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به نام خداوند جان و خرد

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

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

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

   مقاله ها و تحلیل های اشخاص لزوماً نظر صنعت هوشمند نیست.
   برای مشاهده ی فهرست شرکت های عضو انجمن به پایگاه 
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اساسنامه ی سازمان تأمین اجتماعي؛ اصالح شده به تاریخ 1358/07/14
اصالح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم و تغییر درصد مالیات موضوع این ماده

وزارت بهداشت از طرح های توانبخشی رباتیک حمایت می کند
سرآغاز فصلی دیگر از هم اندیشی، هم کوشی و هم دلی

ضرورت همکاری قطب های علمی و صنعتی برای رفع موانع تولید در شرایط تحریم

تحقیق و توسعه و نقش آن در بهره وری عوامل تولید

راه حل های انتقال اطالعات به صورت بی سیم در اتوماسیون صنعتی
AMI معماري سامانه  ي اندازه گیري هوشمند

40شبکه  ي ارتباطي HART؛ اصول،  تئوري و کاربردها

کنـترل
سیر تکاملی رایانه  های تک  برد

مروری بر سامانه های کنترل تحت شبکه و روش های مدل سازی تأخیر

ایزوله کردن USB در کاربردهای صنعتی
تحلیل ارتعاش در ماشین های دوار

تذکري پیرامون حمایت از تولید ملي
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سردبیر

ــر صنایع مادر  ــده ب ــدید تحریم  های اعمال ش تش
ــت، گاز و  ــع نف ــه صنای ــور، از جمل ــی کش و اصل
ــدید هزینه    ها و  ــش ش ــب افزای ــیمی، موج پتروش
ــا و خدمات مورد  ــل تأمین کااله پیچیدگی مراح
نیاز این صنایع از منابع خارجی شده و در بسیاری 
ــکالت  از موارد تأمین ملزومات این صنایع را با مش
ــدنی روبرو نموده ساخته است.  جدی و گاه حل نش
ــته تمرکز بر  ــال گذش از این رو طی قریب به دو س
توانمندی   های داخلی، به منظور رفع نیازهای کوتاه 
ــور، به عنوان  مدت و بلندمدت صنایع عمده  ی کش
ــی  ــکالت ناش یکی از راهبردهای اصلی غلبه بر مش
ــم، در کانون توجه مدیران عالی این صنایع  از تحری
ــته و تالش   های  ــه قرار داش ــی وزرای مربوط و حت
ارزشمندی نیز در سطوح عالی این وزارتخانه   ها در 
ــتای تقویت توان فني   مهندسي و تولید داخل،  راس
ــه   ی متخصصان و  ــری از  بنی ــری حداکث و بهره   گی

تولیدکنندگان کشور صورت گرفته است. 
البته همان   طور که بارها از طریق این نشریه و سایر 
ــور مدیریت و  ــط صنعتگران کش جرایدی که توس
منتشر می   شوند اظهار شده، بهتر می   بود که موضوع 
ــدگان و متخصصان داخلی در  حمایت از تولیدکنن
ــؤوالن اقتصادی کشور قرار  زمانی مورد اهتمام مس
می   گرفت که مراودات علمی، فناورانه و اقتصادی با 
ــختی امروز نبود؛ در این صورت  دنیای خارج به س
ــور می   توانستند با آسودگی خاطر و  صنعتگران کش
ــایه   ی حمایت   های اصولی و شایسته   ي دولت،  در س
ــبت به ارتقای توان علمی، فنی و تولیدی خود  نس
ــخت رقابت  اقدام کرده و خود را مهیای میادین س
ــای بین   المللی و یا مقابله با زیاده   خواهی   های  با رقب
ــته  ــی کنند. با این وجود، شایس ــان خارج بدخواه
است که متخصصان و تولیدکنندگان کشور، فرصت 
پیش آمده را مغتنم دانسته و علیرغم وجود تمامي 
ــکالت پیش رو، توانمندي   هاي خود را  موانع و مش
ــعه   ي  ــرفت صنعت و توس بیش از پیش در راه پیش

کشور بکار گیرند. 
شرکت   های فعال در زمینه   ي اتوماسیون صنعتی به 
ــتن آن در  دلیل ماهیت ذاتی این صنعت و قرارداش
ــرفته )های  تک(  زمره   ی صنایع دارای فناوری پیش
ــتند که طی مدت اخیر در اثر  یکی از اصنافی هس
ــوی دیگر  ــو و از س تحریم   های بین   المللی از یک س
ــخت  ــدید قیمت ارز متحمل صدمات س افزایش ش

تذكري 

پيرامون حمايت 

از توليد ملي

ــی   رود که در صورت  ــده   اند و بیم آن م و مخربی ش
ــیب  ــترین آس ــدم تأمین حمایت   های الزم، بیش  ع
ــب و کار  ــاعد فضای کس ــرایط نامس را از تبعات ش
 کنونی کشور متحمل شوند؛ چراکه علیرغم تمامی 
تالش   های صورت گرفته در راستاي تولید تجهیزات 
ــه  ــان ارای ــور، همچن ــل کش ــیوني در داخ اتوماس
کنندگان خدمات و حتي تولیدکنندگان محصوالت 
ــاخه از صنعت، به لحاظ تکنولوژیک و تأمین  این ش
ــتگی قابل  ــط ه  ای، وابس ــزات واس ــات و تجهی قطع
ــورهای  ــاوری غیربومی، به   ویژه کش ــی به فن توجه

صنعتی دارند. 
ــاي  ــارف قرارداده ــود متع ــیه   ي س ــزان حاش می
ــته از قراردادهایي که  ــیوني به ویژه آن دس اتوماس
ــوند  ــا زیرمجموعه   هاي صنعت نفت منعقد مي   ش ب
ــدود 15درصد  ــزي در  ح ــت چی ــن حال در بهتری
ــت که انجام تعهدات  ــت. بنابراین ناگفته پیداس اس
ــا پیش و  ــنهاد آن   ها ماه   ه ــه پیش ــي ک قراردادهای
ــا به دلیل  ــده، ام ــت روز ارز ارایه ش ــاس قیم براس
ــرارداد و پرداخت پیش  ــا در ابالغ ق تأخیر کارفرم
ــده که  ــه زماني موکول ش ــروع آن ب ــت، ش پرداخ
ــبت به زمان ارایه   ي پیشنهاد بیش از  قیمت ارز نس
ــش یافته، به هیچ وجه امکان   پذیر  200درصد افزای
نیست. در این شرایط، انتظار درک موضوع از سوي 
کارفرماها و همکاري ایشان با پیمانکاران در جهت 
ــي از مشکل مذکور، از طریق اعمال  رفع تبعات ناش
ــت، انتظار  تعدیل در قرارداد و اقداماتي از این دس
ــال تعجب طي ماه   هاي  ــت. اما در کم بي  جایي نیس
گذشته شاهد مواردي از ضبط وثایق از سوي برخي 
ــي به   ویژه زیرمجموعه   هاي صنعت  کارفرمایان دولت
نفت، ابطال اعتبارات اسنادی گشایش شده و عدم 
ــط  پرداخت وجوه و مطالبات ارزی پیمانکاران توس
ــت  ــل به عناوین مختلف و درخواس بانک های عام
ــي هنگفت بابت هزینه های انتقال ارز و مابه  - مبالغ

التفاوت نرخ ارز مبادله ای و ارز مرجع بانک مرکزی 
ــالي که به نام  ــن اقداماتي در س ــم؛ که چنی بوده   ای
ــرمایه   ي ایراني مزین  حمایت از تولید ملي، کار و س
ــزاران دولتي که باید  ــوي کارگ ــده، آن هم از س ش
ــت   هاي حمایت از توان داخلي باشند  مجري سیاس

به هیچ وجه زیبنده نیست. 
ــته  ــال گذش ــت که طي یک س ــن در حالي اس ای
ــي  ــت و حت ــه   ي وزارت نف ــي رتب ــؤوالن عال مس
ــدي خود را  ــت، عزم ج ــرم نف ــخص وزیر محت ش
ــه از صنعتگران داخلي  مبني بر حمایت همه جانب
ــایل و  ــان در گذر از مس ــي با ایش ــزوم همراه و ل
ــرده  و این موضوع را طي  ــکالت جاري اعالم ک  مش
ــي به واحدهاي تابعه   ي این وزارتخانه  بخش   نامه  های

ابالغ نموده اند.
ــت که در الیه   هاي اجرایي و  ــکل این جاس اما مش
ــي که نقطه   ي  ــن وزارت خانه و آن جای ــي ای عملیات
تماس پیمانکاران بخش خصوصي با بدنه   ي وزارت 
ــیري از ابالغیه   ها و  ــت گاهي تعابیر و تفاس نفت اس

بخش نامه   ها ارایه مي   شود که به هیچ عنوان با روح و 
ــدف اصلي آن   ها که حمایت از صنعتگران داخلي  ه
است همخواني نداشته و در نهایت به گونه   اي عمل 
ــود که تاوان تمامي مصائب اعم از تحریم   ها،  مي   ش
گراني ارز و حتي تأخیرهایي که  منشأ اصلي آن   ها 
ــت گریبان   گیر پیمانکاران  عملکرد خود کارفرما اس

مي   شود.
ــنجیده،   ــا و برخوردهاي نس ــن رفتاره ــه   ي ای ادام
ــش خصوصي از  ــدن بخ ــرد ش ــه   اي جز دلس نتیج
انجام فعالیت اقتصادي سازنده و خدمت به صنعت 
ــور، تعطیلي شرکت   ها، بی کاري بیش تر نیروهاي  کش
متخصص و مهاجرت ایشان به کشورهایي که آن   ها 
ــم و در نهایت اتالف ثروت  ــمن خود مي   دانی را دش

ملي نخواهد داشت.
ــت از تولیدکنندگان و  ــروز حمای ــر تقدیر ام به ه
ــرون رفت از وضعیت  ــران داخلی با هدف ب صنعتگ
کنونی، وظیفه   ای ملی است و نیازمند وفاق تمامی 
ــد و باید با یک  ــور مي   باش ــتگاه   های کش قوا و دس
ــخص و با اتخاذ تدابیری پایدار و کاماًل  برنامه ی مش

قاطعانه پیگیري شده و به سرانجام برسد. 
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س�رویس خبری صنعت هوش�مند با اختصاص بخش�ی از صفحه ی خبر این 
ماهنامه به اخبار ش�رکت های فعال در زمینه ی اتوماس�یون، به ویژه اعضای 
محترم انجمن صنفی ش�رکت های اتوماسیون صنعتی، سعی دارد فرصتی را 
در اختیار این شرکت ها قرار دهد تا از این طریق نسبت به انعکاس اهم وقایع 
 و اخب�ار خود اقدام نمایند. از همین رو از تمامی ش�رکت های محترم دعوت 
م�ی گ�ردد اخب�ار مربوط به م�واردی همچ�ون دریاف�ت گواهینام�ه 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 ش�رکت و دعاوی حقوقی به همراه نتایج حاصله را به دفتر ماهنامه 

ارسال نمایند. 
گفتنی اس�ت 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 

 magazine@aiaciran.org:و یا پست الکترونیک به آدرس
در میان بگذارند.
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تسهیل فرآیند پژوهش با راه اندازی 
سامانه ی فناوری

ــیدرضا فاطمی امین، معاون وزیر  گروه گزارش - س
ــامانه ی  ــدن س صنعت، معدن و تجارت از فعال ش
فناوری خبر داد و گفت: »این سامانه با هدف ایجاد 
ــهیل ارتباط بین متقاضیان  ــفاف و تس ــتری ش بس
ــش فنی و  ــان دان ــی، متقاضی ــای پژوهش پروژه ه
ــازمان های حمایتی و پژوهشگران ایجاد  فناوری س
شده است.« وی افزود: »این سامانه برای ساماندهی 
ــد و با راه اندازی  حوزه ی پژوهش و فناوری ایجاد ش
ــی به روش بهتری تخصیص پیدا  آن منابع پژوهش
ــامانه ی  ــن ادامه داد: »در س ــد.« فاطمی امی می کن
ــازمان های  فناوری بنگاه های تولیدی و تجاری، س
حمایتی و پژوهشگران به ترتیب نیازهای پژوهشی، 
 زمینه ها و نوع حمایت و توانمندی های خود را ثبت 
ــد و تمام ارتباطات بین آن ها در فضای این  می کنن

داالن مدیریت می شود.«
وی توضیح داد: »سامانه تا پیش از این در مرحله ی 
ثبت نام حامیان پژوهش و فناوری بود و هم اکنون 

دومین کنگره ی ملی توسعه ی نظام 
پیمانکاری

ــام پیمانکاری  ــعه ی نظ دومین کنگره ی ملی توس
ــت  ــال جاری به ریاس در صنعت نفت بهمن ماه س
مقام عالی وزارت نفت، جناب آقای مهندس رستم 
ــاور وزیر نفت در  ــد. مش ــمی برگزار خواهد ش قاس
گفت و گو با خبرنگار شانا اظهار کرد: »این همایش 
ــکاران و ارایه ی  ــکالت پیمان ــی مش با هدف بررس
راهکارها در یازده کارگروه روزهای ۲9 و 30 بهمن 
ــگاه صنعت نفت برگزار خواهد  ماه در محل پژوهش

شد.«
ــزود:  »رویکرد  ــد صادقی اف ــیدعلیرضا میرمحم س
ــاوران  ــکاران و مش ــت از پیمان ــت حمای وزارت نف
داخلی است و در این همایش که با رویکرد ارتقای 
ــود، اقتصاد  ــوان فعاالن صنعت نفت برگزار می ش ت
ــورد توجه قرار  ــوان یک راهبرد م ــی به عن مقاومت
ــه داد: »در این کنگره به  ــد گرفت.« وی ادام خواه
ــگاه با هدف  ــتر صنعت و دانش دنبال همکاری بیش
ــتیم و  ــطح دانش پیمانکاران ایرانی هس افزایش س
ــی مباحث به صورت علمی  در کارگاه های تخصص
ــعه ی  ــد.« دبیر کنگره ی ملی توس مطرح خواهد ش
ــث حقوقی، تأمین  ــکاری افزود: »مباح نظام پیمان
ــازی، از محورهای اصلی  ــا و بومی س ــی پروژه ه مال
ــران عامل بانک ها  ــت و در آن مدی این همایش اس

تبریز پژوه واحد نمونه ی صنایع برق و 
الکترونیک

ــن صنفی  ــای انجم ــژوه، از اعض ــز پ ــرکت تبری ش
ــیون صنعتی، موفق به کسب  ــرکت های اتوماس ش
ــرق و الکترونیک در  ــوان واحد نمونه ی صنایع ب عن

استان آذربایجان شرقی شد.
ــد محصوالت جدیدی  ــن انتخاب، تولی عالوه بر ای

همچون:
 Hot Metal( ــاز فلز گرم . حسگرهای آشکارس

)Detector
 Double( حسگرهای دوبله گیر ورق های فلزی.

)Sheet Detector
ــته با خروجی  ــطح پیوس ــگرهای کنترل س .حس

 0-10 V ۲0-4 و ولتاژ mA جریان
ــت. گفتنی است  ــرکت اس از دیگر توفیقات این ش
ــی محمود  ــه مدیریت عامل ــژوه ب ــرکت تبریز پ ش
ــرو انواع حسگرهای  امنابی، از تولیدکنندگان پیش
ــگرهای  ــامل حس صنعتی بدون تماس در ایران ش
ــی، نخ، کد رنگ،  ــی، خازنی، نوری، مغناطیس القای
ــپیدمانیتور و منابع  کنترل سطح، شفت انکودر، اس
ــتانداردهای بین المللی  ــه با رعایت آخرین اس تغذی
است. این شرکت در سال 13۶٧ تأسیس و در سال 
ــه اخذ گواهینامه ی ISO9001 از  1380 موفق ب

شرکت RWTUV شده است.

