
شبیه سازی خاص، طراحی این شاخه از اتوماسیون 
صنعتی را نسبت به روش طراحی با سیم و استفاده 

از کابل برجسته تر می سازد.

راه حل های انتقال اطالعات به صورت بی سیم ...
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شبکه  ي ارتباطي
HART 

اصول،  تئوري و كاربردها

واژه  هاي کلیدي: شبکه   هاي صنعتي، HART، کاربردها، مزایا

قسمت سوم

مهندس وحید تیموری

v_taymooree@yahoo.com
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 HART ــرد پروتکل ارتباطی ویژگی منحصر به ف
از  ــان  ــتفاده ی همزم اس ــکان  ام ــردن  ک ــم  فراه
فناوری های نوین ارتباط دیجیتال، در کنار سیگنال 
ــتاندارد mA 20-4  است. امروز پس از گذشت  اس
ــوی  ــال از معرفی این پروتکل از س ــدود 29 س ح
ــن پروتکل  ــرکت  Fisher-Rosemount، ای ش
مورد حمایت و پشتیبانی بسیاری از تولیدکنندگان 
ــر دنیاست  تجهیزات کنترل و ابزاردقیق در سرتاس
ــی مطمئن و کارآمد  ــتر ارتباط و به عنوان یک بس
ــرل فرآیند  ــژه ای را در کاربردهای کنت ــگاه وی جای

یافته است.
ــه در ادامه  ــله مقاالت ک ــوم این سلس در بخش س
ــده است به کاربردهای گسترده ی  تقدیم حضور ش

پروتکل HART در صنایع گوناگون پرداخته ایم.
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شبکه  ي ارتباطي HART؛ اصول،  تئوري و كاربردها

 HART 4. کاربردهاي پروتکل
ــف مزایاي  ــرکت ها در صنایع مختل ــیاري از ش بس
ــتفاده از پروتکل HART را تشخیص داده اند.  اس
ــن پروتکل در این  ــن بخش بعضي کاربردهاي ای ای
ــرده و مزایاي  ــان ک ــور مفصل بی ــع را به ط صنای
ملموسي که به دست آمده اند را مشخص مي سازد. 
ــته بندي  این کاربردها را به صورت زیر مي توان دس

کرد:
.کاربردهاي مدیریت موجودي؛

.کاربردهاي کاهش هزینه؛
.کاربردهاي عملیات از راه دور؛

.کاربردهاي معماری باز.
1.4.کاربردهاي مدیریت موجودي

ــت موجودي در  ــراي مدیری ــق ب ــري دقی اندازه گی
بسیاري از صنایع امری حیاتي است و در این راستا 
ــن امکان را فراهم می آورد که  پروتکل HART ای
ــک مدیریت  ــد امکان از ی ــرکت ها بتوانند تا ح ش

موجودي کارا،  دقیق و کم هزینه بهره بگیرند.

1.1.4. شبکه ی چند انشعابي براي 
اندازه گیری سطح مخزن و مدیریت 

موجودي
مدیریت موجودي و اندازه گیری سطح مخزن، یک 
ــبکه ی چند انشعابي تحت  کارکرد ایده آل براي ش
پروتکل HART  است )شکل 4. 1(. به روزرساني 
ــبکه ی  ــال با نرخ دو PV در هر ثانیه در ش دیجیت
HART براي بسیاري از کاربردهاي سطح مخزن 
ــبکه ی چند انشعابي با کاهش  ــت. یک ش کافي اس
ــرل، امکان  ــي از فیلد تا اتاق کنت ــیم کش حجم س
ــاي I/O مورد نیاز  ــداد کانال ه ــي در تع صرفه جوی
ــیاري  ــالوه بر این، اجرای بس ــم مي کند؛ ع را فراه
ــدک امکان پذیر  ــات نظارتی با هزینه ای ان از عملی
ــود. در کاربردهای عملی می توان، با استفاده  مي ش
ــتگاه های  دس  ،HART ــرهاي  مولتي پلکس از 
ــطح و نیز واحدهای ارسال داد ه های  اندازه گیری س
ــکن نمود و  ــد را اس ــده در فیل ــت نصب ش وضعی
ــپس این اطالعات را از طریق استاندارد ارتباطي  س

Modbus به سمت عملکرد میزباني فرستاد.
ــا امکان پذیر  ــره ب ــق چندمتغی ــزات ابزاردقی تجهی
ــاختن انداز ه گیري چند متغیر فرآیندي همچون  س
دما و سطح توسط یک دستگاه ابزاردقیق، که خود 
ــي و زمان عملیات نصب  منجر به کاهش سیم کش
می شود، هزینه ها را تا حد امکان کاهش مي دهند.

2.1.4. شبکه ی چندانشعابي براي پایش 
میدان مخازن

در یک میدان مخازن، 84 مخزن به همراه فیلترهاي 
ــش از 300  ــاحت بی ــه مس ــی ب ــه در زمین مربوط

ــعابي  ــبکه هاي چندانش هزار متر مربع، از طریق ش
ــش پای   HART ــای  RTUه و   HART"

ــیر کابل  ــن کاربرد فقط به 8 مس ــوند. در ای  مي ش
ــتگاه به ازاي هر  ــراي 84 مخزن و 10 تا 11 دس ب
ــکل 2.4(. با این آرایش نسبت  مسیر نیاز است )ش
 به روش متعارف استفاده از سیگنال های استاندارد

ــیر کابل هر یک به  ــش از 70 مس mA 20-4، بی
ــت. صرفه جویي  ــده اس ــر حذف ش ــول 500 مت ط
ــي از کاهش این تعداد مسیر کابل،  ــتقیم ناش مس
ــود که  ــن زده مي ش ــزار دالر تخمی ــدود 40 ه ح
ــر در زمینه ی  ــاي دیگ ــث صرفه جویي ه ــود باع خ
سخت افزاري و عملیات نصب مي شود. از آن جایی 
که به این ترتیب تعداد RTUهای I/O هم کاهش 
چشم گیری داشته بنابراین صرفه جویی بسیاری نیز 
ــخت افزار و نصب حاصل  ــاط با هزینه ی س در ارتب

شده است. 
               

4. 1. 3. پایش دقیق مخازن زیر زمیني نفت 
 HART با استفاده از

حفره هاي زیرزمیني نمکي براي ذخیره سازی نفت 
خام مورد استفاده قرار مي گیرند. خریدار نفت خام، 
ــازی پمپ  ــتي به حفره هاي ذخیره س آن را از کش
ــنج فراصوتي  ــد در این حالت یک جریان س مي کن
ــط مي کند، براي  ــزان کل جریان را ثبت و ضب می
خارج کردن نفت به بیرون از مخزن نمکی، محلول 
ــي  ــنج مغناطیس آب نمک با عبور از یک جریان س
ــک و نفت خام  ــود. میزان آب نم وارد حفره مي ش
که در دو جهت جریان دارند، با بهره گیر از پروتکل 
ــده و  ارتباطي HART با دقت باال اندازه گیري ش
ــامانه ی کنترل گسترده )DCS( ارسال  نتایج به س

مي شود.
ــدار کل آن را  ــرخ جریان و مق ــامانه ی DCS ن س
ــل حفره ها همواره در  ــار داخ کنترل مي کند تا فش

حد خاصي ثابت نگهداشته شود )شکل 4. 3(.

2.4. کاربردهاي کاهش هزینه
استفاده از شبکه ی چندانشعابي HART منجر به 
ــي و کاهش هزینه هاي نصب و نگهداري  صرفه جوی

شکل 4. 1. مدیریت موجودی با استفاده از شبکه ی چند انشعابی

سامانه ی کنترل و پایش مي شود.

1.2.4. ارتقای دستگاه هاي تصفیه ی 
فاضالب

در تصفیه خانه ی فاضالب تگزاس، جریان سنج هاي 
مستقل و ثبات هایی که خارج از ایستگاه قرار گرفته 
 و نیاز به سرکشي روزانه جهت عملیات جمع بندي

داشتند؛ با سامانه ی HART جایگزین شدند. 
ــنج هاي مغناطیسي که بر پایه ی پروتکل  جریان س
HART کار مي کنند به منظور ایجاد یک شبکه ی 
ــل  متص  HART ــاي  RTUه ــه  ب  SCADA
ــه ای قابل قبول این  ــدند و بدین ترتیب با هزین  ش
سامانه ی جدید، ضمن ارتقای کاریایی، هزینه های 
ــانی را نیز کاهش داد. در کل استفاده از  نیروی انس
ــیم و کابل کشي را  فناوري HART هزینه هاي س
ــت اندازه گیري را باال می برد و  کاهش می دهد، دق

پردازش های آنالوگ زمان بر را حذف مي کند.
ــامانه شامل 11 شبکه ی  در این تصفیه خانه یک س
ــعابي HART به منظور برقراری ارتباط  چند انش
ــي از بخش هاي  ــنج مغناطیس ــان 45 جریان س می
ــتفاده قرار گرفت. هر جریان سنج  مختلف مورد اس
ــبکه ی  ــان و مقدار کلي آن را بر روي ش ــرخ جری ن
HART منتشر مي کند،  از این رو در این شبکه ي 
چندانشعابي نیاز به سخت افزار اضافي و برنامه ریزي 
ــبه ی دقیق مقدار کلي آب  PLC برای انجام محاس
ــام اقدامات الزم برای  ــد. همچنین از انج حذف ش
ــامانه ی پیچیده و پرهزینه  ــازی یک س یکپارچه س
ــاب گردید. به عنوان مثال در این حالت دیگر  اجتن
ــان PLC میزبان و ــازی می ــازي به سنکرون س  نی

PLCهای فیلد نبود. شبکه سازي انشعابي در نهایت 
ــاي ورودي از 45 کارت  ــداد کارت ه ــا کاهش تع ب
ــداول قدیمي )که به صورت نقطه به نقطه نصب  مت
ــب کاهش هزینه هاي  ــوند( به 11 عدد، موج مي ش
ــد و عملیات نگهداري به خاطر دسترسي  نصب ش
ــطح  ــه داده های عیب یابی و وضعیت ابزاردقیق س ب

فیلد تسهیل گردید. 
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HART شکل 3.4. پایش مخازن زیر زمینی نفت با استفاده از پروتکل ارتباطی

HART شکل2.4. پایش میدان مخازن با استفاده از مالتی پلکسر

2.2.4. توپولوژي چند انشعابي در 
کارخانه ی تولید لوازم خانگی 

یک تولید کننده ی لوازم خانگی از توانایي شبکه ی 
ــطح، جریان و فشار  HART براي اندازه گیری س
استفاده مي کند. استفاده از توپولوژي چندانشعابي 
ــل  قاب و  ــي  اساس ــاي  صرفه جویي ه  HART
ــي و نصب تأسیسات ایجاد  مالحظه اي در سیم کش
ــوی دیگر با بهره مندی از ارتباطات  مي کند، و از س
 )A/D( ــوگ به دیجیتال دیجیتال، مبدل هاي آنال
ــیر انتقال  ــه آنالوگ )D/A( را از مس و دیجیتال ب
ــیگنال به واحد پردازشگر PLC حذف می کند.  س
ــار را نشان مي دهد  ــکل 4 .5 یک ترانسمیتر فش ش
 PLC ــرهاي هوشمند به که از طریق مولتي پلکس

متصل شده است.
  

3.2.4. تنظیـم از راه دور صفر دسـتگاه های 
اندازه گیری در کارخانه ی تولید ماءالشـعیر

ــتفاده  ــا اس ــش از راه دور ب ــرل و پای ــاي کنت مزای
ترانسمیترهای هوشمند HART در کنترل سطح 
ــتفاده از دو  ــتک های Lauter با اس ــع در تش مای
ــعیر، آشکار  ــمیتر در کارخانه ی تولید ماءالش ترانس
ــتیابی به چنین مزیت هایي در کاربردهاي  شد. دس

مختلف براي مخازن بسته هم قابل انتظار است.
 Lauter دو ترانسمیتر هوشمند بر روي هر تشتک
ــد، یکي در زیر منبع و دیگري به فاصله ی  نصب ش
9 اینچي از کف آن. ترانسمیتر زیرین دارای بازه ی 
ــمیتر باالیي  ــری in H2O 40± و ترانس اندازه گی
ــت. هنگامي که  ــازه  in H2O 30- 0 اس دارای ب
ــد ترانسمیتر  پاییني سطح  تشتک Lauter پر ش
ــخیص مي دهد و هنگامي که  را بر پایه ی فشار تش
سطح به ترانسمیتر باالیي رسید این نقطه به عنوان 
ــود و در این  ــطح صفر جدید عالمتگذاري مي ش س
حالت ترانسمیتر باالیي تبدیل به یک حسگر اصلي 
)اولیه( براي سطح تشتک Lauter مي شود. افست 
ــمت زیرین تانک براي  ــطح صفر از قس 9 اینچي س
ــو که در ته  ــه ی تکه های ج ــق دادن و تصفی تطبی

تانک جمع شده اند ضروري است.
ترانسمیترهایی که با هم هماهنگ هستند و با هم 
ــطح مایع در هر تشتک  کار مي کنند کار کنترل س
را که به داخل بشکه ها مي ریزند، انجام مي دهند. به 
هر حال ترانسمیتر باالیي نیاز به نگهداري دوره اي، 
ــخیص  جایگزیني و تنظیم صفر دارد. زیرا عدم تش
ــمیتر باالیي  ــطح تانک از طریق ترانس ــت س درس

موجب ایجاد خطایی معادل  40 گالن مي شود.
ــدود 25 دقیقه طول  ــن حالت تنظیم صفر ح در ای
ــط روزانه دو بار  ــن کار به طور متوس ــد و ای مي کش
ــود. ولي استفاده از ساختار نرم افزاري  باید انجام ش
ــاط با PLC و کاربرد پروتکل HART براي  و ارتب
این ترانسمیترها این مدت زمان را کاهش مي دهد 
ــتباهات غیرعمدي را کاهش می دهد.  و احتمال اش
ــمیترها مي توانند به طور  ــن ترانس ــوري که ای شکل 4. 4. مثالي از یک شبکه ی چند انشعابيبه ط

ت
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ور
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خودکار از PLC تنظیم شوند.
4.2.4. ارتقا تأسیسات تصفیه خانه ی آب

ــرل  ــامانه ی کنت ــک س ــمیتر HART و ی ترانس
ــراي ارتقای یک  ــی HART ب ــت ارتباط ــا قابلی ب
سامانه ی  تصفیه ی آب انتخاب شدند. در این پروژه 
ــتفاده از تجهیزات HART هزینه های  به دلیل اس
ــم گیری یافت.  ــي و نصب کاهش چش کلی مهندس
ــامانه ی تصفیه ی آب این  فرآیندهاي دینامیکي س
ــاي HART در ُمد تمام  ــه ابزاره ــازه را داد ک اج
دیجیتالي استفاده شوند بدون این که کارایی آن ها 
کاهش یابد یا اثری منفی بر عملکرد فرآیند بر جای 

ماند.
ــیم  ــمت عمده تقس ــد تصفیه ی آب به دو قس واح
ــامل 14 فیلتر است. به  ــود که هر قسمت ش مي ش
ــطح خودمختاری،  ــتیابی به باالترین س منظور دس
ــامانه ی  ــن دو بخش از طریق یک س ــر یک از ای ه
ــطح فیلتر،  ــود. س ــرل جداگانه، کنترل مي ش کنت
ــزان خروجي  ــطح دو طرف فیلتر و می ــالف س اخت
ــبکه ی HART تحت نظارت  هر فیلتر از طریق ش
است. به منظور فراهم آوردن امکان استفاده ی توأم 
ــیمه و  ــمیترهای جریان( دوس از تجهیزات )ترانس
چهارسیمه، از یک شبکه ی  چندانشعابي سه سیمه 
ــکل 5,4(. با توجه به این که  ــتفاده مي شود )ش اس
سامانه ی تصفیه ی آب داراي ساختار مدوالر است، 
ــود که  ــتفاده از ابزارهاي HART باعث مي ش اس
بتوانیم به راحتي پیکربندي و ساختار یک شبکه ی 
ــمت هاي دیگر انتقال  ــر را کپي کرده و به قس فیلت
دهیم که این خود زمان نصب و راه اندازی را کاهش 
ــي،  ــدن امور مهندس ــاده تر ش مي دهد و موجب س
ــر و نگهداری  ــتندات و عملیات تعمی ــه ی مس تهی

می شود.

3.4. کاربردهاي عملیاتي از راه دور
1.3.4. سکوی فراساحلی تولید گاز 

ــال پروتکل  ــای تمام دیجیت ــتفاده از قابلیت ه اس
 ،)WAN( در یک شبکه ی وسیع HART ارتباطي
ــتخراج گاز را قادر مي سازد تا بدون  شرکت های اس
ــی همچون  ــکو، عملیات ــان بر روی س ــور انس حض
ــه داده های  ــي ب ــش، کنترل بی درنگ، دسترس پای
ــاب و عملیات نگهداری را از راه دور  به اجرا  عیب ی
ــمیتر در 15  ــد. بیش از نیمي از 500 ترانس گذارن
ــامانه ی چندانشعابي با  ــکو مي توانند از طریق س س
ــوند که این امر  ــه ثانیه یک بار به روز ش نرخ هر س
ــي و  ــي در سیم کش منتج به صرفه جویي هاي اساس
تعداد I/O و عملیات نصب مي شود. سایر وسیله ها 
ــنج ها( که نیاز به پاسخ سریع تر دارند به  )جریان س
ــتفاده از ارتباطات  صورت ُمد نقطه به نقطه و با اس
ــد ه اند تا داده هاي فرآیند  ــیم کشي ش دیجیتالي س
ــنج ها معموالً براي  ــال دهند. این جریان س را انتق
افزایش سرعت از روش ارتباطي بدون وقفه استفاده 
مي کنند که موجب افزایش سرعت به روز رساني تا 

 شک 5.4.  شبکه ی چندانشعابی HART جهت اتصال وسیله های 2 و 4 سیمه
-

RTU شکل 4. 6. بکارگیری

شکل 4. 7. استفاده از فناوری HART در فرآیند استخراج نفت توسط فشار گاز  
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ــود. تمام ارتباطات  ــرخ 3/7 بار در هر ثانیه مي ش ن
ــترین دقت و کمترین امکان  دیجیتالي داراي بیش
 drift بروز اشتباه در مقیاس بندي داده ها، تبدیل و
ــاً به 50  ــکو تقریب ــند. RTU  هر س آن ها مي باش
  50 °Cــار در دماي کاری ــمیتر جریان و فش ترانس

وصل است )شکل 4. 6(
ــکل  پروت در  ــه  رییس ــد  چن ــت  قابلی از   RTU
ــد در صورت بروز  ــره مي گیرد تا بتوان HART به
ــاده به کار گرم ــه صورت آم ــا RTU دوم را ب  خط

ــور برقراري  ــن RTUها به منظ ــازد. از ای فعال س
ــط  ــامانه هاي اضطراري، ایمني و واس ــاط با س ارتب
محلي کارکنان تعمیر و نگهداری استفاده مي شود. 
ــزي SCADA، از طریق  ــامانه ی مرک ارتباط با س

Modbus برقرار می گردد.

4 .3 .2. پروژه ی Gas-Life در ونزوئال
در پروژه ی فراساحلی Gas-Life ونزوئال، فناوري 
ــرل از راه دور  ــعابي HART براي کنت ــد انش چن
ــتخراج با استفاده از فشار گاز با موفقیت  فرآیند اس
ــکل 4. 7(. در این  ــرار گرفت )ش ــتفاده ق مورد اس

پروژه مزایایی زیر حاصل شد:
.30  درصد کاهش در هزینه هاي نصب؛

.کاهش در هزینه هاي کارت هاي I/O در RTU؛
ــتره ی اندازه گیری  ــي تنظیم از راه دور گس .توانای

ترانسمیترها؛
.دسترسي از راه دور به اطالعات عیب یابی و تعمیر 
و نگهداری ترانسمیترها براي بهبود به موقع فرآیند.

4.4. کاربردهاي معماری باز
1.4.4. توسعه ی پاالیش نفت

ــاوت در مورد میزان فراگیری  بهترین راه براي قض
ــمارش  ــرد بودن یک پروتکل ارتباطي، ش و پرکارب
ــکل  ــط پروت ــه توس ــت ک ــي اس ــداد تجهیزات تع
ــوند؛ که از این نظر مي توان ادعا  ــتیبانی می ش پش
ــروزه پرکاربردترین و  کرد که پروتکل HART ام
ــن پروتکل موجود در زمینه ی ارتباطات  عمومي تری

سطح فیلد مي باشد. 
ــرکت نفتی در فرآیند توسعه ی اساسی یکی  یک ش
ــه ای را بین  ــود، مقایس ــت خ ــگاه های نف از پاالیش
ــتفاده از یک  مزایای حاصل از HART در برابر اس
ــج این ارزیابی  ــی انجام داد. نتای پروتکل اختصاص
نشان داد که شرکت مذکور می تواند در 92 درصد 
کارکردهایش از وسیله های HART استفاده کند؛ 
ــتفاده از یک پروتکل  ــی که در صورت اس در صورت
ــدود 33 درصد کاهش  ــن عدد به ح اختصاصی ای
 HART ــوی دیگر انتخاب پروتکل می یافت. از س
به خاطر کارآیی باال در عملیات راه اندازي، نگهداري 
و قابلیت هاي خطایابي، صرفه جویي هاي کالن و در 
ــرکت  مجموع حدود 230 هزار دالر را برای این ش

به ارمغان آورد.
شرکت نفتي مذکور توانست از یک سامانه ی کنترل 

online برای انجام عملیات کنترل و نظارت HART شکل 4. 8.  استفاده از

Profibus درون شبکه ی HART .9 .4 شکل

HART/DDE شکل 4. 10. استفاده از سرور

شبکه  ي ارتباطي HART؛ اصول،  تئوري و كاربردها
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منابع:

رل
ــت

ــ
کن

قدیمي با ورودي/خروجي هاي آنالوگ استفاده کند 
و امکانات آن را با بهره گیری از قابلیت های نظارتی 
Online تکمیل نماید؛ به طوري که امکان کنترل 
تمام تجهیزات ابزاردقیق فیلد توسط HART و از 
یک سایت مرکزي کنترل فراهم شد )شکل 4. 8(.
 Profibus درون شبکه ی HART .2 .4 .4

 HART وسیله های موجود در فیلد تحت پروتکل
 Profibus ــبکه هاي ــدن با ش قابلیت یکپارچه ش
 HART/DP ــط ــتفاده از واس ــا اس ــد. ب را دارن
ــیله ی HART با تمام  ــار وس ــکان ارتباط چه ام
قابلیت های الزم، از طریق دستورات HART براي 
ــبکه ی DP فراهم  ــی روي ش ــاي میزبان عملکرده
ــتفاده از  ــود. پیوند HART/DP امکان اس مي ش

تجهیزات IS را میسر مي سازد )شکل 4 .9(.