و بیمه ها مشارکت خواهند داشت.«
ــجویان مهندسی  ــن دانش آموختگان و دانش انجم
نفت و وزارت نفت، برگزارکنندگان اصلی این کنگره 
ــگاهی از  ــتند. در حاشیه ی این مراسم، نمایش هس
ایرانی  ــاران توانمند  ــای پیمانک آخرین دستاورده

برگزار خواهد شد. 
ــی توانند  ــتر م ــات بیش ــرای اطالع ــدان ب عالقمن
آدرس ــه  ب ــره  کنگ ــی  اطالع رسان ــاه  پایگ ــه   ب

www.irancontoil.com مراجعه و یا با شماره 
تلفن های ٧-881٧۲144 تماس حاصل نمایند.

ــاوری، شامل  ــای پژوهش و فن ــان پروژه ه متقاضی
ــکل های مربوط  ــای صنعتی و معدنی و تش بنگاه ه
ــی خود را در این سامانه  می توانند نیازهای پژوهش
ــر صنعت، معدن و تجارت  ثبت کنند.« معاون وزی
ــی طرح شده  اضافه کرد: »پس از تأیید نیاز پژوهش
ــش، متقاضیان  ــوع قابل پژوه ــوان یک موض به عن
ــرای حمایت از  ــد درخواست خود را نیز ب می توانن
ــد.« به گفته ی  ــن سامانه ارایه دهن ــروژه در همی پ
ــان، مخترعان و  ــگران، محقق ــه ی پژوهش وی، هم
ــده، دانش فنی،  ــران قادر خواهند بود ای صاحب نظ
فناوری و توانمندی های مشاوره ای خود را از طریق 
این سامانه به اطالع تمام بنگاه های صنعتی، معدنی 
ــانی  ــد. این سامانه به نش ــور برسانن و تجاری کش
www.behinyab.ir در دسترس مخاطبان قرار 

دارد.
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كاليبراسيون فلومترهاى مرجع، فلومترهاى با دقت 
باال و كنتورهاى مايعات، با دقت باال و بهترين توان 

اندازه گيرى را در دست اجرا دارد.
اين روش از جانب مؤسسه ى استاندارد و تحقيقات 
ــى تهران نيز مورد استقبال قرار گرفته است.  صنعت
ــال آينده به مرحله ى  ــا اين روش كه تا ابتداى س ب
ــگاه قادر به  ــردارى خواهد رسيد، اين آزمايش بهره ب
كاليبراسيون فلومترهاى مرجع ساير آزمايشگاه هاى 
ــال تجهيزات با  ــت ارس ــه آن ها نيز جه ــار ك همك
مشكالت ناشى از تحريم مواجه هستند، مى باشد. 

كنسرسيوم توليدكنندگان نرم افزار 
كنتورهاى هوشمند تشكيل مى شود

ــين پاشنه  طال، مديركل  ــروه گزارش- محمدحس گ
ــات وزارت  ــت فناورى اطالع ــر توسعه ى صنع دفت
ــرسيوم  ــكيل كنس ــت، معدن و تجارت از تش صنع
ــاى كنتورهاى هوشمند  ــان نرم افزاره توليدكنندگ
ــه خبر داد. وى  ــت شبكه در اين وزارتخان و مديري
ــاى داخلى به  ــدام پوشش نيازه ــزود: «با اين اق اف
ــاى كنتورهاى هوشمند آب، برق و گاز و  نرم  افزاره
همچنين نرم  افزارهاى مديريت شبكه هاى هوشمند 
ــادرات محصوالت و خدمات  و همچنين ارتقاى ص

فناورى اطالعات صورت مى  گيرد.»
ــرسيوم به دعوت  ــه داد: «اين كنس پاشنه  طال ادام
ــارت و با حضور وزارت  ــت، معدن و تج وزارت صنع
ــل،  ــد غيرعام ــان پدافن ــت، سازم ــرو، وزارت نف ني
ــاى  شركت ه ــران،  اي ــرق  ب ــت  صنع ــاى  سنديك
ــكيل مى شود.»  توليدكننده ى كنتور و نرم افزار تش
ــت، معدن و تجارت  ــادآور شد: «وزارت صنع وى ي
به عنوان متولى صنعت فناورى اطالعات و ارتباطات 
ــت از شركت هاى داخلى به منظور  موظف به حماي
ــه محصوالت  ــاى بازار ب ــد نيازه ــن 80 درص تأمي

امنيتى حوزه ى فناورى اطالعات است.»
ــت فناورى اطالعات  ــل دفتر توسعه ى صنع مديرك
وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: «در اين راستا 
جلسه اى به منظور بررسى توان شركت هاى داخلى 
ــاى هوشمند و  ــد نرم افزارهاى كنتوره ــراى تولي ب
سامانه ى مركزى مديريت شبكه با حضور مسؤوالن 
وزارت نيرو، سازمان پدافند غيرعامل، وزارت نفت، 
ــران صنايع  ــران و مدي ــت برق اي ــاى صنع سنديك
ــاى توليدكننده ى نرم افزار  كنتورسازى و شركت ه
ــكيل اين  ــكيل شد.» به گفته ى وى، نياز به تش تش
كنسرسيوم به اتفاق آرا به تصويب رسيد و مقرر شد 
ــرسيوم در سطح  ــه ى اجرايى اين كنس اولين جلس
راهبردى و با حضور وزارتخانه هاى ذيربط، سازمان 

پدافند غيرعامل و بخش خصوصى تشكيل شود.

ارتقاء سايت كاليبراسيون شركت آزمون 
متمم

ــم (با نام تجارى AMC) با دو  شركت آزمون متم
دهه سابقه ى طراحى و ساخت انواع فلومتر (روتامتر، 
مغناطيسى، اوريفيس، Bypass  و ... )، با توجه به 
ــاز صنايع مرتبط، لزوم احداث مجموعه اى جهت  ني
ارايه ى خدمات كاليبراسيون سياالت را حس نمود؛ 
ــگاه كاليبراسيون اين شركت  ــن رو آزمايش از همي
ــت الزامات  ــا پياده سازى و رعاي ــال 1384 ب در س
ــى  ــق گواه ــدارد ISO/IEC 17025 مطاب استان
تأييد صالحيت آزمايشگاه همكار به شماره ى 714 
ــه ى استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران،  از مؤسس
تأسيس شد و ارايه ى خدمات كاليبراسيون را جهت 
ــام كليه ى فعاليت ها  ــترى و انج تحقق رضايت مش
بصورت سيستماتيك آغاز نمود. كاليبراسيون انواع 
ــاوره، طراحى و ساخت  فلومترهاى مايع و گاز، مش
ــون از جمله فعاليت هاى اين  سايت هاى كاليبراسي

آزمايشگاه به شمار مى رود.
آزمايشگاه شركت آزمون متمم داراى دو سايت مجزا 
جهت كاليبراسيون سياالت مايع و گازها مى باشد. 
ظرفيت سايت كاليبراسيون گاز از سايز "3/8 تا سايز

"2 و Lit/min 4200~1/3 مى باشد. كاليبراسيون 
ــگاه به دو روش و  ــاز در اين آزمايش ــاى گ فلومتره
ــتقيم،  ــال هوا صورت مى گيرد. در روش مس با سي
ــدار حجم مرجع  ــون، قرائت مق ــاى كاليبراسي مبن
ــه جــزء  ــل پروور (ك ــور از دستگاه ب ــان عب و زم
ــوب مى شود)  ــع در دنيا محس ــاى مرج دستگاه ه
مى باشد. در روش مقايسه اى مبناى كار، مقايسه ى 
ــاى مرجع كه  ــت با فلومتره فلومترهاى تحت تس
ــتند مى باشد. با اين  ــيار بااليى هس داراى دقت بس
روش خطاى اندازه گيرى فلومتر تحت تست تعيين 

شده و گواهى كاليبراسيون صادر مى شود.
ــت  شرك ــع  ماي ــون  كاليبراسي ــت  ساي ــت  ظرفي
ــز "10 و رنج ــز"3/8 تا ساي ــم از ساي ــون متم آزم

Lit/hr  300000~5 مى باشد.
ــه اى كاليبره  ــورت مقايس ــاى مايع به ص فلومتره
ــا دقت باال  ــور از يك مرجع ب ــد. آب با عب مى شون
ــور مى كند، با ثبت نتايج  ــت عب از فلومتر تحت تس
ــن دو، خطا و عدم قطعيت  ــه ى عملكرد اي و مقايس
ــون صادر  ــى كاليبراسي ــاه محاسبه و گواه دستگ

مى شود.
ــون، براى سياالتى غير از  پس از فرآيند كاليبراسي
ــه و در نتايج  ــب تصحيح، محاسب ــوا و آب، ضراي ه
ــش اعمال مى گردد. كليه ى محاسبات مربوط  آزماي
ــون مطابق  ــاى كاليبراسي ــدم قطعيت و خط به ع
ــه  محاسب  GUM و   ISO  7066-2 ــدارد  استان

مى شوند.
ــاء صنعت  ــاظ ارتق ــم، به لح ــت آزمون متم شرك
ــت سايت  ــروژه ى ساخ ــرى، پ ــزات اندازه گي تجهي
ــاى  راست در  ــات،  مايع ــى  وزن ــون  كاليبراسي

ــر
ــــ

بـــ
خ

راه اندازى خط توليد محصوالت ويژه 
صنايع خودرو و اتوماسيون فرآيند و اخذ 
گواهينامه آموزش فنى و حرفه اى توسط 

شركت فستو پنوماتيك در ايران

ــركت فستو پنيوماتيك  با همت متخصصان فنى ش
ــاى دورانى  ــواع عملگره ــه زودى توليد ان ــران ب اي
ــاورى  ــتفاده از فن ــا اس ــك مدلDFPB ب پنوماتي
ــورد قبول  ــدى م ــتگاه هاى تولي ــرفته ى دس پيش
ــركت فستو آلمان در كارخانه ى فستو ايران آغاز  ش
ــد اين مدل از  ــا راه اندازى خط تولي ــد. ب خواهد ش
ــالب، نفت و گاز  ــا كه در صنايع آب وفاض عملگره
ــيار پرمصرف  ــيمى و صنايع غذايى و... بس و پتروش
ــتريان محترم در كوتاه ترين  ــتند، نيازهاى مش هس
زمان و با مناسب ترين قيمت برطرف خواهد شد. از 

ويژگى هاى اين محصول مى توان به مواردى چون
ــاز از 10 تا 1050  ــتاور مورد ني ــت توليد گش قابلي
نيوتن متر، قابليت نصب بر روى شيرهاى پروانه اى 
و توپى از هر دو طرف، اتصال مستقيم به شيرهاى 
ــتاندارد NAMUR و  ــق اس ــان دهنده مطاب فرم
ــورباكس ها  ــان بر روى انواع سنس قابليت نصب آس

اشاره نمود.
ــركت قادر  است  ــتريان، اين ش در صورت نياز مش
ــه اى كامل همراه با  ــا را به صورت مجموع عملگره
شيرهاى توپى، پروانه اى و همراه با سنسورباكس و 

شيرفرمان دهنده آماده و تحويل نمايد.
ــاير  ــده همانند س ــد ش ــاى تولي ــى عملگره تمام
ــركت  ــال گارانتى ش ــتو داراى 2 س محصوالت فس

فستو ايران مى باشند.
ــال 2013 مجوز توليد  ــتو از ابتداى س شركت فس
انواع سيلندرهاى Hinge كه در صنعت خودرو به 
عنوان سيلندر كلمپ (Clamp) شناخته مى شود 
ــه زودى توليد آن در  ــت و ب ــت نموده اس را درياف
ــتا ضمن  ــد. در اين راس حجم انبوه آغاز خواهد ش
ــى در هزينه و زمان، عمده ى نياز صنعت  صرفه جوي
ــازى كشور به اين مدل سيلندرها پوشش  خودروس

داده خواهد شد.
ــدل م ــه  س در  ــر  نظ ــورد  م ــيلندرهاى  س
ــر 50 و 63   DWB , DWA و DWC و دو قط
ميلى متر و از كورس 10 تا 200 ميلى متر با تمامى 

مشخصات مورد نياز قابل توليد هستند.
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اساسنامه ی سازمان تأمین اجتماعي
اصالح شده به تاریخ 14/07/1358

به قلم عیسی نقیبی
مدیر امور حقوقی شرکت

فراموج پویا

ــه در این  ــي ک ــن اجتماع ــان تأمی ــاده 1. سازم م
اساسنامه اختصاراً سازمان نامیده مي شود بر اساس 
ــن اجتماعي مصوب  ــان تأمی ــکیل سازم قانون تش
1358 تشکیل شده است، داراي شخصیت حقوقي 
ــت و امور آن منحصراً  ــالل مالي و اداري اس و استق

طبق مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد.
ماده 6. ارکان سازمان عبارتند از:

ــه در این  ــن اجتماعي ک ــوراي عالي تأمی ــف. ش ال
اساسنامه »شورا« نامیده مي شود.

ب. هیأت مدیره
ج. مدیرعامل

د. هیأت نظارت 
ماده 7. اعضاي شورا عبارتند از:

الف. هفت نفر نمایندگان دولت به شرح زیر:
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که ریاست 

شورا را بر عهده خواهد داشت؛
وزیر کار و امور اجتماعي یا معاون او؛

ــاون او و  ــه و بودجه و یا مع ــس سازمان برنام ریی
نماینده ی تام االختیار رییس.

ــاون او و یا  ــادي و دارایي و یا مع ــر امور اقتص وزی
نماینده تام االختیار وزیر؛

وزیر صنایع و یا معادن و یا معاون او و یا نماینده ی 
تام االختیار وزیر؛

ــاون او و یا نماینده ی  ــر صنایع سنگین و یا مع وزی
تام االختیار وزیر؛

ــاون او و یا نماینده ی  ــر معادن و فلزات و یا مع وزی
تام االختیار وزیر.

ب. سه نفر نمایندگان کارفرمایان به شرح زیر:
ــاي تولیدي– صنعتي و  ــک نفر کارفرماي واحده ی
ــي و بازرگاني به  ــر کارفرماي واحدهاي صنف دو نف
ــاي انجمن هاي صنفي کارفرمایان.  انتخاب کانون ه
ــده  ــکیل نش مادام که کنفدراسیون کارفرمایي تش
ــع سنگین  ــاي صنایع، صنای ــرف وزارتخانه ه از ط

قوانین و مقرراتقوانین و مقررات
ــه عضو شورا   ــزات به انتخاب مربوط ــادن و فل و مع

خواهند بود. )الحاقي 16/09/1365(
ج. سه نفر نمایندگان بیمه شدگان به شرح زیر:

ــک نفر نماینده ی بیمه شدگان واحدهاي تولیدي  ی
ــون عالي  ــاب کان ــورد به انتخ ــب م ــي حس صنعت
ــي انجمن هاي  ــار، کانون عال ــاي اسالمي ک شوراه

صنفي کارگران یا مجمع نمایندگان کارگران؛
ــاي اداري  ــده بیمه شدگان واحده ــک نفر نماین ی
دولتي به انتخاب اتحادیه ی کارمندان دولت و مادام 
ــکیل نشده است به انتخاب  که اتحادیه مذکور تش

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکي؛
ــان واحدهاي صنفي  ــده بیمه شدگ ــک نفر نماین ی
ــاب کانون عالي  ــورد به انتخ ــب م و بازرگاني حس
ــي انجمن هاي  ــار، کانون عال ــاي اسالمي ک شوراه

صنفي کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران.
ــاي انتخابي شورا براي مدت سه سال  ماده 8. اعض
ــاب آن ها بالمانع  ــد و تجدید انتخ انتخاب مي شون

است.
ــت آراء اتخاذ  ــات شورا با اکثری ــره 2. تصمیم  تبص

مي شود.
ماده 9. وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر است:

ــه طبق مقررات  ــب آیین نامه هاي اجرایي ک تصوی
ــون تأمین اجتماعي یا سابر قوانین به آن محول  قان

شده است.
ــي و سیاست کلي  اتخاذ تصمیم درباره ی خط مش
تأمین اجتماعي به پیشنهاد هیأت مدیره ی سازمان.

ــکیالت کلي سازمان به پیشنهاد هیأت  تصویب تش
مدیره سازمان.

ــي ترازنامه و  ــزارش مال ــه بودجه و گ ــي ب رسیدگ
تصویب آن.

ــوق و مزایاي مدیرعامل و اعضاي هیأت  تعیین حق
ــوق و دستمزد و حق  ــوراي حق ــره با تأیید ش مدی
حضور اعضاي انتخابي شورا و حق الزحمه ی اعضاي 

هیأت نظارت.
ــره در خصوص  ــأت مدی ــنهادات هی ــب پیش تصوی
ــوه ذخائر  ــار انداختن وج ــه ک ــذاري و ب سرمایه گ

سازمان.
تصویب خرید و فروش اموال غیر منقول سازمان.

ــم در خصوص سایر مواردي  بررسي و اتخاذ تصمی
ــنهاد هیأت مدیره ی سازمان در شورا  که بنا به پیش

مطرح مي گردد.

نظریه و پیشنهادات
ــن  ــي از بزرگ تری ــي یک ــن اجتماع ــان تأمی سازم
ــور است که  ــي کش ــي- خدمات ــاي دولت سازمان ه
ــوه حق بیمه  ــد هنگفت حاصل از اخذ وج با درآم
میلیون ها بیمه گذار )کارگر، کارفرما و خویش فرما( 
ــد دولتي شده و دولت  ــل به یک بانک ثروتمن تبدی
ــان، بزرگ ترین وام  ــام طول تاریخ این سازم در تم
ــاي پرداختي بیمه  ــده و بهره بردار حق بیمه ه گیرن
ــویه بدهي هاي  ــزاران آن بود که به علت عدم تس گ
ــار این سازمان نیز   معوق، اکنون بزرگ ترین بدهک

مي باشد.
ــن سازمان، شوراي  ــي از کلیدي ترین ارکان ای یک
ــه در رأس آن قرار  ــن اجتماعي است ک عالي تأمی

گرفته است.
در راستاي دولتي کردن امور در سال 1358، دولت 

نمایندگان خود را در شورا تعیین نمود.
ــورا 7 نفر از آن ها وزیر کابینه  ــر اعضای ش از 13 نف
مي باشند که سه نفر از این وزراء سه نفر نمایندگان 
ــان را انتخاب )انتصاب( مي کنند )به علت  کارفرمای
ــون کارفرمایي( از سه نفر  ــکیل کنفدراسی عدم تش
ــر از آنان منتخب  ــان بیمه شدگان، دو نف نمایندگ
ــاي اسالمي کار )که  )منتصب( کانون عالي شوراه
ــت و هیچ گونه نمایندگي از  نهادي شبه دولتي اس

کارگران و کارفرمایان )بخش خصوصي( ندارد.
ــب( وزیر  ــز منتخب )منتص ــر باقیمانده نی یک نف
ــکیل اتحادیه  ــدم تش ــت )به علت ع ــت اس بهداش
ــب سازماني که کل  ــت( بدین ترتی ــدان دول کارمن
درآمد و سرمایه ی آن متعلق به بیمه گذاران بخش 
ــوراي عالي آن  ــي است، ترکیب اعضای ش خصوص

کاماًل دولتي است.
با توجه به اهمیت جایگاه و اختیارات شوراي عالي 
تأمین اجتماعي و براي استفاده از منابع عظیم مالي 
آن جهت رشد و اعتالی وضعیت رفاهي و اقتصادي 
ــي( و جلوگیري از  ــش خصوص ــزاران )بخ بیمه گ
ــه گزاران  ــر به حال بیم ــب مصوبه هاي مض تصوی
ــاي شماره  ــل مصوبه ه ــي( از قبی ــش خصوص )بخ
ــورا که بر خالف نص صریح ماده  129و143 آن ش
28 قانون تأمین اجتماعي، در مواردي شرکت ها را 
ــق بیمه اي بیش از حق بیمه  مجبور به پرداخت ح

مقرر نموده است پیشنهاد مي گردد:
ــان تأمین اجتماعي  ــل تعلق سرمایه ی سازم به دلی
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ــي(، نحوه ی تعیین ق ــه بیمه گذاران )بخش خصوص ب

ــکیالت  اعضای ارکان آن باید انتخابي و توسط تش
بیمه ی گذاران انجام شود.

به دلیل تعلق سرمایه ی سازمان تأمین اجتماعي به 
بیمه گذاران )بخش خصوصي(، این سازمان اساساً 
خصوصي و غیر دولتي است. لذا از لحاظ تشکیالتي 

باید مستقل از تشکیالت دولت باشد.
ــل تعداد اعضای کارفرمایي  در شرایط فعلي، حداق
ــر افزایش و انتخاب این  ــري آن باید دو براب و کارگ
ــای توسط کانون هاي عالي انجمن هاي صنفي  اعض

کارفرمایي و کارگري صورت گیرد.

اصالح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم 
و تغییر درصد مالیات موضوع این ماده 

تهیه شده توسط مؤسسه ی حقوقی دیده بان افق 
عدالت

ماده 104 قانون مالیات مستقیم مورخ 3/12/1366 
بیان می داشت:

ــا،  ــی، شهرداری ه ــات دولت ــا، مؤسس »وزارتخانه ه
ــات وابسته به دولت و شهرداری ها و کلیه ی  مؤسس
ــی و غیرانتفاعی و  ــم از انتفاع ــاص حقوقی اع اشخ
ــاده )95( این قانون  ــاص موضوع بند )الف( م اشخ

دعوت به همکاری با ماهنامه ی صنعت هوشمند

ماهنامه ی صنعت هوش��مند به عنوان اولین ماهنامه ی تخصصی کش��ور در 
حوزه ی اتوماسیون صنعتی از تمامی متخصصان رشته 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.
عالقمندن می توانند از طریق پس��ت الکترونیک info@aiaciran.org یا 
شماره تلفن های 5-88617563 آمادگی خود را در این خصوص به دفتر 

نشریه اعالم فرمایند.

مکلف هستند در هر مورد و به هر عنوان  که وجهی 
ــد آن را به عنوان  ــد پنج درص ــت می کنن  را پرداخ
ــان  ــؤدی )دریافت کنندگ ــات م ــاب مالی علی الحس
وجوه( کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده 
ــور واریز و رسید  از طرف سازمان امور مالیاتی کش

آن را به مؤدی تسلیم نمایند ...«
ــاص حقوقی  ــوق، کلیه ی اشخ ــق با ماده ی ف مطاب
ــه انجام  ــی ک ــر پرداخت ــد 5 % از ه ــف بودن موظ
ــاب سازمان  ــد را در عرض 30 روز به حس می دهن
ــز نموده و  ــا این ماده  واری ــور مالیاتی مطابق ب ام
ــور به عنوان  ــد، که مبلغ مزب ــد دریافت نماین رسی
ــده  )دریافت کننده  ــی از مالیات پرداخت ش بخش

وجوه( محسوب می شده است.
ــون حداکثر استفاده از توان  با توجه به تصویب قان
ــور و  ــی در تأمین نیازهای کش ــدی و خدمات تولی

تقویت آن در امر صادرات و اصالح ماده 104 قانون 
ــخ 1391/5/11 و اجرایی  ــتقیم در تاری مالیات مس
ــدای مهرماه 1391  ــر از ابت ــدن قانون فوق الذک ش
ماده 104 قانون مالیات های مستقیم  به شرح ذیل 

اصالح گردید:
ــتقیم عبارت » 5 %  در ماده 104 قانون مالیات مس
ــاب مالیات مودی )دریافت  آن به عنوان علی الحس
ــرف 30 روز حذف و عبارت  ــان وجوه( و ظ کنندگ
ــاب مالیات مودی ــوان علی الحس ــه عن  »3 % آن ب

ــا پایان ماه  ــر و ت ــان وجوه( کس ــت کنندگ )دریاف
بعدی« جایگزین می گردد.
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ــودن  ــش آگهی ها  و تبلیغات صنعت هوشمند با گش  بخ
صفحه ای تحت عنوان )معرفی محصول( در این ماهنامه، 
ــی مناسب را برای تأمین  ــی دارد تا از یک سو فرصت سع
ــن محصوالت  ــرای تبلیغ جدیدتری ــان داخلی ب کنندگ
ــن فراهم آورد و  ــم ترین هزینه ی ممک اتوماسیونی با ک
ــب ترین اقالم اتوماسیونی  از سوی دیگر بهترین و مناس
ــازار را به مصرف کنندگان این تجهیزات در   موجود در ب
ــی نماید.تفاوت این  ــی معرف ــای مختلف صنعت بخش ه
ــش با صفحات معمول آگهی در این است که مطالب  بخ
ــودن، محصول  ــای شرکت محور ب ــدرج در آن به ج من
ــه هر محصول فضایی  ــتند؛ بدین ترتیب که ب محور هس
ــک صفحه تخصیص داده می شود  حداکثر به اندازه ی ی
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  ــاده  استف ــی  متقاض ــای  ــت ه  شرک
ــان سازم ــا  ب را  ــود  خ ــت  درخواس ــد  توانن ــی   م

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

magazine@aiaciran.org در میان بگذارند.

1

         تلفن:    021-44268342-5
نمابر:       021-44268362
WWW.BASETP.COM

نرم افزار مانیتورینگ ساما
محصول شرکت باسط پژوه تهران

نرم افزار بهره برداري ساما

و  online ــگ  مانیتورین ــت  جه ــزار  نرم اف ــن   ای
ــوالت اندازه گیري شرکت  ــه ی محص offline کلی
ــي و عرضه گردیده است.  ــط پژوه تهران طراح باس
نرم افزار بهره برداري ساما در صورت اتصال به کنتور 
ــاز تعرفه دار قابلیت نمایش کلیه ی پارامترهاي  سه ف
ــرژي ورودي و  ــاژ، جریان، ان ــي شامل ولت الکتریک
 cosφ ،ــو، فرکانس ــوان اکتیو و راکتی خروجي، ت
ــودار در بازه هاي  ــورت عددي و نم ــره را به ص و غی
ــي دارد. چنان چه از مرکز اندازه گیري  مختلف زمان
ــاده کنید،  ــت اندازه گیري استف ــدل B851 جه م
ــاي ولتاژ و  ــر هارمونیک ه ــاي کیفي نظی پارامتره
ــورت عددي و  ــز به ص ــه 23 را نی ــان تا مرتب جری
ــاهده خواهید کرد.  نمودار بر روي رایانه ی خود مش
 kfactor و OHD ،EHD ،THD ــاي پارامتره
ــر قابل اندازه گیري و  ــز از جمله پارامترهاي دیگ نی

نمایش مي باشند.
ــه قابل توجه این است که عالوه بر مانیتورینگ  نکت
ــور سه  ــه کنت ــال ب ــي و اتص ــاي الکتریک پارامتره
ــز اندازه گیري  ــدل B821 و مرک ــه دار م فاز تعرف
ــاي  ــات دستگاه ه ــد اطالع ــدل B851 مي توانی م
 اندازه گیري دیگر تولید باسط پژوه را نیز به صورت

ــره کنید. مثاًل با  ــد و در رایانه  ذخی online ببینی
ــدل B971، کلیه آالرم ها  ــال به آالرم یونیت م اتص
ــا اتصال به مرکز آنالوگ  و وضعیت هاي ورودي و ب
ــار و  مدلB631  پارامترهاي آنالوگ نظیر دما، فش

... قابل مشاهده خواهند بود.

نرم افزار پردازشي و گزارشگیري ساما 
ــي که نرم افزار  ــا استفاده از داده های ــن نرم افزار ب ای
بهره برداري جمع آوري و ثبت کرده است، گزارشات 
ــرس کاربر قرار  ــرده و در دست ــي را تهیه ک مختلف

مي دهد.
ــراي دوره هاي مختلف،  ــدور قبض برق ب امکان ص
ــراه دیماند و محاسبه  ــورت چند تعرفه به هم به ص
ــه  ضریب زیان توان راکتیو و ضریب فصل و مقایس
میزان انرژي و هزینه در هر تعرفه به صورت نمودار 

از قابلیت هاي مهم نرم افزار پردازشي مي باشد. 
ــم و متوسط براي  ــدول مقادیر ماکزیمم، مینیم ج
پارامترهاي ولتاژ، جریان، توان و ... به صورت روزانه 

از جمله این گزارش ها است.

نرم افزار نظارتي ساما
ــران بخش هاي  ــا مدی ــد و ی ــر ارش ــه مدی چنان چ
ــد از رایانه ی خودشان اطالعات  مختلف مایل باشن
اندازه گیري شده و وضعیت مصرف برق را مشاهده 
ــاز را برآورده  ــزار نظارتي ساما این نی ــد، نرم اف کنن

مي کند.
ــت انرژي ساما  ــتم مدیری این رایانه ها که در سیس
ــا استفاده از  ــد، ب ــده مي شون ــر )client( نامی ناظ
نرم افزار نظارتي ساما و اتصال به رایانه ی اصلي ساما 

از طریق شبکه ی Lan قادر به دسترسي به کلیه ی 
ــورت online و یا بازیابي اطالعات  اطالعات به ص

گذشته مي باشند.

خدمات پس از فروش
تیم کارشناسان خدمات پس از فروش شرکت باسط 
ــتریان  پژوه تهران آماده پاسخ گویي به سؤاالت مش
ــه ی نرم افزار و سخت افزار مي باشند. جهت  در زمین
ــتریان  ــش سرعت در رفع نیاز مش ــت و افزای سهول
ــه رایانه ی  ــزاري، امکان اتصال ب ــه خدمات نرم اف ب
موردنظر و رفع مشکل از طریق اینترنت نیز فراهم 

گردیده است.
براي کسب اطالعات بیش تر در مورد این محصول 
و مشاهده ی دستگاه هاي مختلف اندازه گیري قابل 
اتصال به آن مي توانید به سایت شرکت باسط پژوه 

تهران مراجعه نمایید.
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Optisonic 7300 فلومتر گاز آلتراسونیک

ــاز  ــر گ ــت Krohne فلومت ــن 2012- شرک ژوئ
ــراي  ب را   Optisonic 7300 ــک   آلتراسونی
ــاي صنعتي  ــاز در فرآینده ــري جریان گ اندازه  گی
ــب مجموعه   ي  ــرد و بدین ترتی ــازار معرفي ک به ب
ــرده  ــزار اندازه   گیري گاز خود را که از هواي فش اب
ــي به قصد فروش  ــا اندازه   گیري گاز طبیع گرفته ت
 Optisonic .ــود ــد، کامل   تر نم ــر مي   گیرن را در ب
ــار اقتصادي براي  ــه دهنده   ي یک راهک  7300 ارای
ــد و اندازه   گیري  ــري جریان گاز در فرآین اندازه   گی
ــع  ــاز، صنای ــت و گ ــگاه   هاي نف ــي در پاالیش کمک
ــي  ــراي تمام ــت و ب ــي اس ــي و پتروشیم شیمیای
ــه جز اندازه   گیري به  ــاي انداز  ه   گیري گاز ب کاربرده
ــت. استفاده از این  ــیار مناسب اس قصد فروش بس
ــرده،  گاز مخلوط و  ــزار در کاربردهاي هواي فش اب

لوله   ي بخار مزایاي بسیاري را به همراه دارد.
ــوج آلتراسونیک  ــاع م ــر داراي دو شع ــن فلومت ای
ــري و پایداري  ــل تکرارپذی ــه همین دلی است و ب
ــیار خوبي دارد و در گستره   ي وسیعي از جریان  بس