 HART/DDE 4. 4. 3. سرورهاي
ــطح و  ــامانه های کم هزینه و اقتصادی پایش س س
دما مي توانند با استفاده از شبکه هاي چند انشعابي 

 HART/DDE ــي ــزار ارتباط HART و  نرم اف
 HART/DDE ــط ــوند. نرم افزار واس طراحي ش
امکان خواندن مستقیم داده های فرآیند و داده های 
ــیله های فیلد HART را  عیب یابی موجود در وس
براي هرگونه کاربرد استاندارد فراهم مي سازد. برای 
این کار ماژول واسط HART به یک درگاه سریال 

PC متصل می شود )شکل 4. 10(.
                                              )ادامه دارد(

ــمینار کارشناسی ارشد»بررسی ویژگی های شبکه HART و نسخه بی سیم   1. علی کمالوند؛ س
»WIRELESS HART« این شبکه

2. John Park, Steve Mackay, Edwin Wright, «Pratical Data Communications 
for Instrumentation and Control», [P 240-247], Edition: illustrated, Newnes, 
(2003).
3. HART, available at www.hartcomm2.org
4. Steve Mackay, Edwin Wdwin Wright, Deon Reynders, John Park «Practical 
Industrial Data Networks: Design, Installation and Troubleshooting»,P137-148, 
Newnes (2004)
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شبکه  ي ارتباطي HART؛ اصول،  تئوري و كاربردها
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مهندس مبین محسن زاده

کارشناس آموزش شرکت ایمن تابلو

mobin@pcsh.ir 

نگاهی به شبکه   ي صنعتی
AS-Interface 

واژه  های کلیدی:
Step7 ، ، Profibus ،شبکه  ي صنعتی، فیلدباس AS-i

ــبکه   هاي  ــبکه  ي AS-i یکي از پرکاربردترین ش ش
ارتباطي صنعتي یا فیلدباس1 هاست است.

 Actuator Sensor« مخفف عبارت AS-i واژه   ي
ــط حسگر و عملگر«  Interface« به معنی »واس
ــت. این شبکه   ي صنعتي براساس استانداردهای  اس
ــت. در  ــده اس IEC62026 و EN50295 بنا ش
ــته،  ــتاندارد تنها به کمک یک کابل دو رش این اس
ــه   ي تجهیزات  ــات، تغذی ــال اطالع ــر انتق عالوه ب
ــبکه   ي AS-i را به راحتی  ــود. ش  نیز تأمین می   ش
ــه  ب  Gateway ــک  کم ــه  ب ــوان   می   ت
ــطوح باالتر کارخانه یا پلنت  شبکه   های دیگر در س

تولیدي مرتبط کرد.
ــبکه   ي  ش ــی  کل ــی  بررس ــه  ب ــه  مقال ــن   ای
ــخصه   هاي  ــر مش ــرد AS-Interface، ذک  پرکارب
ــاژول م ــدی  پیکربن ــن  همچنی و  آن  ــي   اصل

 Step7 در نرم   افزار DP/AS-Interface Link
پرداخته است.

1. Fieldbus
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1. مقدمه
ــیون صنعتی،  ــامانه  های نوین اتوماس امروزه در س
ــتفاده از شبکه   های صنعتی بیش از هر  ضرورت اس
ــان می   دهد. در گذشته در  زمان دیگری خود را نش
ــگر2 و عملگر3  پروژه   ای که در آن تعداد زیادی حس
ــتفاده قرار می   گرفت،  ــال و آنالوگ مورد اس دیجیت
ــیر ارتباطی آن   ها با کنترل   کننده  نیاز بود طول مس
ــه این امر  ــود ک ــی ش ــتقل سیم  کش به صورت مس
ــتلزم صرف هزینه   ي باالی سیم   کشی و تأمین  مس
ــای ورودی و خروجی دیجیتال و آنالوگ و  کارت   ه
همچنین مشکالت فراوان دیگر از جمله نویزپذیری 
ــامانه بود. ولی در طراحی   های امروز، به  ــدید س ش
ــم عظیمی  ــیمه حج ــا یک کابل دو س ــک تنه کم
ــرعت و امنیت باال بین  ــهولت و با س ــه س از داده ب
ــا و کنترل   کننده   ها منتقل  ــمیترها، عملگره  ترانس
ــر تبادل داده  ــاوري نوین عالوه ب ــود. این فن می   ش
ــطوح باالتر یعنی  ــزات ابزاردقیق، در س بین تجهی
 ارتباط بین PLC ها و سامانه   های پایش، 4HMI و

SCADA به وفور به چشم می   خورد.
ــرای  ب  Honeywell ــرکت  ش  ،1980 ــال  درس
ــیگنال   های  ــکان مدوله کردن5 س ــتین بار، ام نخس
ــان mA 20-4 را  ــه   ي جری ــال روی حلق دیجیت
ــدی خود فراهم کرد  ــرای برخی از تجهیزات تولی ب
ــرآغاز ایده   ي ساختن فیلدباس شد.  که این اقدام س
ــاط و تبادل داده  ــان هر قطعه برای ارتب در آن زم
ــرد که این  ــودش پیروی می   ک ــد خاص خ از قواع
ــازنده   ي آن بود. به علت تعدد  ــد منحصر به س قواع
ــتگاه   هایی  ــن قواعد انحصاري، اداره   ي چنین دس ای
ــد. پس از  ــکل   تر و پیچیده   تر می   ش روز به روز مش
 مدتي به منظور حل این معضل، از ایده   ي حاکم بر 
ــبکه   های رایانه   اي الهام گرفته شد. در این روش  ش
ــریال، همه   ي وسیله   هاي سطح  یک یا چند خط س
ــد را به هم وصل می   کند. واژه   ي فیلدباس از دو  فیل

کلمه   ي »فیلد« و »باس« تشکیل شده است.
ــه   ای که  ــد به منطق ــی فیل ــیون صنعت در اتوماس
ــگرها،  ــق از قبیل حس ــه   ي ابزاردقی ــزات پای تجهی
ــرها و عملگرها در آن  جا  ــمیترها، ترانسدیوس ترانس
ــود و کلمه ی باس6 به  نصب می   شوند اطالق مي   ش
ــیر ارتباطي براي  ــذرگاه، بیانگر یک مس ــوم گ مفه

تبادل داده است.
2. Sensor
3. Actuator
4. Monitring 
5. Modulation
6. Bus

ــت که  ــبکه   ای اس ــاده ش  پس فیلدباس به زبان س
ــازد ولی در  ــزات فیلد را به هم مرتبط می   س تجهی
عمل می   تواند سطوحی باالتر از فیلد را نیز پوشش 
ــبکه   ای دیجیتال، دو سویه، چند  دهد. فیلدباس ش

انشعابی با ارتباط سریال است.
برخی از استانداردهای معروف و پرکاربرد فیلدباس 

عبارتند از:
AS-i
Profibus
CAN
Modbus
Hart
DeviceNet
EIB
Instabus
BitBus

AS-i 2. شبکه  ي
Actuator Sensor I - ــف  مخف  AS-i ــام  نن
ــگر و عملگر از  ــط7 حس ــی واس ــه معن terface ب
ــاري باز از  ــبکه  های داراي معم ــن ش پرکاربردتری
ــتانداردهای  ــاس و منطبق بر اس ــواده   ي فیلدب خان
ــال  س در  ــت.  اس  EN50295 و   IEC62026
ــیومی متشکل از  ــور آلمان، کنسرس 1991 در کش
ــرکت   های سازنده   ي  ــهورترین ش بزرگ   ترین و مش
ــیون صنعتی تشکیل  تجهیزات ابزاردقیق و اتوماس
 AS-International شد و مؤسسه   ي بین   المللی
ــال 1996  ــد و به دنبال آن درس ــیس کردن را تأس
 AS-i Trade Organization ــازمان  س

)ATO( تأسیس شد.
ــک کابل دو  ــد تنها به کمک ی ــتاندارد جدی در اس
رشته، عالوه بر انتقال اطالعات، تغذیه   ي تجهیزات 
ــبکه   ي AS-i را به راحتی  ــود. ش  نیز تأمین می   ش
ــبکه   های دیگر  می   توان به کمک Gateway به ش
 ،CAN،  Profibus ــد  مانن ــر  باالت ــطوح  س در 
ــره  InterBus ،DeviceNet ،Modbus و غی

مرتبط کرد.

7. Interface

شکل 1. شبکه  ی ارتباطاتی مبتنی بر فیلدباس شامل چند پروتکل مختلف

AS-Interface نگاهی به شبکه   ي صنعتی
لد
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AS-Interface نگاهی به شبکه   ي صنعتی

AS-i  2. 1. مزایای مهم شبکه  ي
ــیار ساده است و نیاز  سـادگی: شبکه   ي AS-i بس
ــال ماژول   های ورودی  ــا یک کابل برای اتص به تنه
ــزات دارد. همچنین کاربران برای  و خروجی تجهی
ــتفاده از آن نیازی به دانش عمیق از سامانه   های  اس
صنعتی و یا پروتکل   های ارتباطاتي ندارند. برخالف 
ــبکه   های دیجیتالی، شبکه   ي AS-i  نیازی  دیگر ش
 GSD ــا و یا تجهیزات ــه خاتمه دهنده8 و فایل   ه ب

ندارد. )در برخی از موارد نیاز است(
دارای   AS-i ــر  ب ــی  مبتن ــای  پروژه   ه  کارایـی: 
ــامانه   های کارآمد و بسیار سریع است، و آن   ها را  س
قادر به جایگزینی با سایر طراحی   های پرهزینه و با 

قابلیت اطمینان پایین می   سازد.
ــبکه   ي AS-i بسیار  ــترش ش انعطاف  پذیری: گس
ــت؛ بدین صورت که کافی است برای هر  آسان اس
ــود و  ــک آدرس منحصربه  فرد انتخاب ش ــاژول ی م

سپس به کابل شبکه   ي اصلی متصل شود.
در صورتی که منبع تغذیه   ي ماژول از طریق گذرگاه 
ــده باشد و اتصال به ماژول بعدی  ارتباطی تأمین ش
 LED ــد چراغ ــتی صورت گرفته باش ــز به درس نی

صحت آن را نشان می   دهد.
ــبکه   ي AS-i از توپولوژی   هاي حلقوي، درختي،  ش
 گذرگاهي و ستاره   اي و پیکربندی   های دیگر با طول 
ــی تا 100m پشتیبانی می   کند و با اضافه  کابل   کش
ــامانه تا ــترش س ــده9 امکان گس ــردن تکرارکنن  ک
300m وجود دارد. راه   اندازی شبکه   ي AS-i آسان 
ــت و نیازی به خاتمه دهنده در پایان هر مسیر  اس

ندارد.
ــول  معم ــور  به ط  AS-iــبکه   ي ش در   هزینـه: 
ــدازی، در  ــب و راه   ان ــی و نص ــای کابل   کش هزینه   ه
ــوم، 50درصد  ــبکه   های مرس ــا دیگر ش ــه ب مقایس
ــتفاده از تنها یک کابل برای اتصال  کمتر است. اس
ــته10 نیاز به قفسه، لوله   ها و  ــتگاه   های گسس به دس
ــد. صرفه   جویی   های به  ــش می   ده ــینی   ها را کاه س
ــبکه واقعاً قابل توجه است،  ــت آمده در این ش دس
ــوان تعداد  ــد کابل می   ت ــتفاده از چن ــه با اس چراک
ــگرها و عملگرها را به چندین   بسیار زیادی از حس
ــن ترتیب  ــرد و بدی ــی متصل ک ــامانه   ي کنترل  س
هزینه   ي نصب و راه   اندازی و زمان طراحی مهندسی 

بسیار پایین می   آید.

2.2. مشخصات اصلی
استفاده از شبکه   ي کارآمد AS-i یک راه حل ساده 
ــت که موجب یکپارچه   سازي  و با حداقل هزینه اس
حسگرها و عملگر های گسسته بر روی سامانه   های 

8. terminator
9. Repeater
10. Discrete

برخورداري از اسـتاندارد باز: طراحی و توسعه  
ــه انجمن  ــته ب ــزرگ وابس ــرکت   های ب ــط ش  توس

بین   المللی AS-i؛
ــودن و  ــاده ب ــده، س ــوارد ذکر ش ــه م ــا توجه ب  ب
ــدازی، از بزرگ   ترین  ــن نصب و راه   ان هزینه   ي پایی

مزایای شبکه   ي پروتکل AS-i است.

3.2. آدرس  دهي و ارتباطات
ــد مبنای ارتباطی تجهیزات  همان   طور که گفته ش
ــبکه   ي AS-i به صورت رییس/مرئوس است.  در ش
رییس که معموالً یک PLC است و در هر شبکه   ي 
ــه صورت چرخ  ه اي  ــت، ب AS-i تنها یک واحد اس
ــزات مرئوس ارتباط برقرار کرده  با هر یک از تجهی
ــور از واحدهاي  ــادل داده انجام می   دهد. منظ و تب
ــتند. در این جا  ــگرها و عملگرها هس مرئوس، حس
نیز مانند سایر شبکه   ها هر واحد مرئوس دارای یک 
ــبکه به  ــت که بر روی ش آدرس منحصر به فرد اس
کمک دیپ سوییچ19 یا تنظیمات نرم   افزاری بین 1 
ــود و باز هم مانند سایر شبکه   ها  تا 31 تعیین می   ش
ــر نقطه می   تواند کاماًل از محل قرارگیری،  آدرس ه
مستقل باشد. یعنی به عنوان مثال ترانسمیتری که 
آدرس آن 2 تعیین شده می   تواند بیست و پنجمین 
ــبکه باشد. ولی ماژول رییس  ماژول یک گذرگاه ش

آن را با آدرس 2 می   شناسد.
ــته باشید که در اغلب  به این نکته حتماً توجه داش
ــش از چند مرتبه که معموالً کمتر از 20  موارد، بی
ــت، نمی   توان آدرس ماژول مرئوس را تغییر  بار اس
داد و پس از آن واحد مرئوس آخرین آدرس تنظیم 

شده را برای همیشه در نظر می   گیرد.
ــرعت  kbps 167 از  ــس با حداکثر س ماژول ریی
آدرس 1 شروع کرده و در زمان حداکثر  mS 5 به 
ــیده و اطالعات را ارسال و یا دریافت  ماژول 31 رس
می   کند. واحد رییس عالوه بر تبادل داده وظیفه   ي   
ــکالت تجهیزات  مهم رفع خطاي20 ارتباطی و مش
ــوارد را به کاربر  ــده دارد و م ــوس را نیز بر عه مرئ

گزارش می   دهد.
ــبکه  تجهیزات مرئوس  به دو صورت به گذرگاه ش

متصل شده و تبادل داده را انجام می  دهند:
ــزات ابزاردقیق  اتصـال مسـتقیم: برخی از تجهی
ــی AS-i بوده                ــه   ي21 اختصاص ــد دارای تراش جدی
و در اصطالح مرئوس هوشمند22 نامیده می   شوند و

ــی اختصاصی بوده و در                                                                                                                                                                  دارای آدرس
ــتقل ــبکه به عنوان یک گره مس                   ش

                 دیده می   شوند.

19. Dip Switch
20. Debugging
21. Chip
22. Smart salve

جامع کنترل فرآیند مي   شود. این شبکه دارای یک 
سری از ویژگی   های اصلی، به شرح زیر است:

سـازگاری: قابلیت ارتباط تعداد زیادی از حسگر 
ــف از طریق یک  ــر از تولیدکنندگان مختل و عملگ

واسط استاندارد سریال دیجیتال و تبادل داده.
ــامانه   ي  روش دسترسـی: نمونه   گیری تناوبی، س

تک رییسه11؛
ــیگنال مرئوس12 با آدرس  آدرس دهی: دریافت س

ثابت از رییس13 یا نوع دستی؛
ــتاره  اي،  توپولـوژی: بدون محدودیت )حلقوي، س

خطي و درختي(؛ 
ــش و نتابیده  محیط انتقال14: دو کابل بدون پوش
ــه   ي الکتریکی )معموالً  ــرای انتقال داده   ها و تغذی ب
ــا mA 200 برای  ــور معمول ت VDC 24(، به  ط
ــیر  ــر واحد مرئوس، تا حداکثر A 8 برای هر مس ه

گذرگاه.

نصب و راه  اندازی سریع؛
برخورداري از رابط الکترومکانیکی با 

فناوري سوراخ کننده15
ــدوده  ي m 100، قابلیت افزایش  طـول کابل: مح

طول تا m 300 به کمک تکرار کننده؛
ــیگنال داده و منبع تغذیه به  سـیگنال: انتقال س
کمک تنها یک کابل و انتقال حداکثر A 8 جریان.

تعداد ماژول   های مرئوس: تا 62 واحد مرئوس در 
)Version 2.1( هر خط شبکه

داده   هـا: 4 ورودی و 4 خروجی برای هر مرئوس، 
برای بیش از 31 مرئوس، تنها 3 خروجی )حداکثر 

248 ورودی/ خروجی دودویي16در هر شبکه(؛
ــا توجه به  ــر mS 10 ب  زمـان چرخـه17: حداکث

نسخه   ي  v2.0 و v2.1؛
ــخیص خطاي مؤثر و ارسال  تشخیص خطا18: تش

مجدد اطالعات نادرست؛
کم هزینه: هزینه   ي راه   اندازی بسیار پایین به علت 

حذف ماژول ورودی و خروجی PLC؛
ــیار باال براي  قابلیت اطمینان: قابلیت اعتماد بس

کار در محیط   های صنعتی؛

11. single-master
12. Slave     
13. Master
14. Medium
15. Piercing
16. Binary
17. Cycle time
18. Error detection
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ــیاری  اتصـال بـه کمـک مـاژول واسـط: بس
داری  ــی  قدیم ــای  عملگره و  ــگرها  حس  از 
ــند در نتیجه براي  کنترل   کننده   ي AS-i نمی   باش
 AS-i اتصال آن   ها به شبکه از ماژول واسطی با نام
ــتفاده می   کنیم. هر یک از حسگرها  Module اس
ــا به یکی از ورودی   های این ماژول وصل  و عملگره
ــده و به کمک آن یک آدرس منحصر به فرد در  ش
ــص مي   یابد و به عنوان  یک  ــبکه به آن   ها تخصی ش

گره مستقل عمل مي   کنند.
ــود این است  نکته   ي مهمی که باید به آن توجه ش
ــک ابزار  ــیله   ي مرئوس به کم ــر وس ــه آدرس ه ک
مخصوصی که در شکل 3 مشاهده می   شود و واحد 
ــم آدرس23 نام دارد نام دارد یا بلوک   هاي تابع  تنظی
خاص درون PLC تنظیم می   شود. این آدرس روی 
ــیله ذخیره شده و با قطع منبع تغذیه  حافظه   ي وس
ــر ماژول دارای 4  ــود. به  طور معمول ه پاک نمی   ش
ــت که حسگرها و عملگرها  ورودی و 4 خروجی اس
ــوند. در نتیجه به کمک 31  ــه آن  ها متصل می  ش ب
ــر 124 ورودی و 124 خروجی قابل  ماژول حداکث
ــل جدید یعنی v2.1 به بعد  ــت. در نس کنترل اس
ــکان آدرس   دهی به 2 برابر افزایش یافته و امکان  ام

اتصال تجهیزات آنالوگ نیز مهیا شده است.
23. AS-i Addressing Unit

شکل 2. ماژول واسط AS-i که برای اتصال 
تجهیزات قدیمی به شبکه از آن استفاده می  شود

AS-i شکل 3. واحد تنظیم آدرس شبکه  ی

 AS-i 2. 3. 1. کابل در شبکه  ي
ــتفاده در AS-i از نوع  ــورد اس ــی م ــل ارتباط کاب
ــیلد است و داراي  ــته  اي بدون ش ــطح24 دو رش مس
ــی  ــت. داخل این کابل دو هادی مس رنگ  زرد اس
ــرار دارد. این  ــای آبی و قهوه   ای ق ــوازی با رنگ   ه م
ــش 180 درجه و  ــم و امکان خم ــا وزن ک ــل ب کاب
ــن امکان را  ــه کاربر ای ــب راحت ب ــی و نص جابجای
ــبت به  ــه زمان نصب را تا 75درصد نس می   دهد ک
ــاده و  ــیم   بندی از کابل   های س ــه برای س زمانی ک
ــود، کاهش دهد. این کابل  معمولي استفاده مي   ش
دارای پوشش عایقی پالستیکی از جنس کوپلیمر25 
مقاوم در برابر حرارت باال و مواد خورنده   ي اسیدی 
و تشعشعات است. البته امکان استفاده از کابل   های 
ــتاندارد AS-i وجود دارد  دیگر نیز به جای نوع اس
ولی مراحل نصب و سیم   کشی را به مراتب سخت   تر 
می   کند. اتصال تجهیزات به کابل به کمک اتصاالت 
ــوزنی شکل روی قطعه به راحتی انجام می   گیرد.  س
برای جلوگیری از اتصال نادرست سوزن و دو رشته 
ــش کابل دارای زائده   ای است که نصب  سیم، پوش

صحیح را کنترل می   کند.