کارایي مناسبي را از خود به نمایش مي   گذارد. این 
ــاز طبیعي و هم به  ــه مي   تواند هم با هوا یا گ وسیل
ــک کالیبره شود. براساس استاندارد در  صورت خش
ــدیوسرهاي تیتانیومي استفاده  این وسیله از ترانس
ــوس بهتري بوده  ــت که داراي قدرت فوک شده اس
ــادل مي   سازد و همچنین  و نوسانات فرآیند را متع
ــت امواج صوتي جلوگیري مي   نماید. البته  از بازگش
ــب سفارش، نوع فوالدي آن نیز قابل عرضه  بر حس
ــت. از آن جایي که این فلومتر براي استفاده در  اس
زمان   هاي طوالني طراحي شده، حسگر جریان مورد 
استفاده در آن نیازي به عملیات تعمیر و نگهداري 
ــبت به  ــاس نس ــه و فاقد هرگونه بخش حس نداشت
ــداري و تعمیرات و  ــدم نیاز به نگه ــال است. ع سی
ــگر،  عدم استفاده از قطعات متحرک در بخش حس
ــه   اي کم هزینه براي  ــن فلومتر را تبدیل به گزین ای
ــوده است.  در  ــي از کاربردها نم ــتره   ي وسیع گس
ــاز فرآیند در شرایط  ــیاري از کاربردها حجم گ بس
  Optisonic 7300 استاندارد مورد نیاز است که
محاسبات الزم براي شرایط استاندارد را با استفاده 
از حسگرهاي ورودي فشار و دما که مستقیماً به آن 

ــام مي   دهد.  بخش الکترونیک  متصل مي   شوند انج
این فلومتر توانایي انجام عیب   یابي به منظور اعتبار 

بخشیدن به عملکردهاي فلومتر و فرآیند دارد. 
 ،Modbus ــي  ارتباط ــاي  از شبکه   ه ــتیباني  پش
ــر  از دیگ  HART و Foundation fieldbus

قابلیت   هاي این وسیله است.
www.krohne.com

SIL با استاندارد RAGN روتامتر

ــه  اي  ــد شیش ــاي جدی روتامتره ــه 2012-   ژانوی
 RAGN ــام ــا ن ــه ب ــول Yokogawa ک محص
ــه   اي طراحي  ــه گون ــد ب ــه شده   ان ــازار عرض ــه ب  ب
ــول عمر را بدون  ــد که مي   توانند حداکثر ط شده   ان
 نیاز به عملیات نگهداري در کاربردهایي که نیاز به 
ــات  مایع ــا و  ــان گازه ــداوم جری ــري م اندازه   گی
ــه دریافت  ــد. RAGN موفق ب ــه دهن ــد ارای  دارن
    )IEC 61508:2010( SIL 1 acc گواهی نامه   ي
Machinery Dire - ــت و با استاندارد  دده اس

tive انطباق کامل دارد.
ــیار خورنده  ــاي بس ــه در برابر سیال   ه ــن وسیل ای
ــتره   ي اندازه   گیري وسیعي دارد.  مقاوم است و گس
ــده و شناور  ــاي محدود کنن ــاده از کلیده با استف
ــط آالرم را براي مقادیر  ــي مي   توان شرای مغناطیس

کمینه و بیشینه   ي سیال تعیین کرد.
ــن روتامتر داراي  ــه   اي اندازه   گیري ای ــه   ي شیش لول
ــت  ــال اس ــدازه   ي سی ــدن ان ــاس خوان ــک مقی ی
ــواد خورنده و  ــر م ــه   اي در براب ــط پوست ــه توس ک
ــهیل   صدمات خارجي محافظت مي   شود. براي تس

 سیم   بندي،  اتصاالت مختلف  با  ابعاد  گوناگون  درون یک 
جعبه   ي اتصال بر روي این وسیله تعبیه شده است. 
ــي روتامتر مي   تواند  قواعد عملکردي کامالً مکانیک
ــا و ماشین   آالت صنعتي تا  ــه سازندگان دستگاه   ه ب
حد بسیار زیادي در زمینه   ي کاهش انرژي مصرفي 
ــار بسیار  کمک کند. استفاده از روتامتر با افت فش
ــاي اندازه   گیري  ــبت به سایر روش   ه اندکي که نس
ــد در کاربردهاي پمپ  ــال ایجاد مي   کن جریان سی

کردن سیاالت باعث کاهش هزینه خواهد شد.    

ــاي  ــات و بخش   ه از قطع  RAGN ــي  در طراح
ــدارد دیگر محصوالت Yokogawa استفاده  استان
شده است. بدیهي است این امر هزینه   هاي نگهداري 
ــران محصوالت این  ــي را براي کارب و قطعات یدک

شرکت بسیار کاهش مي   دهد.

www.yokogawa.com/za



91
ن 

هم
و ب

ی 
  د

/ 1
40

 و 
13

9 
پی

یـا
 / پ

10
 و 

9 
اره

ـم
 ش

/15
ال

سـ

9

5

ل
صو

مح
ی 

رف
عـ

م

سوییچ های الیه 2 و الیه 3 وسترمو

ــای انتخاب  ــن پارامتره ــی از مهم تری ــروزه یک ام
ــه ویژه سوییچ ها  ــزات شبکه های صنعتی و ب تجهی
ــم در مقابل قابلیت باال  در صنایع مختلف حجم ک
ــت کارایی آن ها می باشد که این ویژگی ها  و جامعی

در تجهیزات شرکت وسترمو لحاظ گردیده است.
ــو به واسطه ــه 2 و الیه 3 وسترم ــای الی  سوییچ ه
  )WeOS( انحصاری این شرکت بنام  Firmware
ــرای کاربر فراهم  ــای  کامل یک روتر را ب  قابلیت ه
ــیار مهم  ــن ویژگی بس ــاده از ای ــد. با استف می کن
 NAT ,Firewall ,IPsec VPNاز ــتیبانی  پش
ــن دستگاه های صنعتی اضافه  SNMP V3, به ای
ــه  ــه مزیتی منحصر به فرد در مقایس شده است ک
ــود. نکته ی قابل  ــوب می ش با برندهای دیگر محس
توجه اندازه بسیار کوچک این سوییچ ها در مقایسه 
ــد که معموالً به عنوان  ــا هم رده های خود می باش ب
ــی ایفای نقش  ــه خوب ــای One Box  ب راه حل ه
ــا از پروتکل های  ــد. درضمن برخی از مدل ه می کن

POE+ ,POE نیز پشتیبانی می کنند.
ــا پروتکل رینگ انحصاری خود که به  این سوییچ ب
ــد قابلیت برقراری مجدد  FRNT  معروف می باش
ــورت قطعی  با حدود 200 سوییچ در  شبکه در ص

ــه را دارا می باشد که  ــی کمتر از 20 میلی ثانی زمان
ــه با سوییچ های هم رده یک امتیاز بزرگ  در مقایس
محسوب می شود، همچنین میزان MTBF  باالی 
این تجهیزات یکی از مهم ترین امتیازات محصوالت 
ــه در بعضی از محصوالت تا 1  ــن کمپانی بوده ک ای

میلیون ساعت افزایش یافته است.
ــوان به نوع  ــن سوییچ ها  می ت ــر امکانات ای از دیگ
ــم به صورت CLI و Web base اشاره کرد،  تنظی
ــا دارا بودن   ــت فیزیکی ب ــن از نظر وضعی همچنی
ــرای محیط های سخت  ــس بدنه ی خاصی که ب جن
 Ethernet, I/O ــده است و پورت های طراحی ش
ــورت سریال در بعضی مدل ها و  SFP  ،M12، و پ
ــتیبان موجب  وجود 2 ورودی تغذیه به عنوان پش
شده است که نیاز کارفرما به خوبی برطرف گردد.

ــز پذیری، شوک،  ــن سوییچ ها استاندارد های نوی ای
ــع دریایی، صنایع  ــار، صنای ــای قابل انفج محیط ه
ــاز را نیز دارا می باشد  که  ــی، هوایی و نفت و گ ریل
ــق می توان استفاده  از این  از جمله پروژه های موف
ــای Boeing، صنایع ریلی  سوییچ ها در هواپیماه

Bombardier  و... اشاره کرد.
ــترده ــا رنج گس ــن دستگاه ه ــه ی ورودی ای  تغذی
ــا مدل ه ــی  بعض در  و   10-48  VDC"

VDC 24–110 را پشتیبانی می کند.

شرکت ایزی ارتباط پارس نماینده رسمی 
MOXA و WESTERMO در ایران

تلفن: 94 - 88318288  
www.easyertebat.com

تلفن : 021-26200300
فکس : 021-22057629

www.bargco.com
info@bargco.com

4
فلومترهای گاز

ــش از 36 سال  ــي  hontzsch آلمان با بی کمپان
ــه ی انواع  ــات تخصصي در زمین ــت و تحقیق فعالی
ــاي موفق در سطح  ــاي گاز، یکي از برنده فلومتره
ــي سازنده ی  ــد. این کمپان ــان مي باش ــا و جه اروپ
  Thermal ،Vane Wheel ــگرهاي ــواع حس ان
ــا قابلیت کار در محیط هاي معمولي،  و  Vortexب
ــرده، گازهاي طبیعي، گازهاي  انفجاري، هواي فش
ــي، خنثي و ترکیبي و همچنین  داراي ذرات رسوب
ــاي با رطوبت و دماي باال مي باشد. قابلیت  محیط ه
ــي با قطر  ــر روي لوله های ــگرها ب ــن حس ــب ای نص
ــر و همچنین توانایي عملکرد آن ها  8mm یا باالت
ــیاري از مشکالت  ــار15bar، باعث رفع بس در فش

موجود در صنایع گردیده است.
ــمیترهاي فلو را با  شرکت hontzsch انواع ترانس

قابلیت هاي ذیل ارایه مي دهد:
.داراي Totalizer تا 9 رقم؛

.خروجي 20mA-4، ترانزیستوري، پالس و رله؛
.قابل نصب در محیط هاي معمولي و انفجاري

IP65 و IP68؛
.قابل برنامه ریزي از طریق نرم افزا.

ــگر  از محصوالت دیگر این کمپاني دیتاالگر و حس
ــت 40000 رکورد را  ــل فلو مي باشد که قابلی پرتاب
ــو داراي ورودي ــن دیتاالگرهاي پرتابل فل  دارد ای

ــراي  ــب ب ــر  مناس ــت, 20-4 میلی آمپ 10-0 ول
ــا خروجي آنالوگ  ــار ، سطح و ... ب پارامترهاي فش
ــت که  ــتند. یکي از بهترین  مزایاي آن ها اینس هس
ــو دما و  ــي، فلو حجمي، فل ــو جرم ــري فل اندازه گی
 USB و  RS232 ــت سیال را از طریق پورت سرع

فراهم مي کنند. 

ــت  ــاري شرک انحص ــده ی  نماین ــرگ،  ب ــت  شرک
hontzsch آلمان در ایران، آمادگي خود را جهت 

ارایه ی تمام محصوالت این شرکت اعالم دارد.
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Deltav version 12 وارد بازار شد

 Emerson Process ــت  شرک  -2012 ــر  اکتب
ــي  ــخه   ي اصل ــک نس ــار ی Management انتش
ــون فرآیند  ــه   ي دیجیتال اتوماسی ــد از سامان جدی
"DeltaV را اعالم نمود. ویژگي   هاي جدید نسخه   ي

DeltaV 12 از طریق تسهیل اجراي عملیات   هاي 
ــش بهره   وري و ارزش  ــده، کاربران را در افزای پیچی

یاري مي   کند.
ــده   ي  گیرن ــر  ب در   DeltaV system’s v12 
نوآوري   هاي فناورانه   ي عظیمي است که موجب ایجاد 
سطوح جدیدي از انعطاف   پذیري، پیش   بیني پذیري، 
ــال کاهش هزینه   ها مي   شود.  و امنیت و در عین ح

ویژگي   هاي کلیدي در این نسخه   ي جدید عبارتند 
 ،Emerson ــترش مارشالینگ الکترونیکي از گس
  DeltaV 1SIS ترکیب کارآیي و قابلیت اطمینان
ــاي اندک  ــب و نیاز به فض ــري نص ــا انعطاف   پذی ب
 .Electronic Marshalling ــاوري  فن ــراي  ب
ــدي و راه   اندازي  ــد طراحي، سیم   بن  این SIS جدی
ــه  ــد. ب ــهیل مي   کن ــیار تس ــاي SIS را بس پروژه   ه
ــاري جدید ــد HCD 2 معم ــه بر قواع ــل تکی  دلی

1. Safety Instrumented System
2. Human Centred Design

ــراي  ــاوري CHARM 3 ب  logic solver از فن
ــاز به مارشالینگ متعارف استفاده مي   کند  حذف نی
ــه این موضوع هم فرآیند نصب و هم راه   اندازي را  ک

تسهیل مي   نماید.
ــاد  ایج  DeltaV Virtual Studio"
ــاي مجازي DeltaV از قالب   هاي آماده و   سامانه   ه
 شبکه   هاي مجازي از پیش پیکربندي شده را آسان 
ــاي  ــن نگراني   ه ــخه   ي v12 همچنی ــد. نس مي   کن
ــي را مي   کاهد.  ــایل امنیت ــون  مس ــران پیرام کارب
ــد Emerson که  ــد و جدی ــوار آتش هوشمن دی
ــران اجازه مي   دهد  ــده، به کارب ــه ش در  v12 تعبی
ــن را براي  ــه   ي امن و ایم ــه سادگي یک شبک  تا ب
ــا استفاده از این  ــه   ي اتوماسیون برپا کنند. ب سامان
 دیوار آتش مي   توان بدون نیاز به هزینه   هاي سنگین 
ــوص امنیت شبکه،  ــاوره   هاي حرفه   اي در خص مش
3. Electronic Marshalling and Characterisation 
Module

ــر دانلودهاي غیرمجاز و  سامانه   ي کنترل را در براب
نفوذ هکرها محافظت نمود.

ــک برنامه   ي کاربردي  ــخه   ي جدید شامل ی این نس
ــع فرآیندي که تولیدات  است که کاربران در صنای
ــت مي   توانند با  ــه   اي4 اس ــورت دست ــان به ص ایش
ــه   ي تولیدي در  ــاده از آن، در حالي که دست استف
ــت محصول را به صورت  حال فرآوري است، کیفی
ــاده از این  ــا استف ــد. ب ــخص نماین ــگ مش  بي   درن
ــروز تغییر در  ــوان علل ب ــردي مي   ت ــه   ي کارب برنام
ــرد و از افت کیفیت  ــول را دنبال ک ــت محص کیفی
آن جلوگیري نمود. این نرم   افزار به کاربران در رفع 
مشکالت تولید و جلوگیري از ضایع شدن محصول 

کمک شایاني مي   کند.

  

4. batch

تله کنترل های سری 761

در بسیاری از فرآیندهای اتوماسیون صنعتی، مانند 
ــتگاه های پمپ، سطح آب کانال ها  مانیتورینگ ایس
ــر و ساختمان های  ــور و مرور در معاب ــا، عب و سده
ــتم های pipeline و  ــازن نفت، سیس شهری، مخ
سیلوها، پارامترهای کنترل صنعتی باید با حداکثر 
سرعت و کارایی به مرکز مانیتورینگ ارسال شوند. 
ــای  ــی WAGO ماژول ه ــا، کمپان ــن راست در ای
ــرای  ــری 761 را ب ــرل TO-PASS  س تله کنت
ــخیص و  ــی، تش ــای صنعت ــگ فرآینده مانیتورین
ــرل ورودی و خروجی ها به  ــا، و کنت ــزارش خط گ
ــل  ــه GSM، )شام ــه روی شبک ــورت دوطرف ص
ــازار عرضه کرده  ــه ب CSD ،GPRS و SMS(  ب
 ،sms است. در این ماژول ها پیام های خطا در قالب
fax ،email یا تماس تلفنی به مرکز مانیتورینگ 
ــال می شود و سوییچینگ خروجی ها  و کنترل ارس

به وسیله ی sms انجام می شود.

خانواده ی ماژول های تله کنترل، عالوه بر
داشتن ورودی ها و خروجی های دیجیتال و

 آنالوگ، و ارسال پیام های خطا، داراي
امکاناتی نظیر ثبات داده، و ثبات اتفاقات

بوده و قابلیت برنامه ریزی و مانیتورینگ فرآیند به
ــتند.  هس دارا  را   web روی   online ــورت  ص
 MODBUS ــکل  پروت ــن  داشت ــا  ب ــن  همچنی
 )RS-232( ــال ــق ارتباط سری SLAVE از طری

می توان اطالعات فرآیند را منتقل کرد. 
ــرای  ب  ،761 ــری  س ــرل  تله کنت ــای  ماژول ه  در 
ــا و  ــر Ethernet، مودم ه ــی ب ــای مبتن شبکه ه
ــق و ایمن  ــان ارسال دقی ــاي GPRS، امک روتره
ــد. برای کار تحت شرایط  اطالعات را فراهم می کن
ــاژول کنترل  ــيWAGO، داراي م سخت، کمپان
ــه ی حفاظت  ــا درج ــري 761 ب outdoor از س

IP67Info@patsaind.com مي باشد. 
تلفن :  88047626
نمابر:   88040876
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اتوماسیون حافظ جان موتورسواران

ــرل پایداری  ــک سامانه ی کنت ــت Bosch ی شرک
ــی باال ایجاد  ــرای موتورسیکلت های دارای کارای ب
ــد انبوه می رسد.  ــه در سال 2013 به تولی کرده ک
 )MSC(1ــداری موتورسیکلت سامانه ی کنترل پای
ــرفتی عظیم در ایمنی موتورسیکلت محسوب  پیش
ــتیبانی از موتورسوار در  می شود. این سامانه با پش
ــا، در شتاب های مثبت و منفی و  همه ی وضعیت ه
ــتقیم و سر پیچ ها  ــیر مس ــان حرکت در مس در زم
ــد. Gerhard Steiger، رییس بخش  کار می کن
 Bosch ــت ــای شاسی در شرک ــرل سامانه ه کنت
ــای  تصادف ه ــه ی  هم از   %24« ــت:  داش ــار  اظه
ــا روی می دهد«. وی افزود  موتورسیکلت در پیچ ه
ــه ی کنترل پایداری  ــن ابداع جدید برای سامان »ای
ــتر تعداد  ــه کاهش بیش ــت می تواند ب موتورسیکل
ــال 2009، بیش از  ــک کند«. در س تصادف ها کم
ــوار در تصادف های جاده ای فقط در  5000 موتورس
ــان می دهد سامانه ی  اروپا فوت شدند. مطالعات نش
ــود می تواند از  ــز ضدقفل )ABS( به نوبه ی خ ترم
ــای منجر به  ــک چهارم از تصادف ه ــروز  حدود ی ب
جراحت یا فوت جلوگیری نماید و سامانه ی کنترل 

پایداری این میزان را افزایش خواهد داد.
مبنای فنی سامانه ی MSC سامانه ی بهبودیافته ی 
ــان Bosch در مرکز  ــد که مهندس ABS می باش
ــن آن را  ــت در ژاپ ــی موتورسیکل ــات ایمن تحقیق
ــترده از حسگرها  توسعه داده اند تا مجموعه ای گس
ــود. این سامانه  ــده را شامل ش ــزاری پیچی و نرم اف
ــای ایمنی را در  ــی از کارکرده ــه ی جامع مجموع
ــتریان آن ها  ــار سازندگان موتورسیکلت و مش اختی

قرار می دهد.
سامانه ی کنترل ABS که وابسته به زاویه ی دوران 
حول محور طولی2 و عرضی3 موتورسیکلت می باشد 
پایداری حرکت در همه ی وضعیت های رانندگی و 

نیز اثربخشی ترمزگیری را بهبود می بخشد.
ــتاور  ــه ی کنترل نیروی محرکه، حداکثر گش سامان
ــور را تنظیم می کند طوری که حتی در سطوح  موت
متغیر و لغزنده ی جاده، نیروی محرکه به طور مؤثر 
ــرخ محرک، گیرایی  ــاده منتقل می شود و چ به ج

خود نسبت به جاده را از دست نمی دهد.
ــا، سامانه ی  ــری سنگین در قوس ه هنگام ترمزگی
MSC تمایل موتورسیکلت به برگشت به وضعیت 
ــت موتورسیکلت به  ــش می دهد. هدای قائم را کاه
ــرارادی منجر به شعاع گردش  راست به صورت غی
ــه انحراف  ــب منجر ب ــود که اغل ــری می ش بزرگ ت
ــود. در این  ــت از خط سیر خود می ش موتورسیکل
1. Motorcycle Stability Control 
2. Lean angle
3. Pitch angle

ــی ترکیبی  ــه ی ترمز الکترونیک ــا، سامان وضعیت ه
ــروی ترمزی  ــع ممکن نی ــن توزی )eCBS( بهتری
ــن پایداری  ــاد می کند بنابرای ــا را ایج بین چرخ ه

موتورسیکت حین گردش افزایش می یابد.
ــر واژگونی حین  ــن خط ــه ی MSC همچنی سامان
ــردش4 را کاهش می دهد. این سوانح هنگامی رخ  گ
ــت حین گردش در قوس  می دهند که موتورسیکل
ــوی بیرون قوس  ــود و چرخ ها به س  واژگون می ش
ــیار زیادی در حین  ــد و نیروی ترمزی بس می لغزن
عبور از پیچ اعمال می شود و چرخ ها قادر به انتقال 
ــتند. سامانه ی  ــی به جاده نیس ــروی جانبی کاف نی
ــی حین گردش  ــا شناسایی خطر واژگون MSC ب
ــروی ترمزی این خطر  ــدود کردن حداکثر نی و مح
ــروی ترمزی  ــن نی ــد. eCBS ای ــی می کن را خنث
ــا توزیع  ــن چرخ ه ــرس را بی ــری در دست  حداکث
ــن عملکرد ترمزی  ــن گونه از بهتری ــد و بدی می کن
ــور از پیچ اطمینان حاصل  ممکن تحت شرایط عب

می شود.
ــروی ترمزی در همه ی  ــع بهینه ی نی eCBS توزی
ــی در زمانی که  ــن می نماید حت ــا را تضمی زمان ه
ــا از یکی از ترمزها استفاده  موتورسوار اشتباهاً تنه

می کند یا با نیروی زیادی ترمز می گیرد.
سامانه ی کاهش تک چرخ، گشتاور موتور را کنترل 
ــده ی چرخ جلو  ــدن کنترل نش ــرده و از بلند ش ک
ــان شتاب حداکثری را  ــری می کند و همزم جلوگی

تضمین می نماید.
ــرخ عقب، با  ــری از بلند شدن چ ــه ی جلوگی سامان
ــزی روی چرخ جلو در  ــش حداکثر نیروی ترم کاه
زمان رانندگی روی سطوح دارای ضریب اصطکاک 
ــب را روی جاده نگه می دارد. پایداری  باال چرخ عق
ــه نرخ دوران  ــظ می شود، ضمن این ک حرکت حف
ــی در نظر گرفته  ــول محور عرضی و شتاب طول ح

می شود.

4. Lowsider

سامانه ی کنترل پایداری موتورسیکلت از مجموعه ی 
ــت دینامیک وضعیت  ــگرها برای ثب وسیعی از حس
ــگرهای چرخ  وسیله ی نقلیه استفاده می کند. حس
سرعت دورانی چرخ های جلو و عقب را اندازه گیری 
ــگر اینرسی زوایای دوران  می کنند، یک ماژول حس
ــی موتورسیکلت را بیش  حول محور طولی و عرض
ــد. با تحلیل  ــه محاسبه می کن ــار در ثانی  از 100 ب
داده های حسگر، اختالف سرعت بین چرخ های جلو 
و عقب و نیز تحلیل سایر پارامترهای موتورسیکلت 
ــگر،  ــکل تایر و محل حس ــدازه ی تایر، ش ــد ان مانن
ــی نیروی  ــدود فیزیک ــه ی کنترل ABS ح سامان
ترمزی را بر اساس زاویه ی دوران حول محور طولی 

موتورسیکلت محاسبه می کند.
ــخیص  اگر واحد کنترل پایداری موتورسیکلت تش
ــدن می کند،  ــرخ شروع به قفل ش دهد که یک چ
واحد کنترل ABS تنظیم کننده ی فشار را در مدار 
ترمز هیدرولیک فعال می کند. این امر فشار ترمزی 
ــری از  ــش می دهد و آن را دوباره ظرف کس را کاه
ــار ترمزی دقیقاً  ثانیه انباشته می کند در نتیجه فش
ــری از قفل شدن چرخ  ــه مقدار الزم برای جلوگی ب

اعمال می شود.
ــواران، سامانه ی MSC می تواند یک  برای موتورس
ــت همانند  ــن حال، درس ــان باشد. با ای ــظ ج حاف
ــالف قوانین  ــد برخ ــه نمی توان ــن سامان ABS، ای
فیزیک باشد. به خصوص قضاوت نادرست و افراطی 
ــای اصلی از  ــت و خطاه ــت حرک ــورد وضعی در م
ــد منجر به تصادف  ــب موتورسوار هنوز می توان جان
ــن سامانه از موتورسواران در   شود. با این وجود، ای
ــه  ــوده و ب ــتیبانی نم ــی پش ــای بحران وضعیت ه
ــات ناصحیح با  ــک می کند از انجام حرک آن ها کم
ــت اجتناب کنند و در عین حال ایمنی  موتورسیکل

بیشتری را تأمین می نماید.
   www.bosch.com   
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"USB Isolator محصول شرکت
Acromag

ــرای اتصال  ــه محبوب  ترین روش ب درگاه USB ب
ــه، از راه  انداز1 فلش ساده  ــاً هر چیزی به رایان تقریب
گرفته تا تجهیزات ورودی/خروجی پیچیده، تبدیل 
ــد تجهیزات  ــی کاربردها مانن ــت. در برخ شده اس
ورودی/خروجی صنعتی، اکتساب داده2، تجهیزات 
 USB یا تجهیزات پزشکی، ایزوله کردن اتصال IT
یک ضرورت است. USB Isolator یک ایزوالتور 
ــن وزن و حجم  ــن داشت ــه در عی ــت ک USB اس
ــیار کم کارایی باالیی دارد. کیس این وسیله از  بس
ــدارد UL94 است. سایر  جنس پالستیک با استان

مشخصات این وسیله به قرار زیر است:
ــاری باال )یک  ــوع A با ماندگ ــا: USB ن کانکتوره
ــوع B )یک عدد( با حداقل نیروی  عدد( و USB ن

برگشت 15 نیوتن
1. driver
2. Data acquisition

نرخ داده: قابل انتخاب. با سرعت کامل 12 مگابیت 
ــت کم 1.5 مگابیت  ــر ثانیه )پیش فرض( یا سرع ب

بر ثانیه.
حفاظت گذرا: خنثی کننده ی ولتاژ گذرا که در هر 

دو کانال انتقال و دریافت به کار رفته است.
ــول روی  ــود معم م ــا  ب ــگ  فیلترین ــگ:   فیلترین

همه یخطوط داده.
محافظت خارجی: محافظت در برابر اتصال کوتاه با 

تالش مجدد خودکار.
CE, FCC, UL/Cul :تأییدیه  ها

ــتقیم استاندارد از  ــت مس ــع تغذیه: برق 5 ول منب
رایانه ی میزبان USB تا 120 میلی آمپر جریان.

ــه  ب ــز  مجه ــور  ایزوالت ــان:  جری ــت  محدودی
محدودکننده  ی ورودی است.  

ــده تجاوز  ــن ش ــان از حد تعیی ــه جری ــی ک  زمان
ــد، تغذیه قطع خواهد شد و مجدد زمانی که  می  کن
جریان به کمتر از mA 200 رسید برقرار می  شود.

ــرای  ب  USB ــه  ی  شبک ــای  مداره ــون:  ایزوالسی

 V DC ــا  ی  250VAC ــا  ت ــاری  ک ــای  ولتاژه
ــه  ــم ایزول ــه از ه ــای پیوست ــک مبن ــر ی  354 ب
ــک الکتری دی  ــدرت  ق ــت  تس ــه  )ک ــد   شده  ان

ــک دقیقه بدون  ــدت ی ــرای م VAC 1500 را ب
 خرابی تحمل خواهد کرد(. این وسیله الزامات تست

ــرای ولتاژ اسمی   ANSI/ISA-82.01-1988 ب
ذکر شده را برآورده می  کند.

ــت 70 درجه  ی  ــا مثب ــاری: منفی 40 ت ــای ک دم
سلسیوس 

www.acromag.com  

Proline Promass 100 ؛  جریان سنجي 
مجهز به سرور وب 

ــون فناوري  ــاالن صنایعي همچ ــان فع ــت می رقاب
ــتر و  ــي پیوسته بیش  ــي و شیمیای ــتي، غذای زیس
ــداد شرکت   هایي که  ــر روز تع ــتر مي  شود و ه بیش 
ــد نصب و  ــیدن به فرآین ــور سرعت بخش ــه منظ ب
ــدي خود  ــاي تولی ــات پلنت   ه ــدازي تأسیس راه   ان
ــان  ــده   ي ماژوالر« رغبت نش ــاده از »قاع ــه استف  ب
ــد افزایش مي   یابد. واحدهاي تولیدي  اي که  مي   دهن
ــد نیازمند بکارگیري  ــه این منظور توسعه مي   یابن ب
سامانه   هاي کنترل و اندازه   گیري هستند که بتوانند 
ــي را ارایه  ــدک، بیش  ترین کارای ــک فضاي ان در ی
ــزات اندازه   گیري  که امروز به  دهند. بنابراین تجهی
ــن کوچکي، هیچ  ــازار عرضه مي   شوند باید در عی ب
ــه کاربران  ــت و امکانات را ب ــي در قابلی محدودیت
ــه جریان   سنج   هاي کوریولیس نیز  تحمیل نکنند ک

از این قاعده مستثني نیستند. 
ــول  محص  Promass 100 ــج  سن ــان  جری
ــراي  ب ــاص  خ ــور  ط ــه  ب  Endress+Hauser"

پاسخ   گویي به چنین الزاماتي طراحي شده است.
ــگر این  ــش حس ــاده در بخ ــورد استف ــاوري م  فن
ــا تحت سخت   ترین  ــج کوریولیس سال   ه جریان  سن
ــي قرارگرفته و عملکرد بي عیب  آزمایش   هاي عمل

ــل اصالحاتي است که طي  ــص امروز آن حاص و نق
ــر روي آن اعمال شده است.  ــدت ده ساله ب یک م
بخش ترانسمیتر این جریان   سنج  نیز با وجود حجم 
کم بسیار کارآمد است. Promass 100 به عنوان 
ــش چندپارامتر،  ــا قابلیت سنج یک جریان   سنج ب
ــوري را در زمینه   ي کنترل  ــل تص ــات غیرقاب امکان
ــدي  گرمایش،  ــه   ي واحدهاي فرآین ــش بهین و پای
ــتي(، فیلتر  ــش،  تقطیر، تخمیر )راکتور زیس سرمای
کردن محصول،  جداسازي فاز یا تمیزکاري در خط 

فراهم مي   کند. 
ــه Promass 100 به دلیل  ــه مهم   تر این ک از هم
ــرور وب یکپارچه، مي   تواند با  برخورداري از یک س
ــر وب استاندارد و یک کابل  استفاده از یک مرورگ
Ethernet به رایانه   ي laptop شما متصل شود. 
ــراي کاربران همراه  ــن قابلیتي مزایاي زیر را ب چنی

دارد:
ــع کاري  ــع تمامي تواب ــدي سری ــان پیکربن .امک
ــده یا  ــاص سازن ــاي خ ــه نرم   افزاره ــاز ب ــدون نی  ب

واسط   هاي اضافي؛
ــات عیب   یابي  ــي کامل و جامع به اطالع .دسترس

وسیله و اطالعات فرآیندي؛
.سهولت بارگذاري و یا خواندن اطالعات پیکربندي 
ــتیبان یا پیکربندي  ــخه   ي پش به منظور تهیه   ي نس
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ــا و کاوشگرها،  ــای رباتیک در ابزاره دقت دست ه
ــع سیگنال و  ــردازش سری ــق و پ ــگرهای دقی حس
ــازی، شبیه سازی  ــت رایانه در مدل س سرعت و دق
ــری خودکار،  ــای بی  درنگ تصمیم گی و الگوریتم ه
توسط ریزپردازنده های قدرتمند در سال های اخیر 
ــت که بهره گیری  ــرفت رسیده اس به حدی از پیش
ــک را هر روز به شکلی جدی تر  از قابلیت های رباتی
در حوزه های گوناگون علمی و فنی مطرح می کند.