24. Flat
25. Copolymer

شکل 4. نمونه  ای از کابل استاندارد AS-i به همراه اتصاالت مربوطه

کابل شبکه پس از اتصال به کنترل   کننده   ي رییس 
ــده و پس از آن به  وارد منبع تغذیه   ي اختصاصی ش

سمت تجهیزات مرئوس هدایت می   شود.

2.3.2. مدوالسیون 
ــبکه   ي ASI بر  ــال اطالعات در ش ــامانه   ي انتق  س
پایه   ي مدوالسیون 26FSK است که به علت پهنای 
ــیلددار در  ــم می   تواند بدون نیاز به کابل ش باند ک

مسافت   های نسبتاً طوالنی استفاده شود.
ــد حداکثر  ــش از این گفته ش ــوری که پی همان   ط
ــس و آخرین ماژول  ــه   ي مجاز بین ماژول ریی فاصل
ــش یابد ولی به  ــوس می   تواند تا m 100 افزای مرئ
ــک برخی از تجهیزات که در ادامه ذکر خواهند  کم

شد این فاصله می   تواند افزایش یابد.
 این تجهیزات شامل تنظیم کننده27، تکرارکننده و 
خاتمه   دهنده است. با استفاده   ي صحیح از ترکیبی 
ــا نزدیک به ــوان فاصله را ت ــن تجهیزات می   ت  از ای

m 1000 افزایش داد.

26. Frequency Shift Keying
27. Tuner

FSK شکل 5. دیاگرام زمانی مدوالسیون

AS-Interface نگاهی به شبکه   ي صنعتی
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AS-i شکل 6. شمای ظاهری یک خاتمه   دهنده  ی

AS-i شکل 7. یک نمونه تکرارکننده شبکه  ی

شکل 8. شمای ظاهری یک 
AS-i تنظیم کننده  ی

AS-i شکل 9. انواع توپولوژی شبکه جهت اتصال تجهیزات در شبکه  ی

خاتمه   دهنده: وظیفه   ي اصلی این قطعه جلوگیری 
ــت سیگنال از انتهای دو سر سیم باز است  از برگش
که به علت برگشت با دامنه   ي معکوس، همانند نویز 
عمل کرده و سیگنال   های داده را تخریب می   کند. 

خاتمه   دهنده معموالً از یک مقاومت Ω 100 که با 
یک خازن µF 1 سری شده است، تشکیل می   شود. 
ــیر  ــک خاتمه   دهنده در انتهای مس ــا قرار دادن ی  ب

می  توان فاصله را حتی تا 2 برابر افزایش داد.
تکرارکننده: تکرارکننده در صورتی که طول کابل 
ــد و در موارد  ــا تعداد گره   ها به حداکثر مجاز برس ی
ــازي28 بین محیط  ــط جداس ــاص به عنوان واس خ
خطرناک و بي   خطر مورد استفاده قرار می   گیرد. در 
ــبکه   ي AS-i می   توان حداکثر از 2 تکرارکننده  ش
ــیگنال استفاده کرد و  به عنوان تقویت کننده   ي س

طول سیم را تا 4 برابر افزایش داد.
تنظیـم کننده:  به کمک این ماژول می   توان طول 

کابل را تا 300m افزایش داد.
ــعاب29، درختي،   به کمک چهار توپولوژی خط انش
ــتاره اي می   توان تجهیزات مرئوس را به  خطي و س

یک واحد رییس وصل کرد.

28. Isolator
29. Branch Line

منابع:

•	 SIMATIC NET-DP/AS−INTERFACE LINK Advanced (Manual)
•	 www.smar.com
•	 www.hms.se
•	 www.fieldbus.org
•	 www.AS-interface.net
•	 www.automation.siemens.com

AS-Interface نگاهی به شبکه   ي صنعتی
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واژه  های کلیدی:
کنترل پیشرفته ی فرآیند، بهینه سازی، انرژی، بهبود کیفیت

ــتار سعي دارد با بیاني نه چندان تئوریک،  این نوش
ــردي APC بپردازد. به  ــه رویکردهاي کارب تنها ب
این منظور ابتدا با ذکر مقدمه اي کوتاه، ضمن بیان 
ــرفته  ی فرآیند به تعاریفي  تاریخچه ی کنترل پیش
مقدماتي از آن پرداخته شده است. در ادامه با طرح 
سؤال »ماهیت APC چیست؟« سعي شده است 
ضمن تبیین حداقل نیازهای طراحي و پیاده سازي 
ــؤال فوق داده شود.  ــخ س آن، به نحو مقتضي پاس
ــته بندي  ــت، دس ــش مهم اس ــن بخ ــه در ای آن چ
ــعي شده  ــت که س روش هاي گوناگون APC اس
ــکل گیري این روش ها نیز بیان شود.  است روند ش
در بخش بعدی هم تعدادي از الگوریتم هاي کنترلي 
ــتفاده و روش هاي گوناگون APC تشریح  قابل اس
ــان و معرفی  ــت. مبحث پایانی نیز به بی ــده اس ش
ــا در صرفه جویی  ــای نوین کنترل فرآینده روش ه
ــرایطی فراهم شود  انرژی می پردازد. امیدواریم  ش
ــود در علم  ــیل هاي موج ــم تمامی پتانس تا بتوانی

مهندسي کنترل را در صنایع خود به کار بگیریم.

مهندس  منصوره اسماعیلی 

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

)esmaeili@pgpic.ir( 

مهندس محمد حسن موحدی

شرکت نفت و گاز پارس

)movahedi@pogc.ir( 

 روش های نوین
 كنترل صنعتی
راه كاری برای واحدهای فرآیندی 
در بهینه سازی مصرف انرژی

ت اول
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1 . مقدمه 
ــرفته ی  ــامانه های کنترل پیش ــی توانایی س معرف
فرآیندهاAPC( 1( در صنعت و عمومیت این بحث 
در میان کاربران، سبب بیان ابهاماتي نیز در برخی 
ــده است. براي مثال  محفل های علمي و صنعتي ش
عده اي پیاده سازي APC را مقوله اي سخت افزاري 
ــر آن را از جنس نرم افزار  ــد و عده اي دیگ مي انگارن
ــن رویکرد،  ــر مدافعان ای ــب دیگ ــد. از جان می دانن
ــان فعلي را بهترین مقطع براي بهره گیري از آن  زم
مي دانند و در عوض نیز عده اي از کاربران احساس 
ــتفاده از آن نداشته و در برابر طرح آن  نیازي به اس

در صنعت مقاومت می کنند. 
تئوری APC یک عبارت با دامنه ی مفهومی وسیع 
ــت. از جانب  در کنترل صنعتی و کنترل ربات  ها اس
ــوخ کرد که  دیگر، این مفهوم زمانی در صنعت رس
ــده و بسیاری از مفاهیم کنترلی به  رایانه فراگیر ش
جای سخت افزار، با نرم افزار قابل پیاده سازی شدند. 
ــازی  ــن روش APC می تواند با پیاده س ابتدایی تری
ــیک و به کمک الگوریتم یک  مفاهیم کنترل کالس
ــر کنترل پیش بین  ــده ی 2PID از منظ کنترل کنن
ــود ]1-3[. در این صورت سامانه ی کنترل  اجرا ش
ــده، دارای محدودیت های خاص خود از  طراحی ش
ــرد و کاربرد بوده ولی با توجه به این  که  نظر عملک
ــت  ــده اس ــرای یک نقطه  ی کار خاص طراحی ش ب
ــد. به طور معمول، این ایده  شاید تک منظوره باش
به عنوان یک نرم افزار پیشرفته و هوشمند به کمک 
سامانه  های کنترل توزیعیDCS( 3( یا سامانه  های 
ــتافته و در  ــرل مبتنی بر فیلدباسFCS( 4( ش کنت
ــدن APC در محیط نرم افزاری  ــت با فعال ش نهای
ــامانه ی کنترل DCS یا FCS، یک هدف واحد  س
ــده   ی APC می تواند  ــود. کاربرد عم ــال می ش دنب
ــیمی و  ــیمیایی و پتروش ــای صنعتی ش در واحده
ــد که این  ــدی با عملیات پیچیده باش ــا هر فرآین ی
ــد در این گونه  ــودن فرآین ــه لحاظ پیچیده ب امر ب
ــای  ــن کنترل کننده ه ــت یافت ــع و موضوعی صنای
ــوع با ایجاد  ــت. این موض ــد متغیره صادق اس چن
ــای فرآیند و  ــمند بین متغیره ارتباط پویا و هوش
پیش بینی رفتار فرآیند، عملی می گردد. در نتیجه، 
ــب با شرایط فرآیند و مقادیر متغیرهای آن،  متناس
ــته های  ــامانه  و همچنین خواس ــای س پیش بینی ه
ــامانه ی  کنترل اعمال  ــر )که پیش از این به س کارب
ــت( عملکرد کنترل کننده )APC( شکل  شده اس

خواهد گرفت ]4[. 

2. ماهیت APC  چیست؟
ــای جدید در  ــه کارگیری روش ه ــق تعریف، ب طب
ــطه ی روش های مبتنی بر  کنترل فرآیند که به واس
ــده و رایانه امکان پذیر  ــاوری مبتنی بر ریزپردازن فن

1.  Advanced Process Control
2. Proportional + Integral + Derivative
3. Distributed Control System
4. Field Control System

ــرفته فرآیند نامیده می شود.  می شود، کنترل پیش
ــیک  ــنتی و کالس ــا توجه به این که روش های س ب
ــخ  ــا در یک نقطه ی کار، پاس ــد تنه ــرل فرآین کنت
مناسب به تغییرات سامانه ی فرآیند را می دهند، به 
جرأت می توان مدعی شد مزیت عمده ی روش های 
ــه با این  ــرفته مقابل ــون کنترل فرآیند پیش گوناگ
ــه با تغییرات  ــت ک ــامانه ای اس نقیصه و طراحی س
ــازگاری داشته باشد و امکان کنترل  نقطه   ی کار س
ــیع تری از نقاط، کار  ــدوده   ی وس ــد را در مح فرآین
ــا فراهم نمودن  ــازد. همچنین ب ــد فراهم س فرآین
ــناخت رفتار فرآیند و  ــمند با ش امکان کنترل هوش
ــداری را در محدوده ی  ــردن آن، وجود پای مدل ک
ــه با  ــن مواجه ــه   ی کار و همچنی ــیعی از نقط وس
ــراوان در فرآیند تضمین  محدودیت های فیزیکی ف
ــد از عنوان  ــتند بع ــد. طراحان معتقد هس مي نمای
ــدی، بالغ بر 40  ــه طور ج ــدن تئوری APC ب ش
ــال زمان صرف شده است تا کاربران خواستار به  س
ــن مزایا و توانایی های کاربردی APC در  کار گرفت
پروژه های صنعتی شوند. در دهه ی 1960، برداشت 
از کنترل کننده های پیشرفته، همان الگوریتم های 
ــه  ــده و طوالنی کنترل کننده های PID با س پیچی
ــتق گیر بود. ظهور  ــبی، انتگرالی و مش عبارت تناس
ریزپردازنده های صنعتی این کمک را به سازندگان 
ــود تا بتوانند الگوریتم های پیچیده   ی PID را از  نم
ــزار تبدیل نمایند. به  ــخت افزاری به نرم اف حالت س
ــتفاده از  ــه در کنترل صنعتی و اس ــری رایان کارگی
ــرعت  ــال به جای آنالوگ، باعث س فناوری دیجیت
ــیدن به کار پردازش سیگنال5، کاهش حجم  بخش
ــخت افزار، ارزان شدن تجهیزات کنترلی، رضایت  س
ــادگی عیب یابی و بسیاری امتیازات دیگر  کاربر، س
ــد. بنابراین  ــامانه  های سخت افزاری ش نسبت به س
ــت که با وجود این شرایط، نظر کاربران  بدیهی اس
ــامانه  های کنترلی به آرامی  ــتفاده کنندگان س و اس
ــوق  ــری از این گونه تجهیزات س ــتر به بهره گی بیش
ــفه و الگوریتم  ــتفاده از فلس ــق اس ــود. ح داده ش
کنترل کننده های پیش خوری، چند متغیره و بهینه 
ــش و او را بیش از پیش در  ــرای کاربر رضایت بخ ب
ــذارد. در حقیقت، این حق  انتخاب خود آزاد می گ
ــه کاربر با  ــمه می گیرد ک انتخاب از جایی سرچش

5. Data Processing

پیاده سازی هر کدام از الگوریتم های یاد شده توسط 
ــک رایانه، خود را ملزم به  ــزاری جداگانه در ی نرم اف
استفاده از سخت افزارهای مستقل نمی بیند. از این 
رو امروزه اثبات شده است که APC، همان امکان 
ــط یک  ــی مفاهیم کنترلی توس ــازی تمام پیاده س

رایانه ی صنعتی است. 
ــال 1999 تفاهم نامه ای بین شرکت یوکوگاوا  در س
)سازنده ی بزرگ سامانه های کنترل( و شرکت ِشل 

)فعال در زمینه ی نفت و انرژی( امضاء شد.
ــود را در  ــاله ی خ ــه ی 30 س ــل تجرب ــرکت ِش ش
پیاده سازی کنترل صنعتی در بیش از 800 پروژه ی 
ــوگاوا قرار داد. تجمیع  عظیم جهان در اختیار یوک
ــزه ی خوبی برای  ــرکت فوق، انگی ــات دو ش تجربی
ــال 2009 بتوانند در  ــد به طوری که تا س آنان ش
پیاده سازی بالغ بر 250 سامانه ی کنترلی مبتنی بر 

APC در دنیا موفق باشند ]15[. 
ــگر چگونگی کاهش مصرف انرژی،  شکل 1 نمایش
ــدی در واحد  ــرایط فرآین ــت دادن ش بدون از دس
ــت. در بازه ی زمانی سمت چپ هنوز  مورد نظر اس
ــنتی و از جمله سامانه ی  ــامانه های کنترل س از س
کنترل توزیعی استفاده می شده است. در این حالت 
ــامانه ی  ــط کاربران س تمامی تنظیمات الزاماً توس

کنترل انجام می گیرد.
ــرات پارامترها  ــود که دامنه ی تغیی  مالحظه می ش
ــت. فعال  ــکل معنی داری بلند اس ــا به ش و متغیره
ــوم میانی منحنی تغییرات(  ــدن APC )یک س ش
ــه ی تغییرات  ــودی در نتایج دامن ــه منزله ی بهب ب
ــش دامنه ی تغییرات فوق  ــت. اما کاه پارامترها اس
ــت فاصله ی بین دامنه ی داده ها  هنوز نتوانسته اس
با محدودیت های عملیاتی را کاهش دهد. در ادامه 
ــوم پایانی، با فعال نمودن  و در بازه ی زمانی یک س
ــم و پارامترهای  ــرد کنترل بهینه، نقاط تنظی رویک
ــرایط فرآیندی نزدیک  ــی تا حد امکان به ش کنترل
ــطح  ــر افزایش س ــاق، عالوه ب ــن اتف ــود. ای می ش
ــرل بهینه ی  ــدن مفاهیم کنت ــی و برآورده ش کارای
ــات انرژی  ــری از تلف ــه منزله ی جلوگی ــد، ب فرآین
ــود، APC می تواند در  ــن وج ــا ای ــت. ب ــز هس نی
ــون و کنترل  ــیعی از فرآیندهای گوناگ ــف وس طی
ــد ]15[. ــته باش بهینه ی این فرآیندها کاربرد داش

ــدی،  ــد فرآین ــک واح ــری APC در ی ــه کارگی ب

شکل 1. روند کاهش مصرف انرژی در نسل های مختلف کنترل

روش های نوین كنترل صنعتی..
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ــمند و یادگیرنده،  ــازي کنترل هوش ضمن پیاده س
ــت: داش ــد  خواه ــی  پ در  ــز  نی را  ــر  زی ــج  نتای

1. کاهش مصرف انرژی؛
2. بهبود کیفیت تولید، بهبود وضعیت فرآیند؛

3. افزایش ظرفیت تولید؛
4. افزایش امکان تحلیل مشکالت فرآیند؛

5. افزایش ضریب ایمنی واحد تولیدی؛
6. کاهش مشکالت زیست محیطی؛

7. کاهش توقف های ناخواسته در تولید.
 PID با کمک همان  APC گفته شد اولین ایده ی
Control به وجود آمد. برای تشریح موضوع، ابتدا 
ــاده بیان می شود. همان گونه که در شکل  مثالی س
ــت، می خواهیم توسط یک  ــان داده شده اس 2 نش
ــرد در مجاورت   مبدل حرارتی و با قرار دادن آب س
تیوب های حاوی بخار، آب سرد ورودی به مبدل را 

به اندازه ی نیاز گرم کنیم ) کنترل دما(.

ــرل دما می توان  ــه برای کنت ــاده ترین طرحی ک س
داشت، یک حلقه ی کنترل بازخوردی است )شکل  

.)3
ــزان بخار مورد  ــر دمای خروجی مبدل، می با تغیی
ــط حلقه ی  ــاز نیز تغییر کرده که این مقدار توس نی
ــن زده و در نهایت کنترل  ــخوری تخمی کنترل پس
می شود. بدیهی است به لحاظ این که در این روش 
ــده به مبدل یک  کنترل برای میزان بخار تزریق ش
ــت میزان  عدم قطعیت وجود دارد و گاه ممکن اس
ــاز بر هم منطبق  ــده و بخار مورد نی بخار اعمال ش

ــند، این موضوع باعث تشدید خطا در کنترل  نباش
دما می شود. 

برای پرهیز از این نقص کنترل آبشاری6 پیشنهاد و 
عملی می شود )شکل 4(.