ــا و الگوهای  ــز پارادایم ه ــی نی ــوزه   ی پزشک در ح
ــای هوشمند هر روز در  ــف براساس سامانه ه مختل
حال توسعه است؛ کمک به پزشک با انجام کارهای 
ــه و تحلیل حجم زیادی  ــق، جمع آوری و تجزی دقی
ــاس  ــخیصی در زمان های حس از سیگنال های تش
ــه   ی خدمات پزشکی از راه دور از طریق  کاری، ارای
ــار در زندگی  ــی و کمک به بیم ــای ارتباط کانال ه
ــی رباتیک از  ــق دوره های توانبخش ــه از طری روزان

جمله این پیشرفت ها است.
با این رویکرد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 
ــان برگزاری  ــال میزب ــاه امس ــم دی م در روز پنج
ــران بود.  ــی رباتیک ای ــس توانبخش ــن کنفران اولی
ــاون تحقیقات و فناوری  ــر مصطفی قانعی؛ مع دکت
ــوزش پزشکی، دکتر  ــت، درمان و آم وزارت بهداش
ــینی؛ ریاست دانشگاه علوم بهزیستی  سیدعلی حس
ــی،  دکتر محمدتقی جغتایی؛ بنیان گذار  و توانبخش
ــگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و دکتر فرهاد  دانش
ــد فناوری تجهیزات  ــؤول مرکز رش طباطبایی؛ مس
ــتی و توانبخشی  ــگاه علوم بهزیس توانبخشی دانش

ازجمله حاضران در این کنفرانس بودند.
ــن کنفرانس شامل کاربرد رباتیک  مباحث اصلی ای
ــش، ویلچیرهای  ــی، ربات های توانبخ در توانبخش
ــای  پروتزه و  ــا  ارتزه ــا،  اگزواسکلتال ه ــک،  رباتی
ــی، ربات های کمکی  ــی توانبخش رباتیک، مهندس
ــرک بود.  ــای متح ــرل ربات ه ــن و کنت در راه رفت
ــک به عملکرد اندام  همچنین ربات تراپی برای کم
ــزی، طراحی و ساخت  ــی در کودکان فلج مغ فوقان
ــه از طریق  ــز پنج ــک پروت ــده   ی رباتی کنترل   کنن
تفکیک امواج مغزي )EEG(، هدایت و دستگیری 
 Bioloid ــای ــا استفاده از ربات ه ــدان ب از سالمن
ــی، ارایه ی مدل  ــای چندعامل ــر سامانه ه مبتنی ب
ــان برای کنترل حرکت های  الهام گرفته از مغز انس

در اولین کنفرانس توانبخشی رباتیک ایران عنوان شد:

وزارت بهداشت از 
طرح های توانبخشی 

رباتيک حمايت می كند
تهیه کننده: محمدعلی دیانتی زاده

شرایط اقتصادی تولید ثروت می کنند، از اولویت ها 
دانست و افزود: »وزارتخانه حامی طرح های فناوری 

با مبالغ کالن خواهد بود.«
ــینی، رییس  در این کنفرانس، دکتر سیدعلی حس
ــی نیز با بیان  ــگاه علوم بهزیستی و توانبخش دانش
ــی در کشور مغفول مانده  این که خدمات توانبخش
ــی گروه های  ــت: »در عرصه   ی توانبخش ــت، گف اس
ــتی و  ــی شامل هالل احمر، سازمان بهزیس مختلف
وزارت بهداشت هرکدام به صورت جداگانه مشغول 
ــه بیان دیگر  ــتند. ب ــه   ی خدمات به مردم هس ارای
جزیره ای عمل کردن باعث شده است که مدیریت 
ــم.« وی با تأکید بر  ــه ای نداشته باشی سازمان یافت
ــتی و توانبخشی در  ــگاه علوم بهزیس رسالت دانش
ــی، ابراز امیدواری  ارتقای جایگاه فناوری توانبخش
کرد با حمایت وزارت بهداشت تخصص توانبخشی 
ــری از فناوری های نوین توسعه ی  براساس بهره گی

درخوری یابد.

ــان مبتال به  ــه کودک ــی ذهنی ب ــات، توانبخش رب
ــای هوش مصنوعی  ــم مبتنی بر توانمندی ه اوتیس
و بهینه سازی عملکرد مکانیکی درایورهای شانه ای 
مورد استفاده در میکروربات های توانبخشی از دیگر 

مباحث این کنفرانس بود.

ضرورت بازنگری امر توانبخشی براساس 
فناوری نوین

ــاون تحقیقات و فناوری  ــر مصطفی قانعی، مع دکت
ــوه ی سنتی  ــان این که شی ــا بی ــت ب وزارت بهداش
ــوه ی رباتیک  ــی باید جای خود را به شی توانبخش
ــه خانه های مردم  ــت: »باید ربات ها را ب بدهد، گف
ببریم تا همان جا توانبخشی انجام شود.« وی افزود: 
»در کشوری که مقام اول تصادفات جاده ای را دارد، 
معلولیت های بسیاری نیز وجود دارد. بنابراین باید 
ــام شوند.« قانعی  ــی با هم ادغ ــاوری و توانبخش فن
ــت بر مبنای  ــه در وزارت بهداش ــا اشاره به این ک ب
ــری و وضعیت آنان  ــی تمام رشته ها پیگی علم سنج
ــدای سال 2011  ــود، افزود: »در ابت ارزیابی می ش
ــود که در آغاز سال  ــی 42 ب رتبه   ی ما در توانبخش
2012 به رتبه   ی 30 ارتقا یافت و باید با بهره گیری 
ــه رتبه   ی 15  ــم تا ب ــن بکوشی ــای نوی از فناوری ه

برسیم.«
وی بحث توانمندی رباتیک را بسیار مهم دانست و 
ادامه داد: »متأسفانه بحث توانمندی در برنامه های 
ــال حاضر  ــدارد؛ در ح ــی ن ــور جایگاه ــالن کش ک
ــرای دارو و تجهیزات اختصاص  هزینه های کالنی ب
ــی افراد  ــود، ولی با این حال به توانبخش داده می ش
ــیار مهم است توجه نمی شود.« معاون وزیر  که بس
ــم را در درمان  ــن عل ــوه   ی سنتی ای ــت شی بهداش
بیماران بی نتیجه خواند و گفت: »یکی از بحث هایی 
که در سالمت بسیار کاربرد دارد بحث رباتیک است 
و شیوه   ی رباتیک باید در توانبخشی گسترش یابد.«

وی اعالم کرد: »ما در بخش تأمین اعتبار و بودجه 
ــم نخواهیم گذاشت.« قانعی  برای بخش فناوری ک
ــگران و تولیدکنندگان  ــخ به نگرانی پژوهش در پاس
ــرد: »معاونت  ــه تأکید ک ــن بودج ــبت به تأمی نس
تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در اولین فرصت 
با پروژه های فناوری که تولید ثروت می کند، قرارداد 
ــت.« وی طرح های فناوری را که در این  خواهد بس
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سرآغاز فصلی ديگر از هم انديشی، 
هم كوشی و هم دلی

تهیه کننده: گروه گزارش
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 مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی سال

1391 انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی؛

ــی و صنعتی ازجمله  ــکل های صنف شکل گیری تش
و  ــی  فرهنگ ــه ی  توسع و  ــرفت  پیش ــای  معیاره
اجتماعی در هر جامعه ای به شمار می آید و تشکیل 
ــیر  ــرای حرکت در مس ــاد ب ــای مردم نه سازمان ه
ــاد و همدلی از ضرورت های  توسعه در سایه  ی اتح
یک جامعه   ی مترقی است. در کشور ما تشکل های 
صنفی فراز و نشیب های فراوانی را تجربه کرده اند و 
برای کسب این تجربه و پیمودن این فراز و نشیب ها، 
ــای فراوانی نیز پرداخت کرده اند. صرف نظر  هزینه ه
از تالش هایی که تاکنون برای تشکیل این تشکل ها 
ــه است، درحال حاضر و با  و انجمن ها صورت گرفت
ــه به اقتضای آن رویکرد به  وجود شرایط تحریم ک
ــری به خود گرفته است،  توان داخل، شکل جدی ت
حفظ و تقویت تشکل های صنفی و به ویژه صنعتی 
ــش از گذشته ضرورت یافته و اهمیت پیدا کرده  بی

است.
بنابراین، تشکل های صنفی و انجمن ها باید به عنوان 
نمایندگان بخش خصوصی، در اعمال سیاست های 
تولیدی و اقتصادی مبتنی بر تولید ملی و مقابله با 
ــا کارگزاران پرداخته و ضمن  تحریم ها، به تعامل ب
انتقال مطالبات و خواسته های اعضا، نیازهای کشور 
را که در برنامه ریزی های کالن دیده شده است، به 
اعضا منتقل کنند و اعضا نیز با پشتیبانی و همدلی 
در راستای پاسخگویی به نیازهای موجود و استفاده 

از فرصت های کنونی بکوشند.
ــی  ــن صنف ــاده   ی انجم ــی فوق الع ــع عموم مجم
ــی در هجدهمین  ــون صنعت ــای اتوماسی شرکت ه
ــور نمایندگان  ــن انجمن و با حض ــال فعالیت ای س
ــال  اعضای رسمی آن در روز دوازدهم دی ماه امس
ــرت مجموعه ی ورزشی انقالب برگزار  در سالن نص
ــه ی جدید  ــب متن اساسنام ــد. بررسی و تصوی ش
پیشنهادی هیأت مدیره، مهم ترین دستور جلسه ی 

مجمع عمومی فوق العاده بود.
در مجمع عمومی عادی انجمن نیز که پس از پایان 
ــوت از نمایندگان  ــع عمومی فوق العاده، با دع مجم
ــه و تصویب گزارش  ــزار شد، ارای ــی اعضا برگ تمام

ــه 91/7/30، ارایه ی  ــی ب ــای مالی منته صورت ه
گزارش عملکرد یک ساله   ی هیأت مدیره و دبیرخانه، 
ــدل هیأت مدیره ی  ــاب اعضای اصلی و علی الب انتخ
ــان انجمن و انتخاب  ــد انجمن، انتخاب بازرس جدی

روزنامه ی کثیراالنتشار در دستور کار بود.
ــع عمومي عادي  ــال نیز همچون مجام مجمع امس
برگزار شده در چند سال گذشته، در نوبت نخست 
ــان از نگاه مثبت  به رسمیت رسید که بار دیگر نش
اعضا به توانمندي هاي انجمن و پشتیبانی و همدلی 

آن ها در رسیدن به اهداف آن دارد.
گفتنی است محمدرضا فرهادپور؛ نماینده ی رسمی 
ــی در هر دو این  ــاون، کار و رفاه اجتماع وزارت تع

مجامع حضور داشت.

اساسنامه ی جدید انجمن
ــع فوق  العاده و انتخاب  ــس از اعالم رسمیت مجم پ
ــوری به عنوان  ــن ن آقایان علی اکبر تنوری و محس
ــرین  ــس مجمع و خانم آیدا نس ــس و نایب ریی ریی
ــی مجمع، اساسنامه   ی جدید انجمن  به عنوان منش
مورد بررسی قرار گرفت. این اساسنامه که در چهار 
فصل تحت عناوین کلیات، شرایط عضویت، تعلیق، 
ــی انجمن صنفی، ارکان  سلب عضویت و منابع مال
ــررات تنظیم شده است،  ــن صنفی و سایر مق انجم

41 ماده را دربرمی گیرد.
ــه ریاست  ــعود مهرداد ک ــه   ي مهندس مس به گفت
کارگروه تدوین راهبرد و اصالح اساسنامه ی انجمن 
ــأن تغییر اساسنامه به  ــر عهده داشته  است، ش را ب
یکی از آیین نامه های مصوب رییس جمهور در سال  
ــه ی جدید چگونگی  بازمی گردد؛ »آیین نام  1389
ــارات و نحوه ی  ــف و اختی ــدود وظای ــکیل، ح تش
ــای صنفی و کانون های مربوطه«  عملکرد انجمن ه
ــخ 1389/8/3 به تصویب رییس جمهور  که در تاری
ــرا از سوی معاون اول  ــس از آن برای اج رسید و پ
رییس جمهور ابالغ شد. در ماده ی 24 این آیین نامه 
ــوع این  ــکل های موض ــت: »تش ــح شده اس تصری
آیین نامه مکلفند ساختار، تشکیالت و اساسنامه ی 



  

91
ن 

هم
و ب

ی 
/ د

 1
40

 و 
13

9 
پی

یـا
 / پ

10
 و 

9 
اره

ـم
 ش

/15
ال

سـ

16

ش
زار

ــ
ــ

ــ
گ

مهندس مسعود مهرداد
عضو هیأت مدیره

مهندس احمد نصری مهاجری
عضو هیأت مدیره

مهندس حسین فرهادی
عضو هیأت مدیره

خود را با آیین نامه ی جدید منطبق نمایند.«
ماده ی 25 این آیین نامه به این نکته اشاره دارد که؛

ــه ی چگونگی  ــه جایگزین آیین نام ــن آیین نام »ای
ــارات و چگونگی  ــف و اختی ــکیل، حدود وظای تش
ــای  کانون ه و  ــی  صنف ــای  انجمن ه ــرد   عملک
ــاره ی شم ــه ی  تصویب نام ــوع  موض ــوط،   مرب
52251/ت 513 ه مورخ 1371/11/14 و  اصالحیه ی 
ــاره ی 32590/ت  ــوع تصویب نامه ی شم آن، موض

17453ه مورخ 1377/05/19می گردد.«
ــم انجمن  ــن رو هیأت مدیره ی دوره ی شش از همی
ــه ی 34 خود مورخ 1390/5/16 نسبت به  در جلس
بررسی موضوع اقدام و موضوع تشکیل کارگروهی با 
مأموریت اصالح اساسنامه  ی انجمن را به دبیرخانه 

ابالغ کرد.

ــه ی انجمن با آیین نامه ی  موضوع انطباق اساسنام
جدید به عنوان مأموریت اصلی این کارگروه تعیین 
ــتقیم برخی مفاد  شد، ولی با عنایت به ارتباط مس
اساسنامه با »مأموریت، چشم انداز و اهداف انجمن« 
ــه ی راهبردي انجمن  ــه از بخش های اصلی برنام ک
هستند، مقرر شد که تدوین سند راهبردي انجمن 
نیز به صورت موازی در دستور کار این کارگروه قرار 
ــروه مذکور  »کارگروه  ــرد. به همین دلیل کارگ گی
ــه ی انجمن« نام  ــن راهبرد و اصالح اساسنام تدوی

گرفت.
ــود به  ــان خ ــه  ي سخن ــرداد در ادام ــدس مه مهن
ــاي انجمن در  ــي از اعض ــاري ارزشمند برخ همک
ــه   ي جدید اشاره فرمودند و در این  تدوین اساسنام
ــین کاظمی؛  ــا از زحمات آقایان مهندس حس راست
ــت کاراروش صبا، مهندس  مدیرعامل محترم شرک
ــرم شرکت صنعت  ــدی شهابی؛ مدیرعامل محت مه
هوشمند آسیا، مهندس حسین ریاحی؛ مدیرعامل 
ــر، مهندس سعید  ــت درنا صنعت مه محترم شرک
ــر بازرگانی شرکت ابزاردقیق فن آوران،  وثوقی؛ مدی
ــرم برنامه ریزي  ــی؛ مدیر محت ــدس علی فاضل مهن
ــودرو و مهندس  ــتم ها در شرکت تام ایران خ سیس
ــرت ذوالفقاری؛ مدیر محترم گروه کنترل و  امیر نص
ــودرو که با اهتمامي  ــق شرکت تام ایران خ ابزاردقی
وی ژه در جلسات کارگروه حضور یافتند سپاسگزاري 
ــاس خود و  ــان همچنین مراتب سپ ــد. ایش نمودن
ــاوره   هاي موردي از  ــره را از ارایه   ي مش هیأت مدی
ــارزی سربیژن؛  ــان مهندس اصغر جبالب سوي آقای
ــدس علیرضا  ــم ولتاژ و مهن ــل شرکت قش مدیرعام
ــاي خودکار  ــل شرکت سامانه ه ــی؛ مدیرعام فتاح

امجد اعالم فرمودند.  
عضو هیأت مدیره   ي انجمن در ادامه   ي سخنان خود 

ــس ارایه شده از سوي  ــالم فرمودند که پیش نوی اع
ــاه اجتماعي مبناي تهیه و  ــاون، کار و رف وزارت تع

تدوین اساسنامه   ي جدید بوده است.
ــب اساسنامه ی انجمن از   ــه این که تصوی با توجه ب
اختیارات مجمع عمومی فوق العاده ی انجمن است، 
ــه تا پیش از برگزاری  به گونه ای برنامه ریزی شد ک
ــود و توسط  ــور، پیش نویس تهیه ش ــع مذک مجم
کارگروه به استحضار اعضای انجمن برسد تا ایشان 
ــه ی مجمع با آمادگی بیشتر و  قادر باشند در جلس
براساس بررسی های قبلی پیرامون رد یا تأیید مفاد 

اساسنامه ی پیشنهادی، اظهارنظر نمایند. 
ــرداد در این باره توضیح داد: »کارگروه  مهندس مه
ــالح اساسنامه ی انجمن، پس  ــن راهبرد و اص تدوی
ــرف 312 نفرساعت  ــه و ص ــزاری 15 جلس از برگ
ــن را تهیه و  ــس اساسنامه ی جدید انجم پیش نوی

برای تأیید به هیأت مدیره ی انجمن ارایه داد.« 
ــات، نمایندگان اعضای رسمی  ــس از این توضیح پ
ــود در پیش نویس  ــه بحث پیرامون تغییرات موج ب
ــت  ــد و درنهای ــده پرداختن ــه ی تدوین ش اساسنام
ــا به عنوان  ــه آن رسمیت دادند ت ــود ب ــا تأیید خ ب
ــی شرکت های  ــی انجمن صنف ــه ی رسم اساسنام
اتوماسیون صنعتی به اعضا و نهادها و سازمان های 

مرتبط ارایه شود.

تشکیل کمیته های عمومی و تخصصی در 
اساسنامه ی جدید

ــح داد: »ایجاد  ــرداد در این باره توضی ــدس مه مهن
ــی و  ــای عموم ــکیل کمیته ه ــرای تش ــار ب سازوک
تخصصی و همچنین فراکسیون از دیگر موضوعات 
ــه ی جدید است.« وی  ــم اضافه شده به اساسنام مه
ــه ی جدید،  ــاده 32 اساسنام ــاس م ــزود: »براس اف

دکتر محمدحسین رفان
عضو علی البدل هیأت مدیره
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مهندس مهدی شهابی
عضو هیأت مدیره

مهندس امیرنصرت ذوالفقاری
عضو هیأت مدیره

مهندس وحید تیموری
دبیر انجمن

مجمع عمومی و هیأت مدیره می توانند کمیته های 
ــا حداقل سه نفر عضو با حضور اعضای  عمومی را ب
ــک از این کمیته ها در  ــکیل دهند. هری انجمن تش
بدو تشکیل، برنامه ی عملیاتی خود را طبق مقررات 
اساسنامه و اهداف انجمن، تنظیم و برای تصویب به 
هیأت مدیره تسلیم خواهند کرد.« مهرداد ادامه داد: 
»البته تمام پیشنهادهای کمیته های عمومی که در 
صورت جلسات ماهانه درج می شود، باید به تصویب 

هیأت مدیره  ي انجمن برسد.«
وی همچنین گفت: »عالوه بر کمیته های عمومی، 
ــا شاخه ی  ــد متناسب ب ــن می توانن ــای انجم اعض
ــی در انجمن  ــای تخصص ــود، کمیته ه ــت خ فعالی
ــن کمیته ها پی گیری  ــد که وظیفه ی ای ایجاد کنن
اهداف انجمن در زمینه ای خاص است.« به گفته   ي 
رییس کارگروه تدوین راهبرد و اصالح اساسنامه ی 
ــکیل کارگروه یا کمیسیون کشاورزی و  انجمن، تش
ــا بوده است که  ــروری انجمن در همین راست دامپ
ــب اساسنامه ی جدید، از این پس  با توجه به تصوی
ــاورزی و دامپروری«  ــوان »کمیته   ي کش تحت عن

فعالیت خود را ادامه خواهد داد.

ارایه   ی گزارش یک ساله   ی عملکرد 
هیأت مدیره و دبیرخانه

ــع عمومی عادی نیز پس از اعالم رسمیت  در مجم
ــین کاظمی و اصغر  ــاب آقایان حس ــه و انتخ جلس
ــارزی به عنوان رییس و نایب رییس مجمع و خانم  ب
ــی مجمع، گزارش  ــون شیدرنگ به عنوان منش افس
ــم  ــرد یک ساله ي هیأت مدیره ي دوره ي شش عملک
ــال سوم و پایانی فعالیت این هیأت و گزارش  در س
فعالیت دبیرخانه ي انجمن در بازه ي زماني 90/8/1 
ــي اعضا از اقدامات و  ــا 91/10/12 به منظور آگاه ت

نتایج عملکرد، ارایه شد.
ــتمل بر  ــزارش، که مش ــت این گ ــش نخس در بخ
ــات انجام شده و در  ــود، سرفصل اقدام دو جدول ب
دست اجراي هیأت مدیره براساس تقسیم بندي 11 
ــره مورد اشاره  ــاي کاري هیأت مدی گانه ي حوزه ه
ــرار گرفت. در بخش دوم این گزارش نیز به تعداد  ق
جلسات هیأت مدیره، سهم هریک از محورهاي 11 
ــای هیأت مدیره و نیز  ــه از مصوبات و گزارش ه گان
ــدار زمان صرف شده توسط اعضاي هیأت مدیره  مق
ــات داخل و خارج از انجمن  جهت حضور در جلس

پرداخته شد.
ــات صنفي بود  ــتین بخش این گزارش، خدم نخس
ــاورزی،  ــه تعامل با وزارت نفت، وزارت جهاد کش ک
ــت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار  وزارت صنع
و رفاه اجتماعی، مرکز پژوهش های مجلس شورای 
ــارت راهبردی  ــی، معاونت برنامه ریزی و نظ اسالم
ریاست جمهوری، شورای عالی انفورماتیک، رسانه ها 
و نیز تعامل با کاربران  فناوري اتوماسیون در ایجاد 

وندورلیست را شامل می شد.
ــات حقوقي و مالی  ــش دوم گزارش به خدم در بخ
ازجمله خدمات و مشاوره ي حقوقي و اطالع رساني 
ــوارد حقوقي اشاره شد و در بخش سوم، خدمات  م
ــگاهي، اطالع رساني  ــور نمایش ــي مانند ام بازرگان
ــت های تخصصی  ــی نشس ــات و اطالع رسان مناقص

سازمان توسعه ی تجارت مورد توجه قرار گرفت.
ــارم گزارش بود  ــي و فني بخش چه ــات علم خدم
ــه کنفرانس ها و همایش هاي علمي، اطالع رساني  ک
ــگاه ها رئوس آن  دوره هاي آموزشي و تعامل با دانش
را تشکیل می داد. در بخش پنجم یعنی امور رفاهي 
نیز مواردی همچون قرارداد بیمه ي تکمیلي درمان، 
ــالب و سفرکارت  ــه   ی فرهنگی ورزشی انق مجموع

ملي برشمرده شد.
ــت اطالع رساني و  ــمین بخش گزارش به سای شش
مدیریت و ارتقا آن اختصاص داشت. در بخش هفتم 
نیز به امور اعضا ازجمله تالش جهت معرفی انجمن 
ــاط دبیرخانه با  ــش تعداد اعضا، تقویت ارتب و افزای
اعضا و پیگیري دریافت حق عضویت پرداخته شد. 
ــتم این  امور جاري دبیرخانه و کارکنان بخش هش
ــکیل می داد که شامل تمدید قرارداد  گزارش را تش
ــاني و  ــرار انجمن، نیروي انس ــاره ی محل استق اج

انجام تکالیف مالیاتي بود.
ــز نهمین بخش  ــد نی ــت هوشمن ــه ي صنع ماهنام
ــزارش عملکرد یک ساله بود که در آن به مواردی  گ
ــه ی شبکه ی  ــؤول، توسع ــون تغییر مدیرمس همچ
ــریه، مدیریت درآمد و هزینه، سازمان  همکاران نش

مهندس رضا شیتره
عضو علی البدل هیأت مدیره
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ــرد شورای  ــع، تهاتر آگهي، عملک ــا و توزي آگهي ه
ــات شورای سیاستگذاری و محتوا  سردبیری، جلس

و طراحی نشريه اشاره شد.
ــکل ها  ــزارش، ارتباط با ساير تش در بخش دهم گ
ــه کنفدراسیون صنعت ايران، خانه ي صنعت  ازجمل
ــکل ها،  و معدن استان تهران، شورای هماهنگی تش
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران  و نیز 
ــان شد. بخش پايانی  تعامل با اتاق آلمان خاطر نش
ــره اختصاص  ــع و هیأت مدي ــزارش نیز به مجم گ
ــات  ــواردی مانند مجمع عمومي، جلس داشت و م
هیأت مديره و اساسنامه ی انجمن را دربرمی گرفت.

ــی و  ــت اطالع رسان ــورد ساي ــت در م ــی اس گفتن
ــعود  ــد، مهندس مس ــت هوشمن ــه   ی صنع ماهنام
ــی را ارايه کرد. پس  ــل توضیحات ــرداد به تفصی مه
ــاي مجمع پرسش ها  ــن گزارش، اعض ــه   ی اي از اراي
ــون محورهاي اصلي  ــود را پیرام ــاي خ و ديدگاه ه

گزارش بیان کردند.

تعامل با وزارت نفت
ــن ارايه  ی  ــری مهاجری ضم ــد نص ــدس احم مهن
ــه   ی شوراي عالي  ــی از حضور در هفت جلس گزارش
توسعه ي توان داخل در حوزه ي نفت و گاز به عنوان 
ــن صنفی شرکت   هاي  ــس هیأت مديره ی انجم ريی
ــت: »فعال سازي و برگزاری  اتوماسیون صنعتي گف
ــد در انجمن، پیگیري  ــه   ی کارگروه تولی پنج جلس
تأسیس آزمايشگاه هاي مرجع اتوماسیون صنعتي با 
استفاده از تسهیالت وزارت نفت، پیگیري تخصیص 
ــگاهي و آزمايشگاهي مناسب  فضاي اداري، نمايش
ــگاه صنعت  ــن در محل پژوهش ــور به انجم و درخ
نفت، انعکاس مشکالت اعضای انجمن در ارتباط با 
ــرای قراردادهای منعقده با زيرمجموعه های اين  اج
ــر در پرداخت، ضمانت نامه ها  وزارتخانه مانند تأخی

ــي مديريت  ــه   ی کارشناس ــور در دو جلس و... حض
تجاري سازي معاونت پژوهش و فناوري وزارت نفت 
ــه تعامالت ما با مجموعه ی صنعت نفت بوده  ازجمل

است.«
ــرد:  ــه برشم ــالت را اين گون ــن تعام ــج اي وی نتاي
ــره ي انجمن  ــي ريیس هیأت مدي ــت رسم »عضوي
ــس هیأت مديره ي  ــاب ريی ــي، انتص در شوراي عال
انجمن در سمت رياست هیأت اجرايي شوراي عالي 
ــکل بخش خصوصي(، تدوين  ــتمل بر ده تش )مش
ــه ی راه اتوماسیون صنعتی،  ــس سند نقش پیش نوي
ــکل ها در شورای عالي  تدوين پروتکل همکاری تش
ــاب انجمن از سوي  ــوان داخل و انتخ ــه ی ت توسع
ــا مرجع رسمي برای اخذ  وزارت نفت به عنوان تنه

مشاوره در زمینه ي اتوماسیون صنعتي.«
نصری همچنین اين اقدامات را برای انجام در آينده 
ــل و همکاری  ــنهاد داد: »تداوم تعام ــه اعضا پیش ب

مهندس محمد محمودیان
بازرس انجمن

مهندس حسن محمدیان
بازرس علی البدل

مهندس محسن نوری
نایب رییس مجمع

مهندس علی اکبر تنوری
رییس مجمع

مهندس آیدا نسرین
منشی مجمع

 مهندس میرحامد شجاعی
بازرس انجمن

هیأت  رییسه ی مجمع عمومی فوق العاده
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ــا از بازار  ــتر اعض ــور بهره مندی هرچه بیش به منظ
بزرگ صنعت نفت کشور، تالش برای رفع مشکالت 
جدي اعضا با کارفرمايان صنعت نفت با استفاده از 
ــیل هاي شورا، اهتمام به تقويت توان تولیدي  پتانس
ــدي از امکانات وزارت  ــاي عضو با بهره من شرکت ه
ــرسیوم هاي تخصصي برای  ــکیل کنس ــت و تش نف
ــه ي اعضاي انجمن در پروژه هاي  حضور قدرتمندان

نفت و گاز کشور.«

تعامل با شورای هماهنگی تشکل ها
ــت و برنامه ريزی سابق در سال های  سازمان مديري
ــه بخش خصوصی  ــن نتیجه رسید ک ــه اي 1380 ب
ــی مطالعات، تهیه،  بايد به عنوان دست اندرکار اصل
ــا در  ــت طرح ه ــت و ساخ ــا، مديري برنامه ريزی ه
ــد و بر اين اساس،  ــا ذی مدخل باش تصمیم گیری ه
از تمامی تشکل های فعال شناخته شده در حوزه ی 
ــی و مطالعه  ــداث، ساخت وساز، طراح ــت اح صنع
ــايل  خواست تا برای تصمیم گیری درخصوص مس
ــترک شان، شورايی را با نام »شورای هماهنگی  مش
ــور«  ــکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کش تش

تشکیل دهند.
ــه ای که بین شورای  همچنین براساس موافقت نام
ــه تنظیم و  ــان برنام ــکل ها و سازم ــی تش هماهنگ
ــد، نهادی تحت عنوان »نهاد تعامل« شکل  امضا ش
ــکل ها و  گرفت که نمايندگان شورای هماهنگی تش
ــاوی در  ــان سازمان برنامه با حق رأی مس نمايندگ
اين نهاد در کنار هم قرار گرفتند تا مشارکت فعال 
ــور داشته باشند.  در تدوين نظام فنی و اجرايی کش
ــورای هماهنگی  ــکل در ش ــال حاضر 17 تش در ح

عضو هستند و نماينده دارند.
ــوف و حرفی را  ــکل ها، صن ــورای هماهنگی تش ش
نمايندگی می کند که خدمات طراحی، تأمین کاال، 

ــور  ساخت، نصب و راه اندازی تمامی پروژه های کش
ــاه جمع گرا و با  ــد. اين شورا با نگ ــر عهده دارن را ب
ــان 17 حرفه ی متفاوت و  توجه به حضور نمايندگ
زير مجموعه ای وسیع از مشاغل و حرفه های تحت 
ــه ی انجمن ها، نه تنها حافظ منافع حرفه ای  مجموع
ــی است و اين  ــه حافظ منافع مل ــای خود بلک اعض
ــه در حفظ و پايداری  ــؤولیت خود می داند ک را مس

اشتغال و تخصص ايجاد شده تالش مستمر کند.
ــن صنفی  ــورا، انجم ــاه اين ش ــه جايگ ــا توجه ب ب
ــای اتوماسیون صنعتی نیز پیگیر عضويت  شرکت ه
در آن شد و با حضور در جلسات شورای هماهنگی 
ــکل ها، به اتفاق اعضا به بررسی نحوه ی برخورد  تش
ــم شرکت های شبه خصوصی در  با رقابت های ناسال
ــه مناقصات  پرداخت. ماحصل اين پی گیری،  ورود ب
موافقت شورا با عضويت انجمن و برنامه ی آينده ی 
انجمن در اين زمینه، حضور فعال در شورا با هدف 
ــکل ها برای ايجاد  استفاده از ظرفیت هاي ساير تش

هم افزايي در رفع مشکالت صنفي است. 