ــاری خروجی کنترل کننده ی مبنا7  در کنترل آب ش
ــم کنترل کننده   ی مرحله ی  به عنوان نقطه ی تنظی
ــا وجود  ــت که ب ــت اس ــرار می گیرد. درس ــد ق بع
ــار ورودی به  ــرل بازخوردی روی بخ ــه ی کنت حلق
ــان از میزان جریان  ــه اطمین مبدل حرارتی همیش
ــامانه ی کنترل فوق  ــت پایداری س ــار و در نهای بخ
ــکال این روش کنترل )و در کل،  وجود دارد، اما اش
ــت  ــرل بازخوردی( این اس ــکال روش های کنت اش
6. Cascade Control
7. Master

ــد کنترل رخ دهد  ــد حتماً یک خطا در رون که بای
ــدن مقدار خطا،  )انحراف PV از SP( و با زیاد ش
کنترل کننده در پی اصالح آن خطا تغییراتی را در 
ــت عنصر نهایی کنترل اعمال کند. در این جا  وضعی
ــیار ساده مثال زده شده  که یک فرآیند حرارتی بس
ــودن فرآیندهای حرارتی،  ــت با توجه به کند ب اس
این گونه احساس نیاز می شود که سامانه ی کنترلی 
ــا را قبل از وقوع آن حدس  ــا باید تا حدودی خط م
ــت  ــد! از این رو اولین ایده، کنترل پیش بین اس بزن
ــاس نیاز  ــه ذهن ما خطور کرده و به آن احس که ب
ــن ابتدایی می تواند طرح  می کنیم. کنترل پیش بی

شکل 5 )کنترل پیش خوری8( باشد.
ــق با مقدار مطلوب  ــی که دمای خروجی مطاب زمان
8. Feedforward

شکل2.  مبدل حرارتی

شکل 3. حلقه ی کنترل بازخوردی

شکل 4. کنترل آبشاری

روش های نوین كنترل صنعتی..
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ــده   ی TIC خروجی در حدود  ــد، کنترل کنن باش
ــامانه ی کنترل  ــازد و چون س ــاه درصد می س پنج
ــت،  ــده اس از نوع الکترونیکی و تک حلقه فرض ش
ــادل دوازده میلی آمپر  ــیگنال، مع ــاه درصد س پنج
ــود خطا  ــورت عدم وج ــس در ص ــود. پ ــد ب خواه
ــی زمانی که مقدار  ــده ی دما، یعن روی کنترل کنن
ــد، حاصل عبارت ــدار مطلوب باش ــادل مق  دما مع

ــه خروجی  ــر و در نتیج ــادل صف ) GIt-12( مع
ــب با جریان مصرفی خواهد شد  جمع کننده متناس
)Io=If(. به بیان دیگر می توان گفت کنترل فوق به 
ــد پیش خوری خواهد بود. هرگاه  صورت صد در ص
ــرد ورودی تغییر کند متناسب با آن  جریان آب س
ــرده و قبل از این  ــار ورودی نیز تغییر ک حجم بخ
ــه دمای خروجی تغییر کند اصالحات الزم انجام  ک
ــا دقت انجام  ــه کنترل ب ــود. اما چون همیش می ش
ــد و کوچک   ترین خطایی که در خروجی  نخواهد ش
ــای ورودی ثابت  ــه وجود آید، یا دم ــه هر دلیل ب ب
ــامانه ی بازخوردی وارد عمل می شود و  ــد س نباش
 G)It-12 (ــدار ــه حاصل مق ــت ک این زمانی اس
ــدار دمای  ــد. فرض می کنیم مق ــف صفر باش مخال
ــب با  ــود، متناس خروجی از مقدار مطلوب کمتر ش
ــی کنترل کننده ی دما )R.A(9 افزایش  آن خروج
یافته و حاصل) G)It-12 بزرگ  تر از صفر می شود. 
ــفه ی وجودی G یا ضریب تقویت10 در عبارت  فلس
ــرایط فرآیند،  ــه ش ــا توجه ب ــت که ب ــاال این اس ب
ــب نفوذ عنصر بازخوردی را  می توانیم تأثیر و ضری

روی مقدار مناسبی قرار دهیم. 
ــد نظارت دقیق و  ــامانه ی کنترل می توان آیا این س
کنترل حساب شده ای را داشته باشد؟ در طرح آن 
ــرض کردیم آب ورودی همواره دارای دمای ثابت  ف
ــا واقعیت انطباق  ــت ولی این موضوع در عمل ب اس
ــت کاربر  ــدارد چون کنترل دمای آب ورودی دس ن
ــبانه روز و یا در  ــت و عالوه بر آن در طول ش نیس
ــته تغییر می کند. ــول مختلف دما پیوس طول فص

ــوب نخواهد  ــه ی مطل ــی نتیج ــرل نهای ــس کنت پ
ــبت به روش های قبلی خیلی  ــت )هر چند نس داش
ــته ای  ــت( ولی هنوز عوامل ناخواس ــده اس بهتر ش
ــاش روی آن تأثیرگذار است.  همچون نویز و اغتش
ــک روش پیش بین در  ــرورت ی ــا این جا ما به ض ت
ــاده را به  ــی س ــاس نیاز کرده و روش صنعت احس
ــن روش نیز  ــت عیوب ای ــا در نهای ــم، ام کار بردی
ــد ببینیم  ــازه بفرمایی ــود. اج ــت ب غیر قابل گذش
ــت و چه عنصری  متغیرهای ما در حالت کلی چیس
ــأله(: را می خواهیم کنترل کنیم )بیان صورت مس

می خواهیم حجمی از آب به میزان W1 را با دمای 
اولیه T1 گرم کرده و به دمای مطلوب T2 برسانیم، 
 Ws به این منظور نیاز به حجمی از بخار به میزان
ــی λ داریم. در  ــخصه ی حرارت ــا آنتالپی h و مش ب
ترمودینامیک بحثی داریم در خصوص قانون بقای 

جرمی که چنین بیان می دارد:
9. Reverse Action
10. Gain

این رابطه تمام خواسته های ما را بر آورده می سازد. 
ــر را اندازه گیری  ــای متغی ــت پارامتره ــی اس کاف
ــده،  ــای ضرب کنن ــک عملگره ــه کم ب و  ــرده  ک
ــار مورد  ــدار بخ ــده، مق ــده و تفریق کنن جمع کنن
ــت  ــرایط لحظه ای به دس ــه ش ــا توجه ب ــاز را ب نی
ــوان SP کنترل  ــدار می تواند به عن ــم. این مق آوری
ــکل 6(. ــد )ش ــار ورودی باش ــوردی روی بخ بازخ

ــه ی  ــک رابط ــای ی ــر مبن ــه ب ــوق ک ــی ف طراح
ترمودینامیکی انجام شده است این اطمینان خاطر 
را به کاربر می دهد که هرگونه تغییراتی )خواسته و 
ــته( در اطالعات ورودی سامانه ی کنترل  یا ناخواس
داشته باشیم از دید این کنترل کننده به عنوان یک 
ــالوه بر آن به  ــن دور نخواهد بود، ع روش پیش بی
ــی فرآیند، تمامی  ــود بازخورد در خروج دلیل وج
عوامل بیرونی و یا عدم هماهنگی های احتمالی نیز 
به خوبی پوشش داده می شود و به طور قطع کنترل 

بدون نقص انجام خواهد شد.

ــت این که در ظاهر  ــی که در این جا افتاده اس اتفاق
ــی کمک گرفتیم،  ــک رابطه ی ترمودینامیک ما از ی
ــی در عمل فرآیند را به صورت یک مدل ریاضی  ول
بیان کرده ایم. یعنی در عمل به عنوان یک راه کاری 
ــم و این، به  ــط ریاضی الگو می گیری ــی از رواب علم
ــی فرآیندها را می توان  ــت که تمام منزله ی آن اس
ــود. در مثال  ــی تبدیل نم ــه نوعی به مدل ریاض ب
ــده، مدل ریاضی منطبق با فرآیند  ساده ی بیان ش
ــد ولی ما نباید خیلی  در یک فرمول خالصه می ش
ــیم که همواره با این خوش شانسی  خوش بین باش
ــازی از ملزومات  ــیم. ولی در کل، مدل س روبرو باش

یک روش APC است.
ــت؟ پاسخ این سؤال  اما واقعاً ماهیت APC چیس
ــؤال از کاربر بشود یا از  ــتگی دارد به این که س بس
سازنده ی سامانه ی کنترل، و همچنین اگر سازنده 
ــازنده و چه کاربردی برای سامانه ی  ــت کدام س اس
کنترل وی منظور است؟ به عبارتی می توان این گونه 

شکل 5. کنترل پیش خوری

شکل 6. سامانه ی کنترل پیش خوری بر مبنای قانون بقای جرمی

روش های نوین كنترل صنعتی..

Ws = W1 ×  λ/h × )T2-T1(
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بیان داشت که برای اجرای APC و جهت رسیدن 
ــت  ــای متفاوت ممکن اس ــته ی کاربره ــه خواس ب
ــتفاده از الگوریتم های متفاوت  ــازنده ملزم به اس س
ــی APC، بیش از هر  ــد. در طراح با یکدیگر باش
چیز انتخاب راه کار و راهبرد کنترلی بستگی به نوع 
فرآیند و خواسته های کاربران دارد، بنابراین امکان 
دارد برای دو واحد تولیدی متفاوت، طراحی به یک 
گونه انجام نشود. همچنین معموالً، راه کارهای ارایه 
ــان کنترل وابسته به مجامع  شده از جانب مهندس
ــان کنترل با تجربه در طراحی  آکادمیک و مهندس
واحدهای صنعتی با هم متفاوت خواهد بود. در هر 
ــتفاده از  ــود به جای اس صورت، ترجیح داده می ش
الگوریتم های بسیار پیچیده، از رایانه های با سرعت 
ــا توانایی فوق العاده و هم چنین نرم افزارهای  باال و ب
ــود این ایده،  ــود. با وج ــتفاده ش قوی و کارآمد اس
ــت  ــکالت طراح نیز رو به فزونی خواهد گذاش مش
ــیل های  و همواره، عالوه بر بکارگیری تمامی پتانس
موجود )اعم از نرم افزار، سخت افزار و یا تکنیک های 
معمول( باید از تجارب قبلی نیز کمک گرفته شود. 
آن چه تاکنون در مجامع علمی و صنعتی به عنوان 
ــامل  ــت ش ــرفته مطرح اس کنترل کننده های پیش

روش های زیر می شود ]8-5[:
.کنترل کننده های PID پیشرفته11؛

ــی بر مدل12  ــن مبتن ــای پیش بی .کنترل کننده ه
)MPC(؛

11 . Advanced PID Control
12. Model Based Predictive Control

.کنترل کننده های تطبیقی؛
.کنترل کننده های فازی؛

.کنترل کننده های مبتنی بر شبکه ی عصبی.
در حال حاضر، صنایع فرآیندی پذیرای روش هایی 
ــبکه ی  ــی بر ش ــای مبتن ــون کنترل کننده ه همچ
عصبی، کنترل کننده های فازی الجیک و تا حدودی 

هم کنترل کننده های تطبیقی نیستند.
ــفانه روش های سه گانه ی یاد شده  به عبارتی، متأس
هنوز جایگاه و شأن خود را در صنایع فرآیندی پیدا 
ــازی و استفاده از  نکرده اند. محدودیت های پیاده س
ــه روش بیشتر شامل موارد زیر می شود ]-9 این س

:]12
ــرفت و  ــازی، البته با روند پیش ــکالت پیاده س مش
دستاوردهاي نرم افزاری این خوش بینی وجود دارد 
که به زودی پژوهشگران به این مشکل فائق آیند؛

ــا تجهیز در این گونه  ــامانه ی عدم اثبات پایداری س
روش های کنترلی )به لحاظ عدم تجربه ی اجرایي(؛

ــای عملی در  ــی محدودیت ه ــدن برخ ــاظ نش لح
پیاده سازی.

ــامانه ی کنترلی  ــتر دنبال س از این رو، صنعت بیش 
ــازی در صنعت را  ــت پیاده س ــم قابلی ــت که ه اس
ــکالت موجود در  ــد و هم بتواند با مش ــته باش داش
ــاختن  صنعت مقابله کند و همچنین با برآورده س
ــگاه خود را نیز  ــته های فرآیندی بتواند جای خواس

تثبیت نماید. در نتیجه، آن چه در این مقطع مطرح 
ــت بیشتر دو روش اول و دوم است.  و قابل دفاع اس
ــرفته به عنوان نسل  کنترل کننده های PID پیش
ــرفته نیز با کارآیی  ــه ی کنترل کننده های پیش اولی
ــتر به صورت تک حلقه  ــب در صنعت و بیش مناس
 PID ــد. در حقیقت کنترل کننده ی مطرح می باش
پیشرفته در جهت برطرف کردن نواقص موجود در 
PID کالسیک مطرح شد. بنابراین به عنوان اولین 

گزینه، روش های زیر مطرح شدند:
.کنترل کننده های مبتنی بر  PID پیشرفته؛

.کنترل کننده های مبتنی بر PID تطبیقی13 که 
خود شامل موارد زیر هستند:

.PID خود تنظیم؛14
.جدول بندی بهره؛15 

.روش پیش بین اسمیت16 در کنترل PID؛
.کنترل کننده های مبتنی بر PID فازی17.
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واژه  هاي کلیدي: SCADA، اتوماسیون صنعتي
 RTU، پروتکل  هاي ارتباطي

ــترده در صنعت  ــیون به صورت گس امروزه اتوماس
ــی،  ــرار مي  گیرد. از نظر مهندس ــتفاده  ق مورد اس
ــري از  ــا بهره   گی ــامانه ب ــودن یک س ــودکار نم  خ
فناوري   هاي اتوماسیون می   تواند سبب بهبود میزان 
ــی،  قابلیت اطمینان،  ــرل، کیفیت تولید، ایمن کنت
ــی و باال رفتن  ــات صنعت ــری کارخانج انعطاف   پذی
ــطح نظارت بر مراحل اجرای یک فرآیند صنعتی  س

شود.
سامانه   هاي 1SCADA عمدتاً در صنعت به منظور 
ــه اطالعات  ــتیابی ب ــرل نظارتی و دس ــال کنت اعم
ــوند. در واقع  ــای صنعتی بکار برده می   ش فرآینده
ــامانه   ها به منظور کنترل تأسیسات صنعتی  این س
ــیمی، تهویه، تولید و  از جمله صنایع نفت و پتروش
ــتفاده قرار  ــع انرژی الکتریکي و غیره مورد اس توزی

مي   گیرند. 
 SCADA ــامانه   ي ــرح مختصر س این مقاله به ش
ــاختار، فرآیند و ارتباطات، سخت   افزار و  از حیث س

نرم افزار مربوطه می   پردازد. 
1. Supervisory Control and Data Acquisition 

SCADA چیست؟

مهندس سید اسماعیل امام جمعه

esmail.emamjomeh@gmail.com 
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واژه  هاي کلیدي: SCADA، اتوماسیون صنعتي
 RTU، پروتکل  هاي ارتباطي

1. مقدمه
ــی،  SCADA یک نام اختصاری و در زبان انگلیس
 Supervisory Control And Data ــف مخف
ــی و  ــرل نظارت ــای کنت ــه معن Acquisition ب
ــه از نام  ــت و چنان  چ ــه اطالعات اس ــتیابی ب دس
ــامانه   ي صرفاً  ــک س ــد SCADA ی ــر می   آی آن ب
ــی نیز احاطه  ــطح نظارت کنترلی نبوده، بلکه بر س
ــید که ــام آن می   توان به این مفهوم رس  دارد و از ن

SCADA مجموعه   اي نرم   افزاری است که به همراه 
ــایر   کنترل کننده   های صنعتي، نظیر 2PLCها و س
ــخت   افزاری عملیات کنترل نظارتي و  ماژول   های س

داده   برداري را انجام مي   دهد.
ــر بکارگیری در  ــالوه ب ــامانه   های SCADA ع س
ــه تولید  ــی از جمل ــای صنعت ــیاری از فرآینده بس
ــرو در برخی  ــرژی برق و توزیع نی ــوالد، تولید ان ف
ــگاهی و تحقیقاتي همچون  ــاي آزمایش  از کاربرده
ــتفاده قرار  ــورد اس ــز م ــته   ای نی ــی هس  هم   جوش
ــامانه   ي SCADA مي   تواند از  ــک س ــرد. ی مي   گی

هزاران کانال ورودی/خروجی پشتیباني کند. 
در SCADA فرآیندهاي زیر دنبال مي   شود:

.جمع   آوري اطالعات؛
ــا اتاق کنترل  ــایت اصلي ی .انتقال اطالعات به س

مرکزي؛
.انجام آنالیزها و کنترل   هاي مورد نیاز؛

ــر روي صفحات نمایش  ــات ب ــان دادن اطالع .نش
بهره   برداران و گزارش   گیری از آن   ها؛

ــي مورد نیاز به  ــال اعمال کنترل .و در نهایت ارس
فرآیند.

SCADA 2. روند شکل  گیري
طي سال  هاي اخیر و همگام با گسترش سامانه   هاي 
ــامانه   ي SCADA جهت  ــتفاده از س رایانه   ای، اس
نظارت بر شبکه   ي برق، توسعه ی چشم گیري یافت. 
ــبکه   ي برق از اواخر دهه   ي  سامانه   هاي مدیریت ش
ــبکه   ي برق، نظارت  ــت تحلیل رفتار ش 1970 جه
ــامانه و برنامه   ریزی تولید  ــان س ــر قابلیت اطمین ب

نیروگاه   ها به کار گرفته شدند.
ــط دهه   ي1990میالدی، عمدتاً شرکت های  تا اواس
ــه خرید و  ــادرت ب ــف مب ــورهای مختل ــرق کش  ب
راه   اندازی سامانه   ي جامع اتوماسیون و دیسپاچینگ 
ــامل  ــامانه   ي یکپارچه ش ــک س ــه صورت ی  برق ب
ــامانه  ي مخابراتی،  پایانه   های راه دورRTU( 3(، س
ــزار SCADA و  ــرل، نرم   اف ــزات مرکز کنت تجهی
ــبکه   های  ــدرت برای ش ــردی ق ــای کارب نرم   افزاره
ــترش این  ــپس با گس تولید و انتقال می   نمودند. س
ــای صنعتی از قبیل نفت  ــامانه به دیگر محیط   ه س
و گاز، پتروشیمی، نیروگاه   های اتمی و سایر صنایع 
حساس و کلیدی، بحث پایش و کنترل بخش   های 

مختلف آن   ها توسط این سامانه   ها، مطرح شد. 
 

2. Programmable Logic Controller
3. Remote Terminal Unit

SCADA 3. ساختار
ــیگنـال   های  ــامانه    ي SCADA شـامل س یک س
شبکه ها   ،HMI کنترل   کننده   ها،  ورودی/خروجی، 
ــزار مربوطه  ــای داده و نرم   اف ــات، پایگاه   ه و ارتباط

است.
ــد  واژه   ي SCADA همان  طور که در باال گفته ش
ــت که  ــامانه  ي مرکزی اس ــان دهنده   ي یک س نش
ــی را برعهده  ــایت صنعت ــارت و کنترل یک س نظ
ــایت در عمـــل  ــات کنتـرل س ــده عملی دارد. عم
ـــط RTU یـــا بــه  ــودکار توس ــورت خ بـه صـ

وسیــله  ي  PLCمیزبان، انجام می  شود.
 PLC یا  RTU ــطح ــات از س ــع  آوری اطالع جم
ــود. در این مرحله، خواندن مقادیر و  ــروع می  ش ش
 SCADA ــتگاه  های جانبی متصل به حاالت دس
ــده  ــپس داده  ها کامپایل ش ــردد. س ــی می  گ بررس
ــرای کاربر اتاق کنترل  ــتفاده ب و به فرمت قابل اس
ــد؛ در می آید. اتاق  ــتفاده می  کن که از 4HMI اس
ــت باطل  کنترل تصمیم  های الزم که گاه ممکن اس
 RTU ــود در ــده ی فرمان های عملیاتی موج کنن
ــا صادر  ــاس این داده ه ــد را بر اس ــا PLC  باش  ی
می نماید. این داده ها همچنین می توانند برای یک 
ــامانه ی ثبت اطالعات ذخیره شوند. معموالً این  س
ــامانه ی مدیریت پایگاه داده است  سامانه ی یک س
ــایر روش های تحلیل  که از امکان ایجاد نمودار و س

اطالعات برخوردار است.
 

3. 1. ساختار سخت  افزاري
یک سامانه  ی SCADA شامل دو الیه است:

ــهیالت الزم را به منظور  1. »الیه  ی کاربر« که تس
ایجاد ارتباط بین انسان و ماشین فراهم می   آورد.

ــه بخش عمده   ی    ــرور اطالعاتی« ک ــه   ی س 2. »الی
فعالیت مربوط به فرآیند کنترل اطالعات را رهبری 

4. Human Machine Interface 

می   کند.
ــرل کننده   های  ــرورهای اطالعاتی از طریق کنت س
فرآیند با قطعات/دستگاه   ها ارتباط برقرار می   کنند، 
ــتقیم و یا  ــرل کننده   ها یا به طور مس ــه این کنت ک
ــبکه   های ارتباط صنعتی )فیلدباس   ها(  از طریق ش
به سرورهای اطالعاتی متصل می   شوند. فیلدباس   ها 

ممکن است اختصاصی و یا غیراختصاصی باشند.
ــرورهای اطالعاتی از طریق یک شبکه   ی داخلی      س
ــز کاربری متصل  ــر و مراک ــه یکدیگ "Ethernet ب

می   شوند.

3.2. ساختار نرم  افزاری
SCADA به صورت چند منظوره/چند کاره بوده 
ــت و معموالً  ــگاه داده آنی مبتنی اس ــر یک پای و ب
ــرورها مسؤول  ــرور قرار دارد. س در یک یا چند س
ــازمان  دهی آن  ها )براي مثل  ــب اطالعات و س کس
ــي  خطاها، انجام  ــرل کننده   ها، بررس انتخاب کنت
محاسبات، ثبت و بایگانی اطالعات( هستند. با این 
ــت در انجام کارهای اختصاصی از  وجود ممکن اس

سرورهای اختصاصی نیز استفاده گردد.
ــک نرم افزار می تواند به صورت  بخش های مختلف ی

زیر باشد:
ــت  ــکل ها، فهرس ــی )ش .الیه های مختلف نمایش

رخدادها و تجهیزات(؛
.آالرم های قابل برنامه ریزی و توابع ماکرو؛

.محدوده های اندازه گیری قابل انعطاف؛
.تولید فایل های خروجی با فرمت های مختلف؛

ــادی از لینک های  ــات از تعداد زی .انتخاب اطالع
ارتباطی به طور همزمان و دلخواه؛

ــت بانک های اطالعاتی  .ذخیره ی اطالعات با فرم
استاندارد.

SCADA شکل1. معماری کلی

اسکادا چیست؟
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SCADA 3. 2. اجزای سامانه  ي
1. حسگرهاي اندازه  گیری؛     

2. پایانه   های غیرمحلي )RTU و PLC(؛       
3. تجهیزات ارتباطی؛        

4. واسط انسان و ماشین )HMI(؛      

RTU .1 .3 .3
ــه   ي خاص قرار مي   گیرد  هر RTU در یک محوط
ــام ابزارهای موجود در  و وظیفه   ي آن ارتباط با تم
محوطه، گرفتن اطالعات از آن  ها و انتقال اطالعات 
به SCADA، و دریافت و ابالغ دستورهای کنترلی 
ــود در محوطه   ي  ــدام از ابزارهاي موج ــرای هر ک ب
خاص خود، است.RTUها در حالت کلی بر پایه  ی 

ریزپردازنده   ها بنا شده   اند.

2.3.3. ارتباطات
ــاط میان  ــرور و نیز ارتب ــان کاربر و س ــاط می ارتب
ــتفاده از انواع  ــرورها و یا تجهیزات سامانه با اس س
ــای  ــی و پروتکل   ه ــامانه   های مخابرات ــف س مختل

ارتباطی صورت می   گیرد.
ــزات مخابراتي گفته  ــه تجهی ــبکه ي مخابراتي ب ش
مي شود که اطالعات آنالوگ و دیجیتال جمع آوري 
شده از نقاط کنترلي را به اتاق کنترل مرکزي فرستاده 
و برعکس فرمان هاي صادر شده از سامانه   ي کنترل 
ــرل منتقل مي کنند. ــزي را به نقاط تحت کنت  مرک

ــبکه هاي مخابراتي معموالً دو نوع پیکربندي  در ش
براي سامانه   ي SCADA وجود دارد:

.پیکربندي نقطه به نقطه5 
.پیکربندي نقطه به چند نقطه6 

ــکل  ــاده ترین ش ــه نقطه، س ــه ب ــدي نقط پیکربن
ــوده و در  ــبکه هاي تله متري ب ــدي براي ش پیکربن
ــتگاه تبادل  ــت اطالعات فقط بین دو ایس این حال
ــتگاه، اصلي7 و  ــردد و در این حالت، یک ایس مي گ

ایستگاه دیگر فرعي8 محسوب مي گردد.
ــه چند نقطه، یک  ــي در پیکربندي یک نقطه ب ول
ــده و دیگر  ــي ش ــي معرف ــوان اصل ــتگاه به عن ایس
ــتگاه ها به  عنوان فرعي درنظر گرفته مي شوند.  ایس
ــه  ــزي ک ــان مرک ــاق فرم ــي، ات ــتگاه اصل در ایس
ــد، پیش بیني  ــده ي رایانه  ي اصلي مي باش دربرگیرن
ــي ــتگاه هاي فرع ــه در ایس ــردد در حالي ک  مي گ

ــه با یک آدرس  ــا و PLCها قرار دارند ک  RTUه
منحصر به فرد، به ایستگاه اصلي معرفي مي گردند.

ــبکه ي مخابراتي، متأثر از  ــي، انتخاب ش به طور کل
عوامل زیر است:

.تعداد ایستگاه هاي فرعي؛
.تعداد اطالعات ورودي به پایانه   ي RTU و زمان 

تازه شدن9 اطالعات؛

5. Point to Point
6. Point to Multi Point
7. Master Station
8. Slave Station
9. Refreshing 

شکل2. ارتباط احدهای رییس، مرئوس 
SCADA و تکرار کننده در ساختار

.محل قرارگیريRTUها؛
.امکانات مخابراتي موجود؛

.تجهیزات و فناوري   هاي مخابراتي موجود.
ــن  ــواع فناوري   هاي مخابراتي، محاس ــر یک از ان ه
ــا را براي  ــود را دارند که آن ه ــاص خ ــب خ و معای
ــردي دیگر،  ــب و در کارب ــاص، مناس ــردي خ کارب
نامطلوب مي نماید. به طور اجمالی انواع شبکه هاي 
ــوارد زیر  ــامل م ــراي این ارتباطات ش مخابراتي ب

هستند:
1. سامانه  ي رادیویي ؛  

2. کابل )خطوط زمینی( مانند شبکه و فیبر نور؛   
3. ماهواره.

HMI .3. 3 .3
ــین  ــان و ماش ــط بین انس ــه معنای واس HMI ب
ــت. به  طور کلی محصوالت SCADA، صفحه   اس
ــتیبانی  ــوره را پش ــد منظ ــای متعدد/چن  نمایش   ه
ــده بر روي این  ــد. اطالعات نمایش داده ش می   کنن
ــت و  ــامل ترکیبی از نمودار و متن اس صفحات ش
ــده  ــي ءهاي گرافیکی نمایش داده ش هر یک از ش
ــي از متغیرهاي  ــر روي HMI مبین وضعیت یک ب

فرآیند می   باشد.
ــیاء را می   توان از یک کتابخانه انتخاب و به  این اش

یک نمودار الحاق کرد. 
ــتاندارد از  ــهیالتی برای ویرایش پنجره   های اس تس
ــدازه، امکان اعمال  ــی، تغییر ان ــت نمای جمله درش
تغییر online و سفارشی نمودن HMI  براساس 
ــده است.  اولویت   بندی برای کاربر در نظر گرفته ش
امکان ایجاد اتصاالتی بین صفحات فرا خوانده شده 
ــود دارد تا بدین طریق امکان هدایت صفحه   ای  وج

به صفحه دیگر وجود داشته باشد.
ــا اپراتور، برقراری ارتباط با مراکز  برقراری ارتباط ب
ــی از جمله  ــیگنال همزمان ــت س ــرل و دریاف  کنت
مهم   ترین وظایف HMI  است. تجهیزات این سطح 
کنترلی در اتاق کنترل مرکزی نصب می   شوند. یک 
رایانه   ي مرکزی وظیفه   ي ذخیره   ي اطالعات ارسالی 

از RTU و اطالعات پردازش شده را بر عهده دارد. 
ــک یا چند صفحه  ــپس اطالعات مربوطه روی ی س

نمایش بزرگ به تصویر کشیده می   شوند.
امکانات واحد HMI عبارتند از:

.کنترل تجهیرات؛ 
.نظارت بر وضعیت تجهیزات به صورت گرافیکی؛
.نمایش پارامترهای مختلف از پیش تعریف شده؛

.نمایش وضعیت خطا در سامانه؛
ــام رویه   های کنترلی  .امکان برنامه   ریزی برای انج

خودکار؛
.ارایه   ي جداول آماری؛

.اعالم هشدارها؛
.نمایش وقایع و مقادیر خطا.

4. مقیاس پذیری
ــعه   ي  توس ــکان  ام ــوان  عن ــه  ب ــری   مقیاس   پذی
ــر SCADA قلمداد  ــی مبتنی ب ــامانه   ي کنترل س
ــود که این امر با افزودن بر تعداد متغیرهای  می   ش
فرآیند و بکارگیری تعداد بیشتری سرور اختصاصی 

یا از طریق افزودن کاربرها قابل تحقق است.
سامانه   ي SCADA با داشتن سرورهای اطالعاتی 
ــه کنترل کننده   های چند  چند منظوره/چندکاره ب
منظوره متصل شده و به سمت مقیاس   پذیری سوق 
ــرور اطالعات پیکربندی  می   یابد. در حالی که هر س
ــته و  ــه خود را داش ــص ب ــاي داده   ی مخت پایگاه   ه
ــه   ای از متغیرهای  ــی زیرمجموع ــؤولیت بررس مس

فرآیند را بر عهده دارد.

5. کنترل و سازمان  دهی آالرم ها
سازمان  دهی آالرم   ها، به صورت بررسی محدوده   ي 
ــرورهای اطالعاتی  آالرم، وضعیت آالر  م   ها، و در س
ــر را می   توان از  ــرد. اعمال پیچیده   ت صورت می   پذی
طریق ایجاد پارامترهای کنترل شده   ای که بازبینی 

بر آن   ها اعمال می   گردد، توسعه داد.
ــا اخطارها به  ــا ی ــه آالرم   ه ــت ک ــد توجه داش بای
ــازمان  دهی  ــت یافته س ــی و مرکزی ــورت منطق  ص

Slave

Slave

Master

Multipoint
Repeater

Slave
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ــات تنها در یک  ــن معنی که اطالع ــوند. بدی می   ش
مکان موجود بوده و تمامی کاربرها وضعیت یکسانی 
را مشاهده می   کنند و اخطارهای چندگانه بر طبق 
ــوند. عموماً امکان   سطوح اولویتی پشتیبانی می   ش
ــازمان  دهی آن   ها به عنوان  گروه   بندی اخطارها و س
یک واحد وجود دارد. عالوه بر آن امکان جلوگیری 
ــروز خطاها هم به صورت منفرد و هم به عنوان  از ب
ــر نمودن خطاها  ــروه واحد وجود دارد. فیلت یک گ
ــاهده   ي آن روی صفحه ، چه هنگام  چه هنگام مش
مشاهده   ي ثبت خطا حداقل بر طبق اولویت، زمان 

و گروه امکان   پذیر می   باشد.

6. تهیه ی گزارش
ــگرهای SQL در بایگانی یا  می   توان با کمک کاوش 
ثبت   کننده   ها به تهیه   ي گزارش پرداخت. گرچه گاهی 
امکان گنجاندن جداول در گزارش هست، اما عموماً 
ــات و الصاق آن   ها وجود ندارد. امکان انتقال اطالع

ــهیالتی وجود دارد که بتوان به طور خودکار به  تس
تهیه   ي گزارش و سپس چاپ و بایگانی آن  ها پرداخت.

7. سیر تکاملی
ــک  ــاالنه ی ــور س ــه ط ــندگان SCADA ب  فروش
ــخه   ي اصلی و یک یا دو نسخه   ي فرعی منتشر  نس
ــریع  ــیار س ــد. بنابراین این محصوالت بس می   کنن
ــد و تغییر می   یابند، به گونه   اي که مي   توانند از   رش

ــای نوین بهره  ــای جدید بازار و فناوري   ه فرصت   ه
جسته و از تقاضاهای جدید مشتریان مطلع گردند.

ــیاری از محصوالت  ــد بس ــه ذکر ش ــور ک همان  ط
ــای کوچکی  ــه پارامتره ــا را ب SCADA فرآینده
ــب  ــا برچس ــن پارامتره ــه ای ــد ک ــه می   کنن  تجزی
ــن کار در  ــد. ای ــود را دارن ــص خ ــذاری مخت نام  گ
ــد  ــا بای ــه در آن   ه ــزرگ ک ــیار ب ــای بس  فرآینده
ــوند  ــب   ها طراحی ش ــه   ي بزرگی از برچس مجموع

عملی نیست.
ــای  برنامه   ه ــعه   ي  توس ــا  ب ــگام  هم ــروزه   ام
ــخه   های جدید SCADA به  کاربردی  صنعتی، نس
گونه   ای طراحی می   شوند که در برگیرنده   ي تمامی 
ــت اجرایی آن  ــد و قابلی ــای خاص فرآین ویژگی   ه

باشند.

8. نتیجه گیری
ــراي  ب ــه  الی ــد  چن و  ــده  ش ــع  توزی ــاختار   س
ــی، عالوه بر  ــی یک فرآیند صنعت ــامانه   ي کنترل س
ــامانه، مانند قابلیت  ــاي کارایي س ــود پارامتره بهب
ــترس   پذیري، باعث کاهش هزینه   ي  اطمینان و دس
ــوند. استفاده از تجهیزات  اولیه و زمان نصب مي   ش
ــطح عملیاتي اطالعات کامل  تري از  پردازنده در س
ــاس در  ــالمت تجهیزات حس وضعیت عملکرد و س
ــامانه   ي نظارت قرار مي   دهند. سامانه   های  اختیار س
کنترلی  SCADA عالوه بر قابلیت عملکرد بسیار 

ــت اطمینان باالیی  ــت نیز قابلی ــاال از نظر حفاظ ب
ــردار در  ــان بهره   ب ــه همین جهت مهندس  دارند؛ ب
ــگاه   های  ــاي صنعتی نظیر پاالیش ــتر فرآینده بیش 
ــالب، نیروگاه   هاي برق و  ــع آب و فاض ــت، صنای  نف
سامانه   هاي انتقال و توزیع و دیگر صنایع به استفاده 

از این سامانه   ها رو آورده   اند.
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tion (SCADA)» .By sturat.A Boyer
by William Shaw7”,  Cybersecurity for 
SCADA Systems”  
2. International Conference on Accelera-
tor and Large Experimental Physics Con-
trol ”  WHAT IS SCADA?  “  W.Salter , 
A. Daneels 
3. www.ABB.COM
4. www.AREVA.COM
5. www.energy-abfa.blogfa.com
6. www.electric.ir
7. www.saba.kntu.ac.ir

8. مستندات تخصصی پاالیشگاه نفت تهران
ــی  عظیم ــد  حمی ــورزارع،  پ ــا  حمیدرض  .9
ــی SCADA« اولین  ــتم کنترل ــاف »سیس قالیب
ــگاه آزاد  ــي برق دانش  کنفرانس منطقه اي مهندس

اسالمی- واحد نائین

 اجراي سامانه  ی SCADA در تصفیه 
خانه  ی فاضالب شهر اهر

شرکت برگ مجری طرح هایSCADA در 
حوزه های نفت، گاز، آب و فاضالب، نیروگاه و 

سایر صنایع بزرگ
ب��راي نظارت و بهره برداري بهينه از تصفيه خانه كه به 
عل��ت نوع كاربري، واحده��اي مختلف آن با فاصله هاي 
فيزيك��ي از ه��م ق��رار دارن��د الزم اس��ت اطالع��ات 
پلن��ت همچون وضعي��ت عملگره��ا و مقادي��ر آنالوگ 
ترانس��ميترها در كوتاه ترين زمان ممكن و بدون خطا 
ب��ه ات��اق كنترل منتقل ش��ده و فرامين ات��اق كنترل 
ني��ز با همين ش��رايط به فيل��د منتقل ش��وند كه اين 
 SCADA ام��ر، مهم  ترين انتظار م��ا از يك س��امانه   ی
اس��ت. پيش از انجام طراحی و اجرای SCADA، الزم 
اس��ت پلنت براس��اس كاربري و فاصله به چند بخش 
 تقسيم شود و براي هر بخش يك سامانه   ی كنترلي كه 
مي  تواند PLC يا Remote I/O باش��د، در نظر گرفته 

شود. 
در پروژه   ی SCADA تصفيه   خانه   ی شهر اهر كه شامل 
6 ايس��تگاه كاری اس��ت و در مساحتي حدود 2 هكتار 
گسترده شده است؛ براس��اس يك نگاه آينده نگرانه 
و اي��ن كه ممكن اس��ت هر بخ��ش نياز ب��ه پردازش 
مس��تقل داشته باش��د، PLC به عنوان كنترل كننده 

انتخاب شد. 
براس��اس تعداد I/Oها، گس��تردگي فيزيكي پلنت و 
مي��زان زمان پوي��ش )Scan Time( مورد انتظار براي 
اتاق كنترل و همچنين بودجه   ی لحاظ شده برای اجرای 

تلفن : 021-26200300
فکس : 021-22057629

www.bargco.com
info@bargco.com

SCADA، يك س��امانه   ی كنترلي مناس��ب ب��ا قابليت 
ش��بكه   ی صنعتي و س��رعت پ��ردازش مناس��ب و نيز 
افزونگ��ی )Redundancy( در اليه هاي مختلف در نظر 
گرفته شد. براي برقراری ارتباط بين سامانه   ی كنترل 
مركزي واق��ع در اتاق كنترل و بخش ه��اي محلي بايد 
يك شبكه ی صنعتي انتقال داده ی دو طرفه با سرعت 
مناس��ب انتخاب مي شد تا با وجود گستردگي سايت و 
تع��دد ورودي و خروجي ها، هم پوي��ش كلي پلنت در 
زمان قابل قبول انجام ش��ود و ه��م ارتباط بدون خطا 
برقرار گردد. در اين قس��مت، اس��تفاده از توپولوژي 
ستاره )ارتباط مستقيم(، حداقل براي بخش هاي مهم 
فيلد مي تواند قابليت اعتماد س��امانه را باال ببرد.  در 

انتخ��اب كابل هاي ارتباطي، موضوع ايمني محيطي و به 
وي��ژه از نظر صدماتی كه موش ه��ا می   توانند به كابل 
 SCADA وارد كنند به طور كامل مد نظر بود. سامانه   ی
نهايي به دليل سادگي، گويايي و وضوح،  در بهره بردار 
ايجاد تس��لط و اعتماد ب��ه نفس مي كند. اس��تفاده از 
صفح��ه نمايش ب��زرگ در ات��اق كنترل ب��راي نمايش 
اطالعات س��امانه، بهره برداري از آن را بسيار تسهيل 
مي نماي��د. طراحي صفحات وي��ژه   ی افراد متخصص كه 
 در آن  ه��ا مي ت��وان مقادير الكتريكي ترانس��ميترها و
I/Oها را براس��اس ه��ر تابلوي كنت��رل نمايش داد، 
امكان پش��تيباني و تعميرات اين س��امانه را افزايش 

داده است.
طراحی و اجرا: شرکت برگ
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نقش یکپارچه سازان 
در نوسازی سامانه ی 

كنترل

واژه  هاي کلیدي: به  روز رساني سامانه  ي کنترل،
یکپارچه  سازي سامانه  ي کنترل، DCS، تحلیل به   روز رساني

  سامانه  ی کنترل در یک واحد صنعتی همانند سلسله اعصاب و مغز در بدن شما عمل
بخش   های برای  و  شده  اتخاذ  سامانه  این  توسط  کنترلی  تصمیمات   می   کند. 

مختلف فرآیند ارسال می   شود.
  این سامانه همچنین اپراتورها را از وضعیت واحدها و کل فرآیند آگاه می   سازد.
انسان  سامانه ی کنترلی یک واحد صنعتی همانند سامانه ی عصبی بدن یک 
 بسیار پیچیده است به ویژه هنگامی که در طی سال   ها رشد کرده و تغییرات

اساسی نسبت به طرح اولیه در آن پدید آمده باشد.
در این مقاله به شما نشان خواهیم داد که چگونه در ارتقای سامانه   ی کنترل تان 

به منظور مطابقت با نیازهای قرن جدید، عوامل ریسک را به حداقل برسانید.

مهندس احمد صالحی ارجمند

ah_salehi@yahoo.com
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1. مقدمه
ــمالی و  ــی زیادی در آمریکای ش ــای صنعت واحده
ــته  دیگر مناطق دیگر وجود دارند که در قرن گذش

ساخته شده  اند.
ــگاه ExxonMobil در جویلت  برای مثال پاالیش
ــر جوان   ترین  ــز که در حال حاض ــت ایلی نوی در ایال
ــال  ــت؛ در اوایل س ــگاه نفت در آمریکا اس پاالیش
1980 ساخته شده است. ممکن است شما در یک 
ــی کار کنید که عمر مفید آن به پایان  واحد صنعت
ــما به گونه  ای آن را طی سال   ها فعال  رسیده اما ش

نگاه داشته   اید. 
ــمتی از DCS خود  برخی واحدهای فرآیندی قس
ــاید  ــا داده   اند ولی واحدهای دیگر )حتی ش را ارتق
ــد( هنوز با  ــما در آن کار می   کنی ــه ش ــدی ک واح
ــم آن، اجزای  ــمت اعظ ــامانه   ی کنترلی که قس س
ــت  ــد، کار می   کنند. ممکن اس قدیمی اولیه می  باش
ــا داده و یا با توجهات  ــما آن را تعمیر کرده ارتق ش
ــرداری کنید. اما در  ــژه و محتاطانه از آن بهره   ب وی

واقع عمر مفید این سامانه به سر آمده است. 
ــامانه   ی کنترلی قدیمی برای واحد  بد تر این که س
ــه به  طور  ــت بلک ــده اس ــما طراحی نش امروزی ش
ــاخته  ــال   ها پیش س اختصاصی برای واحدی که س
ــت. به تمامی تغییرات انجام  شده طراحی شده اس
ــامانه   ی خود نگاهی بیاندازید، تمامی  ــده در س  ش
و  ــی  عملیات ــوان  ت ــت،  کیفی در  ــازی   ها   به س
ــرمایه   گذاری که انجام داده   اید، یا تمایل به انجام  س
آن دارید )البته اگر سامانه   ی کنترلی کهنه به شما 
ــخ این سؤاالت  ــپس به پاس ــد( و س اجازه داده باش

فکر کنید:
ــما توانایی ایجاد تغییرات آنی در محصول و  .آیا ش

یا ترکیب محصول را دارید؟
ــما از امنیت فیزیکی یا  ــامانه   ی کنترلی ش .آیا س

سایبری الزم برخوردار است؟ 
.آیا سامانه   ی 1SIS شما با سامانه   ی پایه   ی کنترل 
ــته و به صورت  ــما مطابقت الزم را داش فرآیند2 ش

بهینه کار می   کند؟ 
ــاعد  ــما برای کار اپراتورها مس .آیا اتاق کنترل ش

است؟ 
ــگرها و یا  ــا درگاه   های کافی برای افزودن حس .آی

کنترل   کننده   های جدید در آینده وجود دارد؟ 
ــامانه   ی  ــما س ــوط به DCS ش ــا HMI مرب .آی

مدیریت آالرم دارد؟ 
ــما سابقه   ی توقف ناخواسته3 به خاطر  .آیا واحد ش
ــامانه ی مدیریت آالرم در  ــدم عملکرد صحیح س ع

شرایط بحرانی را دارد؟
ــما توانایی افزودن یک ثبات یا یک بسته   ی  .آیا ش
کنترلی پیشرفته به سامانه   ی DCS موجودتان را، 

بدون سختی و مشقت، دارید؟

1. Safety Instrumented System
2. Basic Process Control System - (BPCS)
3. Shut down

ــی برای  ــات یدکی کاف ــار قطع ــما در انب ــا ش  .آی
ــکان تهیه   ی مقدار  ــامانه   ی کنترل  دارید؟ ویا ام س

بیشتری از آن  ها وجود دارد؟
شرکت 4OEM )سازنده   ی سامانه   ی کنترل( تا چه 
زمانی و با چه هزینه   ای شما را پشتیبانی می   کند؟

ــایل مواجه هستید، نیاز به یک  اگر شما با این مس
ــامانه   ی کنترلی خود دارید.  ــی در س ارتقای اساس
ــت؛  ــه این یک تصمیم بزرگ اس ــما می   دانید ک ش
ــی ممکن است تنها  تصمیمی که یک تیم مهندس
ــه   ای خود بگیرد.  ــار در تمام عمر حرف ــک یا دو ب ی
ــتباه اساسی در ارتقای سامانه   ی DCS  به  یک اش
طور حتم  پیشرفت مجموعه را متوقف خواهد کرد.

ــت که شرکت  ــان، اتکا بر تجهیزاتی اس یک راه آس
سازنده برای سامانه   ی کنترل عرضه کرده یا آخرین 
ــامانه انجام داده است.  ــازی   هایی که در س بهینه   س
ــان   ترین راه است؛ اما آیا درست   ترین راه نیز  این آس
هست؟ جهت تعیین بهترین انتخاب برای واحدتان، 

شما نیاز به یک طراحی اولیه بسیار مهم دارید.
ــت که  طرح   ریزی اولیه به این علت حایز اهمیت اس
ــی ضروری  مصرف کننده، تمامی نیازهای مهندس
ــاز طراحی در نظر می   گیرد. با این کار  خود را در ف
ــان و هزینه صرفه جویی  ــدار قابل توجهی در زم مق
ــتباهات فاجعه آمیز  ــد و البته از بروز اش خواهد ش
ــما  ــز جلوگیری به عمل خواهد آمد، بنابراین ش نی
طرح   ریزی اولیه   ی مورد نیاز برای ارتقا در سامانه   ی 

DCS را چگونه انجام خواهید داد؟

)FEL( 52. طرح ریزی اولیه
ــزی اولیه  ــدگان، بخش طرح  ری ــتر مصرف کنن بیش
ــیم  ــاز اصلی تقس ــا چهار ف ــه ی ــه س  )FEL( را ب

می کنند.

4. Original Equipment Manufacturer 
5. Front-End Loading

فاز چهارم: اجرا.

ــک معیار  ــاد ی ــاز اول: ایج ف
ــامانه  ی کنترل  اولیه برای س

حاضر؛

فاز دوم: تعیین راه کارها؛

فاز سوم: طراحی؛ 

ــن مقاله بر فاز اول و دوم تمرکز خواهیم کرد. در ای
ــد، ممکن  ــی واح ــه به قابلیت  های مهندس با توج
ــود واحد و یا  ــط خ ــت فازهای اول و دوم توس اس
ــی انجام شود. اگرچه با نبودن  یک شرکت مهندس
ــتر  ــرل فرآیند در صنایع فرآیندی، بیش منابع کنت
ــرکت   های ثالث انجام  ــط ش این فازها می   تواند توس
ــات مهندسی و  ــود. این شرکت   ها شامل مؤسس ش
ــازندگان  ــامانه7 و س ــازان س  معماری6، یکپارچه   س
 سامانه   ي کنترل می   باشند. با پیشرفت طرح، تخمین 

هزینه   ها نیز دقیق   تر خواهد بود.

1.2. فاز اول: ایجاد معیار 
ــه برای  ــک معیار اولی ــما ی ــان فاز اول ش  در جری
ــرای کار با  ــن خواهید کرد. ب ــامانه   ی خود تعیی س
ــی معماری یا  ــازنده، مؤسسه   ی مهندس شرکت س
ــامانه، شما به اطالعات پایه   ای و به   روز از  طراحی س
ــامانه   ی خود نیاز دارید. باید از چگونگی عملکرد  س
ــامانه   ی کنترلی، عملکردی که برای آن طراحی  س
ــما در آینده از آن  ــت و عملکردی که ش ــده اس ش
انتظار دارید، اطالعات کافی داشته باشید. اگر شما 
ــرکت ثالث می   تواند  این اطالعات را ندارید، یک ش
ــی کرده و به داده   های کاربردی تبدیل  آن را بررس
ــیاری الزم  کند. هر چند مصرف   کنندگان باید هوش
ــم   انداز و تمایالت  ــی میزان تجربه ، چش را در بررس
ــرکتی را  ــه کار گیرند و ش ــرکت   های مختلف ب ش
ــما را درک  انتخاب کنند که احتیاجات و اهداف ش
ــد که از  ــرده و آن  ها را بکار گیرند و طوری نباش ک
ــتفاده کنند. واقع   گرا  ــاده و بازاری اس طرح   های آم
ــرکتی را بیابید که همچون یک شریک  باشید و ش
ــید و  ــما بیاموزد که خالقانه بیاندیش تجاری به ش
ــما آماده کند که نیازها  همچنین طرحی را برای ش

و اهداف خاص شما را برآورده سازد.
ــی نشده بر حذر باشید.  از فرضیه   های فراوان بررس
ــورد کردید که راه کارها را  ــرکت   هایی برخ اگر با ش
ــنیدن نیاز های  ــی   های الزم و ش قبل از انجام بررس

شما می   دانند به دنبال شرکت دیگری باشید. 
ــن نیاز دارید  ــما همچنی در جریان این مرحله، ش
تیمی را گردآوری کنید که پروژه را تا انتها هدایت 
ــان،  ــتن گروهی از مهندس ــد. بهترین راه، داش کن
ــروژه را  ــه خود، پ ــت ک ــی اس ــا و مدیران  اپراتوره
ــرده و در تمامی مراحل  راه   اندازی و بهره   برداری ک

حضور داشته باشند. 
ــد اولین  ــتقر ش هنگامی که تیم ارتقا تعیین و مس
ــتندات موجود، ــردآوری مس ــا گ ــه   ی آن   ه  وظیف

 ،)P&ID( 8به   ویژه نقشه   های لوله   کشی و ابزاردقیق 
ــه   های جریان فرآیندPFDs(  9(  و نقشه  های  نقش
ــن کار معموالً از  ــد. ای حلقه  های کنترلی10 می   باش

چیزی که به نظر می رسد دشوار تر است.
6. A&E firms
7. system integrators
8. Piping & Instrumentation Diagram
9. Process Flow Diagram
10. loop sheet
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ــازی با جمع   آوری دستورالعمل   های  عمل مستند س
بهره   برداری و نقشه   های اولیه   ي سامانه آغاز می   شود

نقشه   هایی که به نقشه   های پس از ساخت11 معروف 
هستند در روز افتتاح واحد توسط شرکت سازنده و 

طبق قرارداد تحویل داده می   شوند .
ــتند شده به این مستندات  از افزودن تغییرات مس
ــد، اطمینان  ــه تعداد آن  ها نیز کم نمی   باش که البت
ــه   ها و دستورالعمل   های پس از  حاصل نمایید. نقش
ــان به ندرت جامع و فراگیر  ساخت بر خالف نامش
ــتندات اولیه در  ــتند و قابل ذکر است که مس هس
ــده   اند و حاوی  ــوخ ش همان روز افتتاح واحد منس
ــال کردن  ــدوی برای دنب ــی و ب ــای ابتدای روش   ه

تغییرات خواهند بود. 
ــما برای تعیین  ــی از بهترین منابع در اختیار ش یک
ــا واقعیت،  ــاخت ب ــه   های پس از س ــه  ي نقش فاصل
ــات و مستندات ثبت شده   ي تعمیرات است.  گزارش
ــی تغییرات در  ــما می   توانید تمام ــن طریق ش از ای
 DCS تجهیزات سایت، ورودی و خروجی   ها و خود

را مشاهده کنید.
ــمت فاز  مهم   ترین، پرهزینه   ترین و زمان   برترین قس
ــی از نزدیک آن  ــد و بررس ــدم زدن در واح اول، ق
ــن تجهیزاتی که فکر  ــت، که در آن اختالف بی اس
می   کنید موجود دارید با موجودی واقعی تجهیزات 
ــما نمی   توانید این مرحله را  ــد یافت. ش را درخواهی
بدون متحمل شدن هیچ ریسکی، رها کرده و از آن 

چشم پوشی کنید. 
ــن یافته   های جدید  ــدم بعدی در فاز یک، آمیخت ق
ــتندات موجود و ایجاد مجموعه  ی جدیدی از  با مس
ــه   های پس از ساخت است که وضعیت کنونی  نقش

واحد را به درستی نشان دهد.
ــده در نرم   افزار و  ــام ش ــرات انج ــدن تغیی از گنجان
برنامه   های کنترلی در مستندات جدید نیز مطمئن 
ــی عمر کاری  ــما در ط ــوید. خصوصیاتی که ش ش
 )BPCS( واحدتان به سامانه   ي کنترل فرآیند پایه
ــامانه   ي عملکرد ایمن )SIS( افزوده   اید اکنون  و س

دارایی   های فکری12 شما محسوب می   شوند.
ــیاری از موارد )اگر نگوییم در همه   ي موارد(  در بس
ــامانه   ي کنترلی شما  ارزش دارایی   های فکری در س

بسیار بیش  تر از خود سامانه   ي کنترلی شماست.
ــیمیایی زیادی واقعیت  پاالیشگاه   ها و واحدهای ش
ــان کاترینا  ــه   ي   طوف ــس از واقع ــأله را پ ــن مس ای
ــه نه تنها  ــد. در این حادث ــتی درک کردن به درس
ــدند  ــایت و کنترل   کننده   ها نابود ش ــزات س تجهی
ــاق فرمان همراه با  ــخت  ا فزاری ات  بلکه تجهیزات س
ــخت13 نیز  ــک   های س نرم  ا فزارهای موجود در دیس
ــوید  ــما باید مطمئن ش ــن رفتند. ش ــی از بی  همگ
دارایی   های فکری، نرم   افزار و تنظیمات و همچنین 
ــازی  ــی   های جزیی به خوبی مستندس برنامه  نویس
ــل نمایید که  ــان حاص ــده   اند. همچنین اطمین ش
11. as-builts
12. intellectual property
13. hard drives

ــتورات مندرج در  ــق با دس ــور، واحد را مطاب اپرات
مستندات، راهبري و بهره   برداری می   کند.

گاهی اوقات، که ممکن است برای سال   ها ادامه یابد 
بدون این که کسی متوجه آن شود، اپراتورها برای 
ــام کاری، راه   هایی را ابداع می   کنند که کاماًل با  انج
دستوراتی که در دستورالعمل اصلی برای چگونگي 

انجام آن عمل ذکر شده است، متفاوت می   باشند.
ــا یافته را  ــتند ارتق ــته   ي مس ــما اکنون یک بس  ش
ــته دارایی   های  ــع   آوری کرده   اید، که در این بس جم
فکری و داده  هایی که از بهره  برداری واحد به دست 
ــت نیز به وضوح و روشنی درج شده است.  آمده اس
این بسته شما را برای حرکت به جلو مهیا می  کند. 
وظیفه   ي بعدی شما یک نگاه دست باال به ویژگي   ها 
ــامانه   ي کنترل در  ــت که س و میزان عملکردی اس

پایان چرخه   ي ارتقا باید داشته باشد.

ــامانه   ي کنترل موجود، یک  بدون در نظر گرفتن س
تحلیل کامل از فرآیند و احتیاجات سامانه   ي کنترل 
ــه  ای که گویی می  خواهید یک  انجام دهید. به گون
ــداث کنید. تمامی تجهیزاتی  واحد کاماًل جدید اح
که ممکن است بخواهید اضافه کنید را نیز در نظر 

بگیرید مانند درگاه  های ورودی و خروجی الزم.
از  ــه  ک ــید  باش ــی  راه کارهای ــال  دنب ــه   ب
ــامانه   ي کنترل برای ایجاد یک فرآیند ذخیره ي  س
ــي ارتباط  ــد. در آخر چگونگ ــتفاده کنی  انرژی اس
ــد از قبیل  ــایل دیگر واح ــامانه   ي کنترل با مس س
ــن کنید. میزان  ــایبري را تعیی امنیت فیزیکی و س
ــاخصی برای  ــما از الزامات این مرحله، ش پیروی ش
ــما در انتهای پروژه خواهد بود.  احتمال موفقیت ش
بسیاری از مصرف کنندگان، از مرحله   ي اول بدون 
توجه و صرف دقت الزم عبور کرده و اهمیت الزم را 
به آن نمی  دهند، زیرا آن  ها می  پندارند شرکت  های 
ــازان سامانه این  ــی، معماری یا یکپارچه   س مهندس
ــد. در برخی از موارد  ــان انجام می  دهن کار را برایش
ــتر موارد  باید از  ــت ولی در بیش این کار عملی اس
ــپارید که با  انجام این کار امتناع نمود. به خاطر بس
ایجاد این مستندات، ابزار الزم برای ارتقا تجهیزات 
ــا به عملی قابل  ــده فراهم آمده و عمل ارتق  در آین

پیش  بینی و به نسبت آسان تبدیل خواهد شد.
نتیجه   ي فاز اول شامل موارد زیر است:

یک بسته مستندات به   روز شده، یک تلقی واضح و 
دست باال از عملکرد در آینده و یک برآورد تقریبی 
ــت باال از هزینه   هاي پروژه. دقت برآورد هزینه  دس
حدود %50 +_   می  باشد و به مدیرا ن ارشد ایده  ای از 

میزان هزینه و گستره   ي پروژه ارایه می  دهد.

2.2. فاز دوم: تعیین راه کارها 
ــط شرکت ثالث انجام می   شود،  فاز دوم معموالً توس
ــرایط  ــانی کافی، ش البته اگر بهره   بردار نیروی انس
مناسب و همچنین زمان کافی که باید جهت انجام 
پروژه صرف شود را در اختیار داشته باشد، می   تواند 

خود، فاز دوم را به انجام برساند.
ــما قصد واگذاری فاز دوم به شرکت ثالث را  اگر ش
دارید، با دو مسأله رو به رو خواهید بود: اول انتخاب 

نوع شرکت ثالث و دوم انتخاب خود شرکت ثالث.
در میان شرکت  های ثالث، سه دسته شرکت قادر به 

انجام آنالیز FEL فاز دوم هستند:
 DCS ــازنده   ي  س ــرکت   هاي  ش اول:  دسـته   ي 
ــما انتخاب  ــرکتي که ش ــتند. ش  )OEMها( هس
مي   کنید می  تواند شرکت سازنده   ي DCS باشد که 
 DCS ــنده  ی می  خواهید آن را ارتقا دهید یا فروش
ــده   اید و احتماالً  ــه  به تازگي به آن عالقه  مند ش ک
ــازنده   ي DCS به عنوان توزیع  ــرکت س توسط ش
کننده  ي عمده   ي تجهیزات آن شرکت انتخاب شده 

است.
ــاوره   ي مهندسی،  دسـته   ي دوم: شرکت   های مش
ــه  ــه ارای ــتند ک ــنتي هس ــاریA&E( 14( س  معم
کننده   ي خدمات ارتقای مهندسی فرآیند، طراحی 

و نظارت بر پروژه می   باشند.
ــرکت   های یکپارچه   ساز سامانه  دسته   ي سـوم: ش
ــه   ي کار در زمینه   هاي متنوع  ــه تجرب ــند ک می   باش
فناوری را داشته و قادر هستند یک آنالیز بی   طرف 

و کارآمد بر پایه   ي تجربیات خود ارایه کنند.
ــت که هر کدام از شرکت  های  البته باید توجه داش
ثالث نامبرده شده، دارای نقاط قوت و ضعف هستند 
ــت ترکیب بیش از یک  و بعضی از آن   ها ممکن اس
نوع از این شرکت   ها باشند، بنابراین شما باید آن  ها 
ــه این که کدام نوع  ــایی کرده و با توجه ب را شناس
ــرکت ثالث، توانایی ارایه   ي بهترین کار و قیمت  ش
برای شرایط شما را دارد، آن  ها را رتبه   بندی کنید.

ــد  ــامانه   ي کنترل، رش ــازی س انتظام15 یکپارچه   س
ــد، نیاز مصرف  ــت و علت این رش ــادی کرده اس زی
ــتن پیمانکارانی است که ضمانت  کنندگان به داش
ــرل، تجهیزات  ــامانه   ي کنت ــام س ــرای تم کامل ب
ــامانه   ي کنترل را به  ــان نهایي س ــق و الم ابزاردقی

عهده بگیرند.
ــامانه   های  ــرل، س ــامانه   ي کنت ــازان س یکپارچه   س
ــات و صنایعی  ــودکار را برای تأسیس ــی و خ کنترل
ــرده و به کار  ــل صنایع فرآیندی، طراحی ک از قبی
ــامانه   هاي کنترل این  ــازان س می   گیرند. یکپارچه   س
ــرکت ثالث  ــه به عنوان یک ش ــت را دارند ک  قابلی
بی   طرف به نمایندگي از کاربر نهایي وارد عمل شده 
ــن راه حل در نوع خود را انتخاب کرده و با  و بهتری

ضمانت کامل اجرا کنند.

14. Architectural and Engineering consulting 
15. discipline

یکپارچه سـازان سامانه های کنترل 
به عنوان یک شرکت ثالث بی  طرف 
به نمایندگـي از کاربـر نهایي وارد 
عمل شده و بهترین راه حل در نوع 
خـود را انتخاب کـرده و با ضمانت 

کامل اجرا مي کنند.
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نکاتي پیرامون به  روز رساني سامانه   ي كنترل

ــازان  ــن یکپارچه   س ــال 1994 انجم ــل س  در اوای
ــه  ــک مجموع ی  )CSIA( ــرل16   ــامانه   ي کنت س
ــن یک  ــتانداردها و همچنی ــتورالعمل   ها و اس دس
ــامانه   ي گواهینامه کامل را برای یکپارچه   سازان  س
ــدام منجر به  ــاد کرد. این اق ــامانه   ي کنترل ایج س
ــن و مشخص براي »انتظام  ارایه   ي یک تعریف روش
ــامانه   ي کنترل« شد و همچنین  یکپارچه   سازي س
ــاز  ــرکت   های یکپارچه   س ــد ش ــه را برای رش زمین
ــل طراحي و  ــام کام ــا در انج ــاي آن   ه و توانایی   ه
ــرا و انجام  ــن، مونتاژ، اج ــه، تأمی ــذاری17 اولی بارگ
ــرل با هر  ــامانه   ي کنت ــات برای پروژه   های س خدم

اندازه و در سراسر دنیا، فراهم آورد. 
و  ــر  ــتاورد معتب ــک دس ی  CSIA ــه   ي  گواهینام
ــت که اثبات می   کند یک  ــناخته شده جهانی اس  ش
ــی الزام   های  ــامانه   ي کنترل، تمام ــاز س یکپارچه   س
موجود در مجموعه دستورالعمل  ها و استانداردهای 
به   روزرسانی شده   ي CSIA در دو زمینه   ي تجارت 

و مهندسی را برآورده کرده است.
هنگامی که فرآیند تحقیق و بررسی به پایان رسید 
می   توانید شرکت ثالث را انتخاب کنید. این شرکت 
ــاز دوم را تحت رهبری تیم طراحی و ارتقای  کار ف

شما، به انجام خواهد رساند.
ــرکت مهندسی  ــما و احتماالً ش در فاز دوم باید ش
ــناد و تجربیات را از  ــاور ثالث شما، داده   ها، اس مش
ــناد به روز  فاز اول دریافت کرده و فاصله   ي بین اس
ــاخت را بررسی  ــده   ي کنونی، و اسناد پس از س ش
 DCS ــی که از ــه ویژگي   ها و کارکردهای کنید و ب
ارتقا یافته   تان در آینده انتظار دارید، توجه نمایید.

ــوع  ــه در مجم ــد ک ــی کنی ــز، بررس ــن آنالی در ای
ــت  ــه در فاز اول فهرس ــداد از نیازهایی ک ــه تع  چ
ــرل موجود و البته بدون  ــامانه   ي کنت کرده   اید، با س

انجام هیچ   گونه تغییر، برآورده خواهد شد.

16. Control System Integrators Association
17. Loading

  شما احتماالً در خواهید یافت که تقریباً هیچ یک از 
ــامانه   ي کنترل،  ــر در س ــاد تغیی ــا بدون ایج آن  ه
ــد. باید توجه ویژه   ای به ایمنی  برآورده نخواهند ش
ــت عملیاتي19،  ــبکه با امنی ــی18 و اتصال ش عملیات
داشته باشید. در بیش  تر موارد یک DCS  قدیمی 

کارایی یک سامانه   ي بسیار پیشرفته   تر را ندارد.
ــداد از نیازهای  ــه کنید که چه تع ــس از آن توج پ
ــعه یا ارتقاي سامانه  جدید می   توانند با حداقل توس
ــوند. اگر شما به تازگی پلتفورم  موجود، برآورده ش
ــاالً با تعویض  ــا داده اید )احتم ــود را ارتق DCS خ
ــول و رایانه   ها و استفاده   ي مجدد از درگاه   های  کنس
ورودی و خروجی موجود( ممکن است با پیکربندی 
مجدد، اصالح و یا ارتقاي سامانه   ي موجود، برخی از 
نیازهای جدیدی که شما تشخیص داده   اید، برآورده 

شوند.
در گام بعدی توجه کنید که چه تعداد از احتیاجات 
ــاره کرده  اید می  تواند  ــما که در فاز اول به آن اش ش
ــرای این  ــور ویژه ب ــامانه   ي کنترلی که به  ط ــا س ب
ــده  اند، برآورده    شود. اگر شما  احتیاجات طراحی ش
ــامانه   ي قدیمی هستید که با احتیاط  دارای یک س
ــراوان با آن کار کرده و از آن نگهداری می کنید،  ف
ــا در eBay یافت  ــما تنه ــر تجهیزات یدکی ش )اگ
می  شود( شما احتماالً درخواهید یافت که با اصالح 
ــت نیازهای  ــانی نخواهید توانس ــامانه به آس این س
ــازید. این گفته معموالً و   ــد خود را برآورده س جدی
به  طور ویژه در مورد شبکه   سازی20 و موارد ایمنی و 

امنیتی صادق است. 
ــال را پیش   بینی کنید )طول  ــت س حال دقیقاً بیس
ــرل( و تعداد  ــامانه   ي کنت ــک س ــط ی ــر متوس عم
ــده   اند و  ــبه و پیش  بینی ش ــی که محاس  احتیاجات
ــرل موجود یا  ــامانه   ي کنت ــد با ارتقاي س می   توانن

18. Functional safety
19. Functional security 
20. Networking

ــامانه   ي کنترلی جدید، برآورده شوند  نصب یک س
ــبه دقیق   تر و  ــر چه این محاس ــی کنید. ه را بررس
ــود سامانه   ي کنترلی که شما قصد  واضح   تر انجام ش
ــتری  ــب آن را دارید با احتمال بیش ــی و نص طراح
قادر به سپری کردن این دوره   ي بیست ساله است، 
البته بدون انجام اصالحات اساسی از جمله ارتقای 

PCها.
ــح از جزییات  ــر واض ــک تصوی ــن که ی ــد از ای بع
احتیاجات سامانه   ي کنترل خود، هم در حال حاضر 
ــال بعد، پیدا کردید می  توانید  ــت س و هم در بیس
بررسی فناوري   های موجود و فروشندگانی که آن  ها 

را ارایه می   کنند را آغاز کنید.
ــی  بهترین راه برای پرداختن به این موضوع، بررس
ــامانه  هایی  ــردن قابلیت های س ــتند ک کردن و مس
ــتند، البته با توجه  ــت که مورد توجه شما هس اس
ــت جزییات و مجموعه ویژگي   هاي موجود  به فهرس
ــازنده، DCSی را  ــت. بعضی از شرکت  های س اس
ــنهاد می  کنند که مقدار قابل توجهی از اهداف  پیش
ــما را برآورده می  کند. اما برخی ممکن است این  ش
ــندگان ممکن  ــام ندهند. بعضی از فروش کار را انج
ــی از کار بهترین راه حل ممکن  ــت برای بخش اس
ــب آن  ها یک  ــوان با ترکی ــد که می  ت ــه دهن را ارای
ــتر موارد  مجموعه   ي عملیاتی ایجاد کرد که در بیش
ــندگان تمام  ــت. تعداد اندکی از فروش این  گونه اس
تجهیزات را ارایه می  دهند و حتی تعداد کمتری از 
ــندگان بهترین نوع تجهیزات، سامانه یا نرم - فروش

افزار، را ارایه می   دهند.
ــازی  ــت یافتن انتظام یکپارچه   س یکی از دالیل دس
ــطح از برتری، توانایی  ــامانه   ي کنترل به این س س
در   ،CSIA ــه   ي  گواهینام دارای  ــازان  یکپارچه   س
یکپارچه   سازی بهترین انواع محصوالت و تجهیزات 
ــامانه   ي  کنترل، به صورت یکپارچه، و تولید یک س
ــد.  ــی با بهترین فناوري   های موجود می   باش سفارش
ــه از واحد،  ــامانه   ي کنترلی مادامي ک ــوع س این ن
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بهره   برداری شود، دوام خواهد آورد.
ــر از  ــما، اگ ــث ش ــرکت ثال ــما و ش ــون ش هم  اکن
ــید، آماده هستید در  ــتفاده کرده باش ــرکتی اس ش
ــاده و یا ارتقاي  ــورد این که آیا به یک ارتقاي س  م
 اساسی   تر و یا حتی تعویض کامل DCS، نیاز دارید، 

تصمیم گیری کنید.
ــامل یک ارزیابی از بهترین  خروجی فاز دوم باید ش
فناوري موجود برای شرایط شما باشد. این ارزیابی 
ــامل یک ماتریس مقایسه باشد که شما  نیز باید ش
ــنجش هر فروشنده در برابر  آن را برای ارزیابی و س
ــروژه، ایجاد  ــده به پ ــات تخصیص داده ش  احتیاج
ــوع ارتقایی که قصد  ــد. اینک زمان تعیین ن کرده ای
ــما باید بر پایه   ي  ــت. ش ــیده اس آن را دارید فرارس
ــع   آوری کرده اید در مورد ارتقاي  اطالعاتی که جم
ــامانه   ي موجود و یا یک سامانه   ي  جزیی یا کلی س

کامالً جدید، تصمیم  گیری نمایید .
ــوآوری را برای  ــن، نیاز به ن ــام حاالت ممک در تم
طراحی و پیاده  کردن یک سامانه    ي کنترل متفاوت 
ــامانه    ي کنترل موجود احساس خواهید کرد؛  با س
ــرد معمول تعویض  ــت که راهب این بدان معنی اس
ــامانه   ي کنترل برچیده  ــی آن کل س کامل، که ط
ــری از همان  ــای آن جدیدترین س ــه ج ــده و ب ش
سامانه نصب می  شود، به سادگي کار نخواهند کرد. 
به احتمال زیاد شما در خواهید یافت که احتیاجات 
ــما به حدی تغییر کرده است که باید از نقطه   ي  ش
ــامانه- ــروع کرده و به فکر طراحی یک س صفر ش

ــک ارتقا از نوع تعویض  ــید نه ی   ي کاماًل جدید باش
سامانه با یک سری جدید آن.

ــه البته  ــت ک ــا هزینه   ي نوآوری اس ــی، تنه طراح
سودهی این سامانه، آن را جبران خواهد کرد.

ــما باید یک طرح سامانه   ي اولیه سطح  همچنین ش
باال را جمع   آوری کنید که بتوانید یک ایده از تصویر 
کلی و چگونگي عملکرد سامانه   ای که قصد طراحی 

آن را دارید، به مدیریت ارایه دهید.
ــما باید کل هزینه   های اقتصادی ارتقای  ارزیابی ش
ــه آیا  ــد ک ــن کن ــد و تعیی ــبه کن ــد را محاس واح
ــرل کیفیت واحد،  ــوددهی، توان عملیاتی و کنت س
ــمگیری خواهد  با انجام پروژه   ي ارتقا، افزایش چش

داشت یا نه. بر پایه   ي این شاخص ها شما باید برای 
هزینه   های این پروژه، توجیه کافی داشته باشید.

ــت که  ــن عل ــه ای ــس ب ــچ ک ــع هی ــور قط ــه ط  ب
فناوري   های جدید جذاب هستند، سامانه   ي خود را 
ارتقا نمی   دهد. ارتقاي واحدها زمانی انجام می  شود 
که پس از انجام آن ظرفیت بیشتر، هزینه   ي  کمتر و 
کیفیت بیشتر، ایجاد خواهد شد و قابلیت اطمینان 

نیز بهبود خواهد یافت.
ــی از راهبردهای  ــک ارزیاب ــن باید ی ــما همچنی ش
ــرداری و تعمیرات بر  ــوی بهره   ب ــت رو به جل  حرک
ــنده  ای که  ــاورِی و فروش ــیر ارتقاي فن پایه   ي مس
ــز ارایه نمایید. توجیه هزینه   ي  انتخاب کرده  اید، نی
ــاس اختالف هزینه  های تعمیرات و  پروژه باید براس
ــامانه   های مختلفی که هر فروشنده  بهره   برداری س
ــن اختالف  ها را  ــما باید ای ــد و ش ارایه می  دهد باش
ــید. همچنین  درک کرده و به آن  ها توجه کرده باش
ــما باید ایجاد کاهش در هزینه  های  تعمیرات و  ش
ــي احتمالی به  ــرداری و حتی یک صرفه   جوی بهره  ب
خاطر کاهش هزینه  های نیروی کار را نشان دهید.

قسمتی از گزارش تیم مدیریت طراحی و ارتقا، باید 
ــک21 باشد. این برآورد ریسک باید  یک برآورد ریس
ــامل هر نوع ریسکی باشد، از ریسک  های محیط  ش
ــالمتی و ایمنی، از امنیت واحد  زیست گرفته تا س
ــک  های فنی. به خاطر داشته باشید گزارش  تا ریس
شما باید ریسک  هایی را که در صورت انجام ندادن 
ــود.  ــامل ش ــوید را نیز ش ارتقا، با آن مواجه می  ش
ــه معموالً  ــت ک ــیار حیاتی اس این یک موضوع بس
ــود. همچنان که سامانه   ي شما   نادیده گرفته می  ش
کهنه  تر می  شود ریسک توقف بدون برنامه و ناخواسته 
ــی افزایش  ــیوه   ي غیرخط ــما به ش ــرای واحد ش  ب
می  یابد. تعطیلی بدون برنامه مخاطرات ایمنی قابل 
ــواری را به بار خواهد  ــه و حتی حوادث ناگ مالحظ
آورد. تالش کنید پتانسیل  ها و هزینه  های آن دسته 
خطاهایی که منجر به تعطیلی بدون برنامه ی واحد 
شده و مربوط به خطا های سامانه ی کنترل موجود، 

بدون ایجاد ارتقا می  باشد را، ارزیابي کنید.
ــف کامل و  ــک تعری ــما باید ی ــی ش ــزارش نهای گ
و  ــا  هزینه  ه ــروژه،  پ ــدوده   ي  مح از  ــکافانه   موش
ــزارش باید  ــد. صحت این گ ــدی پروژه باش زمان  بن
ــزارش مبنای تصویب  ــد. این گ حدود%25+_ باش

پروژه خواهد بود.
ــاز به مالقات با مدیریت  ــما را مج این فاز پروژه، ش
می کند. اگر وظیفه   ي خود را به درستی انجام داده 
ــتور ادامه   ي کار ارتقای DCS را  ــید، شما دس باش

دریافت خواهید کرد.
ــات  ــه از پنج مجموعه گزارش ــن مجموع ــن اولی ای

21. Risk assessment

ــما  ــرای کمک به ش ــت که ب ــق و جامعی اس دقی
ــت  ــن راه جه ــب تری ــن و مناس ــن بهتری  در یافت
ــده است. در  ــامانه   ي کنترل، ارایه ش ــازی س نو   س
گزارش دقیق و جامع بعدی از این مجموعه، برنامه 
ــما شرح  ریزی راهبردی را به طور خالصه برای ش
ــی از اقداماتی که  ــر کل ــک تصوی ــم داد و ی خواهی
شرکت  های سازنده دیگر انجام داده   اند و یا خواهند 

داد را به شما ارایه خواهیم کرد.  

منبع:

www.mavtechglobal.com
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مهندس مبین محسن زاده کارشناس 
ــرکت مهندسی ایمن تابلو آموزش ش

mobin@pcsh.ir

واژه  های كلیدی: منابع تجدید پذیر، انرژی آبی، انرژی بادی،
 انرژی خورشیدی، انرژی زمین گرمایی، انرژی زیست  توده )بیوماس(،

 انرژی امواج و جزر و مد، پیل سوختی

 بشر در عصر حاضر با دو بحران بزرگ روبرو است که بیش از آن چه ما از ظاهر امر تشخیص 
می  دهیم با یکدیگر ارتباط دارند. از یك سو جوامع صنعتی و همچنین شهرهای بزرگ 
با مشکل آلودگی محیط زیست مواجهند و از سوي دیگر به طور محسوسی سوخت با 
شتاب روزافزون در حال اتمام است. از  این رو کشورهای صنعتی مدت  هاست به دنبال 
 جایگزینی مناسب و نامحدود هستند که بدون آسیب رساندن به طبیعت به تدریج جای 

سوخت  های فسیلي تجدیدناپذیر را بگیرد.
ــرژی الکتریکی به کمك منابع  ــی روش  های مختلف تولید ان در این مقاله به بررس
ــیل آن  ــر پرداخته و مزایا و معایب هر یك را با توجه به راندمان و پتانس تجدیدپذی

تشریح می  کنیم.

تولید انرژی الکتریکی 
به کمک منابع 

ژهتجدیدپذیر
 وی

ث
اح

مبـ
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تولید انرژی الکتریکی به كمک منابع تجدیدپذیر

ژه
 وی

ث
اح

مبـ

1. مقدمه
ــر در عصر حاضر با دو بحران بزرگ روبرو است  بش
ــخیص می  دهیم با  ــه بیش از آن چه ما ظاهراً تش ک
ــی جوامع صنعتی و  ــر ارتباط دارند. از طرف یکدیگ
همچنین شهرهای بزرگ با مشکل آلودگی محیط 
ــت مواجه   اند و از طرف دیگر به  طور محسوسی  زیس
مواد اولیه و سوخت با شتاب روزافزون در حال اتمام 
ــوء مصرف باالی انرژی سوخت های  است. اثرات س
ــیلی در آب و هوا و زندگی موجودات در زمین  فس
به  طور واضح مشخص شده است و ما تنها راه  حل را 
در پایین آوردن میزان مصرف انرژی می   دانیم، حال 
ــته  ــه این امر نمی   تواند به  طور مؤثر ادامه داش آن  ک
باشد و در بلند مدت جواب گو نیست. توجه و توصل 
به انرژی اتمی به عنوان جانشینی برای سوخت   های 

فسیلی نیز چندان موفقیت   آمیز نبوده است.
ــعات  ــنگین و همچنین تشعش صرف هزینه   های س
ــی در فضا پخش  ــه ازنیروگاه   های اتم خطرناکی ک
ــته  ــی و خطرناکی داش ــیار منف ــج بس ــده، نتای ش
ــود  ــن نیروگاه   ها منفجر ش ــر یکی از ای ــت و اگ  اس
ــد آورد که  ــری به بار خواه ــای جبران  ناپذی زیان   ه
ــل آیلند، چرنوبیل  ــی همچون مای حوادث دلخراش
ــی نمونه   هایی از آن  ــیما داییچ ــروگاه فوکوش و نی
ــید که ذخایر  ــتند. به عالوه روزی خواهد رس هس
ــد یافت  ــان خواهن ــنگ پای ــال س ــت، گاز و ذغ نف
ــود دیگر وجود  ــن آن  ها ش ــه جایگزی ــاده   ای ک و م
نخواهد داشت. از این رو، کشورهای صنعتی مدت -

ــت به دنبال جایگزینی مناسب و نامحدود که   هاس
ــاندن به طبیعت به تدریج جای  ــیب رس  بدون آس

سوخت   های تجدیدناپذیر را بگیرد، هستند.

2. انرژی تجدیدپذیر
ــرِژی تجدیدپذیر به انواعی از انرژی می گویند که  ان
ــت  برخالف انرژی های تجدیدناپذیر قابلیت بازگش
ــال های اخیر با  ــت دارند. در س ــدد را به طبیع مج
ــرژی تجدید  ناپذیر رو به  ــه این که منابع ان توجه ب

اتمام هستند این منابع مورد توجه قرار گرفته اند.
انواع انرژی های تجدیدپذیر عبارتند از:

1. انرژی آبی 
2. انرژی بادی

3. انرژی خورشیدی
4. انرژی زمین گرمایی

5. انرژی زیست توده )بیوماس(
6. انرژی امواج و جزر و مد

1.2.نیروگاه برق آبی
نیروی برق آبی یا هیدروالکتریسیته اصطالحی است 
که به انرژی الکتریکی تولیدی از نیروی آب اطالق 
ــود. در حال حاضر هیدروالکتریسیته چیزی  می ش
ــا 19٪ از کل انرژی  ــدود 715000 مگاوات ی در ح
الکتریکی تولیدی جهان را پوشش می دهد. نیروی 
ــی همچنین 63٪ از انرژی الکتریکی تولیدی  برق آب

از منابع تجدیدپذیر را نیز شامل می شود.

2. 1. 1.تولید انرژی الکتریکی
بیشتر نیروگاه های برق- آبی انرژی مورد نیاز خود 
ــد تأمین  ــت یک س ــیل آب پش ــرژی پتانس را از ان
ــدی از آب به  ــن حالت انرژی تولی ــد. در ای می کنن
ــد و اختالف ارتفاع بین منبع و  حجم آب پشت س
ــد وابسته  است. به این اختالف  محل خروج آب س
 H1 ــد و آن را با ــاری می گوین ــاع، ارتفاع فش ارتف
نمایش می دهند. در واقع میزان انرژی پتانسیل آب 
ــب است. برای افزایش  ــاری آن متناس با ارتفاع فش
فاصله یا ارتفاع فشاری، آب معموالً برای رسیدن به 
ــه زیادی را در یک لوله   ي بزرگ2  توربین آبی فاصل

طی می کند.

2.2. نیروگاه بادی
منظور از توان بادی تبدیل انرژی باد به نوعی مفید 
ــت که این کار  ــرژی مانند انرژی الکتریکی اس از ان
ــیله   ي توربین های بادی صورت می گیرد. در  به وس
ــتقیم  ــیاب های بادی از انرژی باد به صورت مس آس
ــردن آب  ــا و یا پمپ ک ــردن دانه ه ــرای خرد ک ب
ــال 2006 میزان  ــود. در انتهای س ــتفاده می ش اس

1. Head
2. penstock

شکل 2. برشی از یک سد و یک نیروگاه آبی

ــر جهان برابر  ــت تولیدی برق بادی در سراس ظرفی
ــن میزان چیزی در  ــگاوات بود. اگرچه ای 73/9 گی
ــرژی الکتریکی تولیدی  ــدود یک درصد از کل ان ح
در جهان محسوب می شد اما در طول بازه   ي زمانی 
ــاً چهار برابر  ــال های 2000 تا 2006 تقریب بین س
ــده  است. در این میان کشورهای دانمارک با 20  ش
ــد و آلمان با 7  ــپانیا و پرتغال با 9 درص درصد، اس
ــد تولید برق بادی از کل انرژی  درصد از نظر درص
ــده از باد، در جایگاه های نخست  الکتریکی تولید ش
ــر زیاد در مزارع  ــد. انرژی بادی در مقادی قرار دارن
بادی تولید و به شبکه   ي الکتریکی منتقل می شود. 
ــا در تعداد کم معموالً فقط برای تأمین  از توربین ه
ــود. اما از  ــتفاده می ش برق در مناطق دور افتاده اس
ــورها برای افزایش ظرفیت  جمله دالیل تمایل کش
تولید برق بادی مزایاي بسیار زیاد این روش تولید 
ــت؛ چراکه انرژی بادی، فراوان،  انرژی الکتریکی اس
ــت و همچنین در مقایسه با  تجدیدپذیر و پاک اس
استفاده از انرژی سوخت های فسیلی میزان کمتری 
ــد. قدیمی ترین روش  ــر می کن گاز گلخانه ای منتش
ــتفاده از انرژی باد، به ایران باستان باز می گردد.  اس
ــتین بار، ایرانیان موفق شدند با استفاده  برای نخس

شکل1. درصد استفاده از نیروی برق آبی در کشورهای مختلف جهان
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از نیروی باد، دلو )دوالب( یا چرخ چاه را به گردش 
ــطح  ــود، آب را به س ــای آب خ درآورده و از چاه ه
ــانند. یک برآورد کلی این  گونه می گوید مزارع برس

ــر روی زمین  ــراوات )TW( انرژی باد ب ــه 72 ت ک
ــیل تبدیل به انرژی الکتریکی  وجود دارد که پتانس

را دارد و این مقدار قابل افزایش نیز هست.

1.2.2. توان پتانسیل توربین
انرژی موجود در باد را می توان با عبور آن از داخل 
پره های و سپس انتقال گشتاور پره ها به روتور یک 
ــت میزان توان  ــتخراج کرد. در این حال ژنراتور اس
ــاحت ناحیه   ي جاروب  ــه تراکم باد، مس تبدیلی، ب
شده توسط پره و مکعب سرعت باد بستگی دارد. 

ژنراتور نیروگاه   هاي بادي از نوع آسنکرون است. در 
ژنراتور آسنکرون برخالف سنکرون لغزش مي   تواند 
ــد و در کار ژنراتور اختاللي  ــن 3 تا 5 درصد باش بی

پدید نیاورد.
ــیار متغیر باد است  نکته   ي مهم در این جا انژي بس
ــت و متناسب با آن  ــته در حال تغییر اس که پیوس
ــر مي   کند. لغزش مجاز این  ــن بادي تغیی دور توربی
ــت. براي کارآیي بهتر الزم  ژنراتورها 10 درصد اس
ــت تا ولتاژ القایي در روتور ثابت نگه داشته شود  اس
براي این کار از سه مقاومت متغیر 1 اهمي استفاده 
ــا روي هر فاز  ــود به  طوري که این مقاومت   ه مي   ش
ــدار کنترلي بطور  ــط یک م ــرار مي   گیرند و توس ق

خودکار تغییر مي   کنند.
توربین های بادی باید ده برابر قطرشان در راستای 
ــان در راستای عمودی  باد غالب و پنج برابر قطرش
از هم فاصله داشته باشند تا کمترین تلفات حاصل 
ــادی تقریباً به 0/1  ــود. در نتیجه توربین های ب ش
کیلومتر مربع مکان خالی به ازای هر مگاوات توان 

نامی تولیدی نیازمند هستند.
ــادی جهان در حال حاضر در  بزرگ   ترین توربین ب
ــواحل  ــمال در فاصله 24 کیلومتری س ــای ش دری
ــت.  ــده و در حال آزمایش اس ــکاتلند نصب ش اس
ــت که توربین هایی به این  ــتین باری اس این نخس
ــوند. ژنراتور توربین ها  ــاد در دریا آزمایش می ش ابع
ــطح دریا کار گذاشته شده اند  در عمق 44 متری س
ــت. توربین هایی  که در نوع خود رکورد جدیدی اس
ــاحل  ــاد برای نصب در دریا و دور از س ــن ابع در ای
ــتند تا از وزش پیوسته و بدون تالطم  مناسب هس
ــی رود این توربین ها  ــاد بهره گیری کنند. انتظار م ب
96 درصد اوقات شبانه روز )8440 ساعت در سال( 

در حال کار باشند.

3.2. نیروگاه زمین گرمایی
ــت که با  ــی زمین گرمایی برقی اس ــرژی الکتریک ان
استفاده از منابع حرارتی ذخیره شده زیر پوسته  ي 
ــتفاده از  ــخ اولین اس ــود. تاری ــن تولید می ش زمی
ــرو گینوری  ــاهزاده پی ــرژی زمین گرمایی به ش ان

ــال 1904  ــردد. در س ــا بازمی گ ــی در ایتالی کونت
ــتفاده  ي تجاری از انرژی   میالدی برای اولین بار اس
ــع تولید برق در  ــه عنوان یک منب ــی ب زمین   گرمای
ــپس در سال 1958 نیروگاه  ایتالیا شروع شد و س
ــد و در دهه   ي  ــی در نیوزیلن ــی وایراک زمین   گرمای
1960 نیروگاهی در منطقه   ي آتشفشانی آبفشان ها3 
ــاخته شد که امروزه   در ایالت کالیفرنیای آمریکا س
ــمار  ــن نیروگاه زمین   گرمایی جهان به ش بزرگ   تری
ــال 2008 انرژی زمین   گرمایی سهمی  می رود. تا س
ــد کل انرژی الکتریکی  ــر از یک درصد از تولی کمت

جهان را به خود اختصاص داده است.
ــق تقریبی 6400 کیلومتر( که  مرکز زمین )به عم
ــانتیگراد حرارت دارد،  در حدود 4000 درجه   ي س
ــع حرارتی عمل نموده و موجب  به عنوان یک منب
تشکیل و پیدایش مواد مذاب با درجه حرارت 650 
ــانتیگراد در اعماق 80 تا 100  تا 1200 درجه   ي س
کیلومتری از سطح زمین می گردد. به طور میانگین 
میزان انتشار این حرارت از سطح زمین که فرآیندی 
ــتمر است معادل 82 میلی وات در واحد سطح  مس
است که با در نظر گرفتن مساحت کل سطح زمین 
ــطح آن، برابر با 42  مجموع کل اتالف حرارت از س
ــع این میزان حرارت  ــت. در واق میلیون مگاوات اس
ــی از  غیر عادی، عامل اصلی پدیده های زمین شناس

3. The Geysers

ــانی، ایجاد زمین لرزه ها،  جمله فعالیت   های آتشفش
ــای کوه   زایی( و  ــا )فعالیت   ه ــته کوه  ه پیدایش رش
همچنین جابجایی صفحات تکتونیکی می باشد که 
ــامانه   ي دینامیک تبدیل  ــره   ي زمین را به یک س ک
نموده و پیوسته آن را تحت تغییرات گوناگون قرار 
ــیال مانند بخار یا آب  ــیله   ي یک س می دهد. به وس
ــطح زمین  داغ یا هر دو می توان این حرارت را به س
ــطح زمین  ــن انرژی  گرمایی در س ــال داد. از ای انتق
می توان در کاربردهای متفاوت از جمله تولید برق 

استفاده کرد.
ــرژی  ــتقیم از ان ــتفاده های مس ــی اس ــور کل به  ط
ــوان در چند گروه طبقه   بندی  زمین گرمایی را می ت
ــای مختلفی وجود  ــر گروه کاربرده کرد  که در ه
ــادی، اجتماعی،  ــرایط اقتص ــا توجه به ش دارد و ب
جغرافیایی و اکولوژیکی هر منطقه  مواردی خاصی 

قابل استفاده می  باشد:
1. تأمین گرمایش ساختمان ها 

2. کاربردهای کشاورزی 
3. کاربردهای صنعتی 

4. استحمام و آب  درمانی 
5. ذوب برف و یخ 

6. پمپ حرارتی زمین گرمایی4 

4. Geothermal heat pump

شکل 3. تصویر یک پره از یک توربین بادی

شکل 4. توربین های بادی در منجیل

تولید انرژی الکتریکی به كمک منابع تجدیدپذیر
ژه

 وی
ث

اح
مبـ
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تولید انرژی الکتریکی به كمک منابع تجدیدپذیر

ژه
 وی

ث
اح

مبـ

ــوختي کوچک ــل س ــک پی ــمایي از ی ــکل 6. ش ش

ــی در  ــرژی زمین گرمای ــی از ان ــتفاده   ي حرارت اس
ــه با تولید برق از ابعاد گسترده   تری در سطح  مقایس

جهان برخوردار می باشد.

4.2. نیروگاه پیل سوختی
ــیمیایی به  ــرژی ش ــدل ان ــوختی یک مب ــل س پی
ــتقیم بوده و  ــن تبدیل مس ــت. ای ــیته اس الکتریس
ــت. در واقع  بنابراین از بازده  ی باالیی برخوردار اس
ــل از عمل عکس  ــه در این تبدی ــوان گفت ک می   ت
الکترولیز آب استفاده می   شود؛ یعني از واکنش بین 
ــیته  ــیژن، آب، حرارت و الکتریس هیدروژن و اکس
ــلول در پیل   های سوختی از  تولید می   گردد. هر س
سه جزء آنُد، کاتُد و الکترولیت تشکیل شده است. 
ــرای تولید  ــاوری جدیدی ب ــوختی فن پیل         های س
ــتند که بدون ایجاد آلودگی های زیست  انرژی هس
محیطی و صوتی، از ترکیب مستقیم بین سوخت و 
ــیدکننده، انرژی الکتریکی با بازده  ی باال تولید  اکس
می    کنند. تولید مستقیم الکتریسیته جایگزینی برای 
چرخه   ي کارنو جهت تبدیل انرژی شیمیایی حاصل 
از سوخت به انرژی گرمایی و مکانیکی و در نهایت 
ــد که اتالف انرژی را به حداقل  الکتریسیته می  باش
ــید  ــوختی اکس ــاند. در پیل های س ممکن می رس
ــرامیک( رسانای یون  ــرامیکی )اکسید س جامد س
ــت و از اهمیت بسزایی برخوردار  در الکترولیت اس
ــا 1000  ــای بین 600 ت ــل در دم ــن پی ــت. ای  اس
ــانتیگراد کار می کند و با بازده در حدود  درجه   ي س
ــادل 100 مگاوات  ــوان الکتریکی مع 60 درصد، ت
ــال حاضر تعداد زیادی از محققان روی  دارد. در ح
ــید جامد،  ــوختی اکس ــای مختلف پیل س جنبه ه
ــد. برای این  ــود خواص پیل کار می کنن جهت بهب
ــت که مهم   ترین  ــواص الکترودها و الکترولی کار خ
ــمت های پیل SOFC می باشند را بهینه   سازی  قس
ــکیل دهنده   ي  ــد و روی عناصر و مواد تش  می کنن

آن   ها مطالعه انجام می دهند. 

1.4.2. کاربردهاي پیل سوختي نیروگاهي 
ــیار  ــوختی بس ــای نیروگاهی پیل س ــازار مولده ب
ــی، نظامی و  ــای دولت ــت و کاربرده ــترده اس گس
صنعتی را شامل می شود. همچنین به عنوان نیروی 
ــتیبان در مواقع اضطراری در مخابرات، صنایع  پش
ــتان ها، هتل های بزرگ و  ــکی، ادارات، بیمارس پزش

سامانه  های رایانه   ای به کار می رود. 

ــبتاً آرام و بی صدا هستند. از  ــوختی نس پیل های س
ــبند. عالوه  ــد برق محلی مناس ــن رو جهت تولی ای
ــبکه   ي توزیع برق،  ــترش ش ــر کاهش نیاز به گس ب
ــدی از این نیروگاه ها می توان جهت  از گرمای تولی
ــود. این  ــتفاده نم ــد بخار آب اس ــش و تولی گرمای
ــازده  ی الکتریکی  ــا در مصارف کوچک ب نیروگاه ه
ــن در ترکیب با نیروگاه های  باالیی دارند و همچنی
ــی آن  ها به 70-80%  ــی بازده  ی الکتریک گاز طبیع
می رسد. نیروگاه های پیل سوختی قابلیت استفاده 
ــول، اتانول،  ــد متان ــف مانن ــوخت های مختل از س
ــان و بنزین را دارند  ــدروژن، گاز طبیعی، پروپ هی
ــایر نیروگاه ها محدود به استفاده از یک  و مانند س

منبع انرژی خاص نیست. 

5.2. انرژی خورشیدی
ــی خور، هور،  ــای ادبی یا قدیم ــید )با نام ه خورش
ــیری  ــان راه ش ــتارگان کهکش مهر، روز( یکی از س
ــد.  ــیدی می باش ــتاره   ي منظومه  ی خورش و تنها س
ــع اصلی نور و گرما و زندگی بر روی زمین این  منب
ــدود 150 میلیون  ــت که با فاصله ای ح ــتاره  اس س
کیلومتر از زمین قرار گرفته و قطری تقریباً معادل 
ــر و وزنی معادل 330 هزار بار  1٬390٬000 کیلومت

سنگین تر از زمین دارد.

ــید را گازهای هیدروژن  در حدود 99٪ وزن خورش
و هلیوم تشکیل داده اند، که از این مقدار نیز حدود 
ــک درصد مابقی،  ــدروژن 29٪ هلیوم و ی 70٪ هی
ــود. در خورشید هر ثانیه  ــامل سایر گازها می ش ش
ــی  500 میلیون تن هیدروژن طی فرآیند هم جوش
ــته ای به هلیوم تبدیل می شود که فقط حدود  هس
ــکل انرِژی از خورشید خارج می گردد.  5٪ آن به ش
ــی یک عمل گرماده  است  از آن جایی که هم جوش
ــمار خورشید و انرژی گرمایی  هم جوشی های بی   ش
ــید در  ــعه های خورش ــه عنوان اش ــل از آن ب حاص
منظومه   ی شمسی پخش می شود که مقداری از آن 
به زمین می رسد. این عمل باعث طوفان های داغ و 
تحریک ابر های اسید سولفوریک در زهره می   گردد.

ــدود 10 تا 14  ــید ح ــا در مرکز خورش میزان دم
میلیون درجه   ي سانتیگراد می باشد که از سطح آن 
با حرارتی نزدیک به 5600 درجه و به صورت امواج 

الکترومغناطیسی در فضا منتشر می شود.
زمین در فاصله   ي 150 میلیون کیلومتری خورشید 
ــد  ــت و 8 دقیقه و 18 ثانیه طول می کش ــع اس واق
ــهم  ــد. بنابراین س ــید به زمین برس ــا نور خورش ت
ــید میزان کمی  ــن در دریافت انرژی از خورش زمی
از کل انرژی تابشی آن می باشد. حتی سوخت   های 
فسیلی ذخیره شده در زمین، انرژی   های باد، آبشار، 
ــیاری موارد دیگر از جمله نتایج  امواج دریاها و بس
ــید می باشد.  همین انرژی دریافتی زمین از خورش
ــتقیم  ــتقیم یا غیرمس ــید به طور مس انرژی خورش
ــود،  ــرژی تبدیل ش ــکال ان ــه دیگر اش ــد ب می توان
ــتفاده  ــیته. موانع اصلی اس همانند گرما و الکتریس
ــامل متغیر و متناوب بودن  از انرژی خورشیدی ش
ــیار وسیع آن است. انرژی  میزان انرژی و توزیع بس
ــتفاده   ي دینامیکی،  خورشید برای حرارت آب، اس
حرارت فضای ساختمان   ها، خشک کردن تولیدات 
کشاورزی و تولید انرژی الکتریسیته مورد استفاده 

قرار می گیرد.

 

شکل 5. نیروگاه زمین گرمایی نسیاولیر در ایسلند

ــرژی  ان از  ــتفاده  ــن روش اس  قدیمی تری
ــردد. ــاز می گ ــتان ب ــران باس ــه ای ــاد، ب ب
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ــید در هر ثانیه 1020 ×1/1  ــط خورش به  طور متوس
کیلووات ساعت انرژی ساطع می   کند و زمین در هر 
ــاعت، تابشی در حدود 60 میلیون Btu دریافت  س

می کند.
ــید به  ــه روز تابش خورش ــی از س یعنی انرژی ناش
ــی از احتراق کل  ــرژی ناش ــر با تمام  ان ــن  براب زمی
ــیلی در دل زمین است و بنابراین  سوخت  های  فس
ــید به  می توان نتیجه گرفت که در اثر تابش خورش
ــدت چهل روز، می توان انرژی مورد نیاز یک قرن  م
ــا بکارگیری کلکتورهای  را ذخیره نمود. بنابراین ب
ــیدی می توان تا حدودی از این منبع انرژی  خورش
بی پایان، پاک و رایگان استفاده کرد و تا حد بسیار 
ــوخت های فسیلی صرفه  جویی  زیادی در مصرف س

نمود.
ــی به نام  ــناس انگلیس ــتاره ش ــال 1830 س در س
John Herschel یک جعبه   ي جمع   آوری انرژي 
خورشیدی را برای پختن غذا در طول یک سفر در 

افریقا استفاده کرد.
ــت که توسط آن انرژی نور  فتوولتایک  فرآیندي اس
ــتقیم به الکتریسیته تبدیل  ــید به طور مس خورش
می شود. بنابراین با استفاده از ابزارهای فتوولتایک 
ــتقیم از انرژی  ــور مس ــد به  ط ــیته می توان الکتریس
ــید تولید شود. روش دیگر تولید الکتریسیته  خورش
ــت که در آن  ــتقیم اس ــید، روش غیر مس از خورش
از ژنراتورهای بخار ذخایر حرارتی خورشیدی برای 

گرما بخشیدن به یک سیال استفاده می شود.

1.5.2. انرژی فتو ولتاتیک
ــی از دو کلمه   ي  ــک5 تـرکـیـب ــارت فتوولتایی عب
یونانـی Photos به معـنی نـور و Volt به مهني 
ــت و معنای آن تولید الکتریسیته  ــیته اس الکتریس
ــده   ي فتوولتاییک به  ــف پدی ــد. کش از نور مي   باش
  Edmond Becquerel ــوی  فرانس ــدان  فیزیک
ــال 1839 با چاپ  ــود که در س ــبت داده می ش نس
ــر6   ارایه  ــا باتری  ت ــات خود را ب ــه ای، تجربی مقال
ــری وقتی که  ــرد که ولتاژ بات ــاهده ک نمود. او مش
ــید قرار  صفحات نقره ای آن تحت تابش نور خورش
می گیرند، افزایش می یابد. انرژی فتوولتایک تبدیل 
ــیته از طریق یک سلول  ــید به الکتریس نور خورش
ــد، که به طور معمول  فتوولتاتیکPVS( 7( می باش
ــلول  ــود. س ــیدی نامیده می ش ــلول خورش یک س
خورشیدی یک ابزار غیر مکانیکی است که معموالً 
ــاخته می شود. نور خورشید از  از آلیاژ سیلیکون س
ــاخته شده  ــیدی س فوتون   ها یا ذرات انرژی خورش
 است. این فوتون   ها که مقادیر متغیر انرژی را شامل 
ــابه با طول موج   های متفاوت  می شوند، درست مش
ــی فوتون   ها به یک  ــتند. وقت ــای نوری هس طیف   ه
ــلول فتوولتاتیک برخورد می کنند، ممکن است  س
ــتقیم از میان آن عبور کنند و  ــوند، مس منعکس ش
5. Photovoltaic
6. Wet  Cell
7. Photovoltaic Cell

ــوند. فقط فوتون   های جذب شده انرژی  یا جذب ش
ــم می کنند. وقتی  ــیته فراه را برای تولید الکتریس
ــم  ــط جس ــید به اندازه   ي کافی توس  که نور خورش
ــانا جذب شود، الکترون   ها از اتم های جسم  نیمه   رس
ــه آخرین الکترون  ــوند. )به دلیل این ک جدا می ش
یک اتم با گرفتن انرژی فوتون به الیه   ي باالتر رفته 
ــده و آزادانه  و می   تواند از میدان پروتون خالص ش
ــانا حرکت کند.( بنابراین الکترون ها به  در نیمه   رس
طور طبیعی به سطح مهاجرت می کنند. زمانی که 
ــا موقعیت n را ترک می کنند، حفره   هاي  الکترون ه
ــداد الکترون   ها زیاد  ــکل می گیرند. تع الکتروني ش
ــی را حمل می کنند  ــدام یک بار منف ــوده و هر ک ب
ــش می روند، در  ــلول پی ــطح س  و به طرف جلو س
ــلول   های جلویی و  نتیجه   ي عدم توازون بار بین س
ــیل ولتاژ شبیه قطب های  سطوح عقبی یک پتانس

مثبت و منفی یک باتری ایجاد می شود.

2.5.2. کاربردهای انرژی خورشید
ــط  ــیدی توس ــرژی خورش ــر از ان ــر حاض  در عص
سامانه  های مختلف استفاده می شود که عبارتند از:

1. استفاده از انرژی حرارتی خورشید برای مصارف 
خانگی، صنعتی و نیروگاهی؛

2. تبدیل مستقیم پرتوهای خورشید به الکتریسیته 
به وسیله   ي تجهیزاتی به نام فتوولتاییک.

3.5.2. پتانسیل انرژی خورشیدی در ایران
ــاعت انرژی  در ایران روزانه به  طور 5/5 کیلووات س
ــیدی به هر مترمربع از سطح زمین می   تابد  خورش
ــور داریم.  ــاک کش ــی در 90 % خ و 300 روز آفتاب
ــاً 1,600,000 کیلومترمربع  ــاحت ایران تقریب مس
ــت. میزان  ــدود  1012× 1/6 مترمربع اس ــی ح یعن
ــید در ایران برابر است  تابش روزانه  ي انرژی خورش
ــاعت. میزان کل  ــا  1012× 1/6 × 5/5 کیلووات س ب
تابش خورشید در طول روز برای ایران تقریباً برابر 
است با 9,000,000,000 مگاوات ساعت. اگر تنها 
از 1% مساحت ایران انرژی خورشیدی جذب کنیم 
و راندمان سامانه  ي دریافت انرژی تنها 10% باشد، 
ــاعت  ــاز می  توانیم روزانه 9,000,000 مگاوات س ب

انرژی از خورشید دریافت کنیم.

منابع :

کتاب تولید انرژی الکتریکی به کمک منابع تجدیدپذیر )با محوریت انرژی خورشیدی( تأیف 
مهندس مبین محسن زاده – انتشارات نگارنده دانش

www.hamshahrionline.ir
www.wikipedia.com
www.sabainfo.ir

شکل 7. آرایه  ي انرژی خورشیدی در یک مرکز خرید در آستین، تگزاس

تولید انرژی الکتریکی به كمک منابع تجدیدپذیر
ژه
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اطالعات هر یک از افراد فوق را از طریق نمابر 88192843 از دفتر نشریه بخواهید.

شماره 
سنجنسیتمحل تحصیلنوع مدرکرشته ی تحصیلیپرونده

شهر 
محل 
زندگی

تخصص یا تجربه
سابقه ی 
مرتبط 
)سال(

112001
 مهندسي 

تکنولوژي برق 
قدرت

کارشناس
دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

دامغان
مونتاژ برد الکترونیکی، مسؤول خرید قطعات تهران 25مرد

-الکترونیکی، برنامه نویسی

مهندسي برق 112002
کارشناسمخابرات

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

شهرری
تهران 30مرد

دوره ی مقدماتی نجوم، دوره تخصصی تجارت اینترنتی، 
طراحی و تحلیل آنتن های پهن باند، ترجمه متون 

تخصصی برق
1

مهندسي برق 112003
کارشناسالکترونیک

 دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

قزوین
آشنایی به نرم افزار Autocad آشنایی با مهارت های تهران 27مرد

4هفت گانه ی رایانه

مهندسي برق 112004
 دانشگاه کارشناسکنترل

2آشنایی کامل با PLC، WICC، و تابلوهای برقتهران 29مردهرمزگان

112005
 مهندسی 

کامپیوتر سخت 
افزار

کارشناس
دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

فراهان
آشنایی کامل با مفاهیم شبکه، آشنایی کامل با تهران 24مرد

 Windows 7-

مهندسي کامپیوتر 112006
دانشگاه علم کارشناسنرم افزار

برنامه نویس#C، طراحی وب سایت باتهران 24مردو فرهنگ
asp.net، asp.net، MVC-

112007

مهندسی 
کامپیوتر امنیت 

شبکه¬هاي 
کامپیوتري

کارشناس
لینائوس 

یونیورسیتی-
وکخو / سوئد

آشنا با سخت افزار کامپیوتر، کار با آیزا سرور، مدیریت تهران 31مرد
4شبکه، فتوشاپ، اسمبل کردن کامپیوتر

مهندسي کامپیوتر 112008
کارشناسنرم افزار

 دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

نجف آباد
تهران 26زن

دارای مدرک ICDL از سازمان فنی و حرفه ای، 
نرم افزارSPSS  آشنایی با زبان های خارجی، انگلیسی 

در سطح پیشرفته برای ترجمه و درک متون
1

مهندسي کامپیوتر 112009
دانشگاه کارشناسسخت افزار

تهران 27زنفخررازی

مهندسی  شبکه ماکروسافت، ویندوز سرور، اکتیو 
دایرکتری، آشنا با تمام سرورها، نگهداری و راه اندازی 
سرور، آی پی ادرسینگ، اصول شبکه های مبتنی  بر 

مایکروسافت

3

 مهندسي 112010
کارشناسکامپیوتر نرم افزار

 دانشگاه 
ادیبان- 
گرمسار

تهران 24مرد

راه اندازی و پشتیبانی شبکه ی داخلی،  Configسوییج 
O Access –List،  آشنایی کامل با نرم افزار- ن  نوشت
fice، آشنایی با سیستم عامل Mac و Linux، کار با 
 Solarwinds , ،از قبیل monitoring نرم افزارهای
Cacti , … کار با نرم افزارهای Ticketing از قبیل 

Changegear آشنایی کامل با مباحث مهندسی 
نرم افزار و زبان های برنامه نویسی، آشنا با مفاهیم 

Switching & Routing

1

مهندسي شیمي 112011
صنایع غذایي

کارشناس 
ارشد

دانشگاه 
فردوسی 

مشهد
آشنایی با نرم افزارهای MATLAB، HYSIS، تهران 30زن

-استخراج فوق بحرانی

مهندسی مکانیک 111012
دانشگاه کارشناسساخت و تولید

1طراحی ماشین، قالب های صنعتی، جیگ و فیکسچرتهران24مردشهید رجایی
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بخش تولید رو جمع
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