تعامل با وزارت جهاد کشاورزی و مجلس
ــه، مهندس حسین فرهادی به  در ادامه   ی اين جلس
ــالت هیأت مديره با وزارت  ــه   ی گزارشی از تعام اراي
ــت که اهم آن ها  ــاورزی و مجلس پرداخ جهاد کش
ــن شرح است: »معرفی انجمن و توانمندي هاي  بدي
ــاورزی و ادارات کل اين  ــاد کش ــا به وزير جه اعض
ــه ی  وزارتخانه طی مکاتبات رسمی، برگزاری جلس
ــران و کارشناسان دفتر  ــا حضور مدي کارشناسی ب
ــاورزی در انجمن،  ــاد کش ــور وزارت جه ــور طی ام
تشکیل کمیته   ی کشاورزی و دامپروری در انجمن 
ــا و استعالم از  ــه در اين راست ــزاری دو جلس و برگ
ــان در حوزه ی  اعضا درخصوص سوابق مرتبط ايش

کشاورزی و دامپروری.«

مهندس حسین کاظمی
رییس مجمع

مهندس اصغر جبالبارزی
 نایب رییس مجمع

مهندس افسون شیدرنگ
منشی مجمع

ــوت از  ــون دع ــی همچ ــه نتايج ــالت ب ــن تعام اي
ــات ستاد  ــده ي انجمن برای حضور در جلس نماين
بهینه سازی مصرف سوخت در واحدهای مرغداری 
ــوی دفتر کل طیور  ــور، دعوت از انجمن از س کش
ــاورزی جهت تهیه ي وندورلیست  وزارت جهاد کش
ــن وزارتخانه، اعالم  ــای اتوماسیونی در اي شرکت ه
ــن برای عضويت  ــی شش شرکت عضو انجم آمادگ
ــاورزی و دامپروری  و فراهم شدن  در کمیته   ی کش
ــان انجمن و دفتر امور  مقدمات عقد تفاهم نامه می
ــی شرکت های اتوماسیونی  طیور جهت اعتبارسنج
ــن در همین راستا ادامه ی  انجامیده است. همچنی
ــت، شناسايي  ــل جهت نهايي شدن وندورلیس تعام
ــاد  ــار وزارت جه ــي همک ــاي اتوماسیون شرکت ه
ــاورزي و دعوت از اين شرکت ها برای پیوستن  کش

به انجمن به عنوان اقدامات آتی پیشنهاد شد.

آقای محمدرضا فرهادپور
نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیأت رییسه ی مجمع عمومی عادیهیأت رییسه مجمع عمومی فوق العاده
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ــز پژوهش های  ــادی در ادامه از تعامل با مرک فره
مجلس شورای اسالمی و پنج دوره حضور در طرح 
ــب و کار سخن گفت و آگاه شدن  پایش فضای کس
ــکالت مبتالبه  ــای مجلس از مش ــز پژوهش ه مرک
اعضاي انجمن را از نتایج آن برشمرد. وی در پایان 
ــا با مرکز پژوهش ها و  خواستار تعامل نزدیک اعض

کمیسیون هاي اقتصادي و صنعتي مجلس شد.

انتخاب هیأت مدیره ی جدید انجمن
ــی منتهی به  ــال مال ــزارش س ــه ی گ ــس از ارای پ
ــالم نظر اعضا،  ــان و اع ــزارش بازرس 91/7/30 و گ
ــت به معرفی کاندیداهای هیأت مدیره و انتخاب  نوب
اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و نیز معرفی 
ــای بازرسی انجمن و انتخاب بازرسان اصلی  نامزده
ــری، آقایان  ــدل رسید که پس از رأی گی و علی الب

ــدس احمد نصری  ــرداد، مهن ــعود مه مهندس مس
مهاجری، مهندس حسین فرهادی، مهندس مهدی 
ــب به عنوان  ــدس ذوالفقاری به ترتی ــی و مهن شهاب
ــان مهندس رضا  ــای اصلی هیأت مدیره و آقای اعض
ــین رفان به عنوان اعضای  شیتره و دکتر محمدحس
ــده شدند. همچنین  ــدل هیأت مدیره برگزی علی الب
ــان و مهندس  ــد محمودی ــدس محم ــان مهن آقای
ــان انجمن و  ــوان بازرس ــی به عن ــد شجاع میرحام
ــه عنوان بازرس  ــن محمدیان ب  آقای مهندس حس

علی   البدل انتخاب شدند.
پس از انتخاب و اعالم هیأت مدیره ی جدید انجمن، 
از مهندس مهران باقریان و مهندس هدایت گلکار؛ 
اعضای هیأت مدیره دوره ی ششم که در دور هفتم 

اعالم کاندیداتوری نکردند، تشکر شد.

دیگر مصوبات مجمع عمومی عادی
در پایان مجمع عمومی عادی، گزارشی از بودجه   ی 
ــن و وضعیت اعضای بدهکار ارایه و روزنامه ی  انجم
ــار  ــوان روزنامه ی کثیراالنتش ــرار اقتصادی به عن اب
ــن مصوب شد که مهلتی شش  تعیین شد. همچنی
ــت اعضای بدهکار به  ماهه برای وصول حق عضوی
ــود و حق عضویت سال جدید  هیأت مدیره داده ش
ــز 120هزار تومان به صورت ماهانه به عالوه   ی 3  نی
در هزار درآمد مشمول مالیات براساس اظهارنامه   ی 

شرکت   های عضو تعیین شد.

ضیافت شام
ــین، اعضاي  ــاي پیش ــز همچون سال ه ــال نی امس
ــن پس از اتمام دستور کار مجمع، در ضیافت  انجم
ــم آوردن فرصتي مناسب  ــه با هدف فراه شامي ک
ــان ترتیب داده شده بود،  براي تعامل رودرروي ایش
حضور یافتند و در فضایي صمیمانه به گپ و گفت 

با یکدیگر پرداختند.
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تهیه کننده: گروه گزارش

ض�رورت هم�کاری قطب های علم�ی و صنعتی 
برای رفع موانع توليد در شرايط تحريم

در چهارمین همایش ملی ارتقای توان داخل تأکید شد:

چهارمین همایش ملی ارتقای توان داخل با رویکرد 
ــع موانع تولید در شرایط تحریم با حضور وزاری  رف
ــدت دو روز  ــدن و تجارت به م ــت و صنعت، مع نف
ــد. شناسایی  ــگاه صنعت نفت برگزار ش در پژوهش
حلقه های مختلف ایجاد ارزش افزوده در حوزه های 
ــتری برای مشارکت بین بخشی،  صنعتی، ایجاد بس
ــاری مجریان  ــی و پیمانک ــوان مهندس ــی ت ارزیاب
ــی سازی  ــور و کمی و کیف ــالن کش ــای ک پروژه ه
شاخص های ارتقای توان داخل ازجمله اهداف این 

همایش بود.

ممنوعیت ورود تجهیزات قابل ساخت در 
داخل

ــن همایش گفت:  ــی، وزیر نفت در ای ــم قاسم رست
ــتگی های صنعت نفت  ــی سال های اخیر، وابس »ط
ــزات خارجی کاهش پیدا کرده و  به کاالها و تجهی
تحریم ها نیز باعث شده است که صنعتگران داخلی 
ــش کاهش دهند.«  ــتگی ها را بیش از پی این وابس
ــزود: »وزارت نفت، برنامه هایی برای حمایت  وی اف
ــه است که یکی از  ــت داخلی در نظر گرفت از صنع
ــت ورود تجهیزات قابل ساخت  این موارد، ممنوعی
در داخل است.« قاسمی ادامه داد: »ما امیدواریم با 
ایجاد صندوق حمایت از صنعتگران داخلی بتوانیم 
ــتیبان خوبی برای تولیدکنندگان باشیم و آن ها  پش
ــت تأمین کنند.«  ــای ما را در صنعت نف نیز نیازه

ــترش تأمین تجهیزات صنعت  ــا تأکید بر گس وی ب
ــان داخلی گفت: »برای تأمین  نفت توسط سازندگ
ــورهایی همچون کره  ــزات نفتی نباید به کش تجهی
ــکه نفت  جنوبی که حتی یک متر مکعب گاز یا بش

ندارد، سفارش بدهیم.«
ــزود: »در بخش توسعه  ی صنعت نفت  وزیر نفت اف
ــود داشت و اقدامات  ــتگی های زیادی وج نیز وابس
ــام شد، اما هنوز  ــترده ای نیز در این بخش انج گس
ــم فاصله   ی زیادی  ــه باید قرار گیری تا جایگاهی ک
وجود دارد.« به گفته   ی وی، شرایط تحریم فرصتی 
را فراهم کرده است تا ایران به عنوان تولیدکننده   ی 
ــزات مورد نیاز را  ــی از تجهی صدساله   ی نفت، بخش
ــا بیان این که هنوز  ــل تولید کند. قاسمی ب در داخ
ــم که باید به  ــت نفت داری ــتگی هایی در صنع وابس

مهندس رستم قاسمی
 وزیر نفت
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ــگاه ها این مشکالت را  کمک مراکز فناوری و دانش
ــت سر بگذاریم، سه شاخص کیفیت، سرعت و  پش
ــوان شاخص های توسعه   ی تجهیزات  قیمت را به عن
صنعت نفت نام برد و ادامه داد: »با توجه به نیروی 
ــیار خوبی برای  ــانی فراوان، زیرساخت های بس انس
ارتقای این شاخص ها وجود دارد.« وی تأکید کرد: 
ــکل اصلی بدانیم،  »نباید پایین بودن کیفیت را مش
ــرا کیفیت تولیدات سازندگان داخلی از کاالهای  زی

چینی و کره ای باالتر است.«
وزیر نفت مشکل اصلی را در بعد زمان بندی دانست 
ــر انجام  ــول تولید با تأخی ــور معم ــت: »به ط و گف
ــکل باید برطرف شود. در بحث  می شود که این مش
قیمت نیز باید بتوانیم کاالها را قابل رقابت کنیم.« 
ــزود: »در صنعت نفت کارهای حیاتی زیادی  وی اف
وجود دارد که باید با توجه به توانمندی های داخلی 
ــکالت پیش روی ساخت  انجام گیرد. از این رو مش

داخل باید هرچه سریع تر مرتفع شود.«

بومی سازی 222 پروژه در سال جاری
ــری؛ وزیرصنعت،  ــدی غضنف ــن همایش، مه در ای
ــالم صادرات 4,2 میلیارد  معدن و تجارت نیز با اع
ــی در سال گذشته،  ــات فنی و مهندس دالری خدم
ــت در قالب  ــزان توسط 24 شرک ــت: »این می گف
ــت.« وی افزود: »تاکنون  ــروژه انجام شده اس 28 پ
ــس واحدهای فنی  ــت هزار و 600 جواز تأسی هش
ــی و  ــه   ی فن ــزار و 500 پروان ــی و یک ه و مهندس
ــور صادر شده که در این خصوص  مهندسی در کش
ــی و دو شهرک فناوری  ــن فنی و مهندس 22 انجم
ــاوری در 15 استان راه اندازی شده  ــا 20 مرکز فن ب

است.«

ــری همچنین با اعالم این که در سال گذشته  غضنف
196 پروژه   ی بومی سازی در کشور انجام شد، ادامه 
داد: »بومی سازی 222 پروژه در سال جاری بررسی 
شده است.« وی با بیان این که تحریم ها برای بخش 
تولید کشور یک مزیت اقتصادی به وجود آورده اند، 
ــی سال اخیر  ــیر تحریم ها طی س ــت: »اگر مس گف
ــه در دامنه   ی تحریم ها  ــرور کنیم، نوعی توسع را م
به وضوح مشاهده می شود، به این دلیل راهکارهای 
سال های مختلف را نمی توان همواره مورد استفاده 
ــا را به دو بخش  ــر صنعت تحریم ه ــرار داد.« وزی ق
ــرفته  ــای پیش ــتین و تحریم ه ــای نخس تحریم ه

ــیم کرد و افزود: »تحریم های نخستین شامل  تقس
ــه کردن منابع مالی، نفروختن قطعات، تحریم  بلوک
ــن تحریم ها  ــود که ای ــا ب ــا و تکنولوژی ه نوآوری ه
ــوب می شد و روش های مقابله با آن  موضعی محس
ــای کنونی از نظر نوع و  ــز آسان بود، اما تحریم ه نی

نگاه متفاوت هستند.«
ــاری ایران  ــم بانک های تج ــه داد: »تحری وی ادام
ــکل کرد و  بخش عمده ای از فعالیت ها را دچار مش
سپس تحریم بخش حمل ونقل و در پی آن تحریم 
ــام گرفت. مرحله   ی  ــه   ی بانک مرکزی انج بی سابق
ــود. البته تحریم کنندگان  بعد، تحریم خرید نفت ب
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شبکه ی توزيع بايد به طور  ...

ــکل برنخورند، مجوز  ــرای این که خودشان به مش ب
ــورها صادر کردند.  ــا را برای بعضی کش خرید از م
ــز اضافه شد و به  ــس تحریم پوشش بیمه ای نی سپ
این صورت نسل دوم تحریم ها کل اقتصاد و تجارت 
ــه   ی غضنفری،  ــرار داد.« به گفت ــور را هدف ق کش
ــن اساس دو راه حل  ــوری اسالمی ایران بر ای جمه
ــلیم می شد و یا  ــارها تس داشت؛ یا باید در برابر فش
ــل هرکدام از این تحریم ها راه مقابله ای پیدا  درمقاب

می کرد.
ــر  هوشمندانه ت ــا  تحریم ه ــه  »هرچ ــزود:  اف وی 
ــا آن فعالیت های  ــد، متخصصان ما در مقابله ب باش
ــه این صورت  ــری انجام می دهند و ب هوشمندانه ت
ــیاری  ــا به راهکارهای بس ــد از رفع تحریم ها م بع
ــن شرایط  ــم. در ای ــت یافته ای ــه ای دس هوشمندان
ــدی، تجاری و  ــای جدید تولی ــد سیاست ه نیازمن
اقتصادی هستیم، چراکه نوک حمله   ی تحریم ها به 
ــر صنعت، معدن و  ــت این بخش ها است.« وزی سم
ــارت افزود: در دل این تحریم ها و به وسعت این  تج
ــور فراهم  ــا فرصت های بالقوه ای برای کش تحریم ه
ــه اگر بالفعل شوند، سودمندی زیادی  شده است ک
ــور خواهد شد.« وی ادامه داد: »در مورد  عاید کش
سیاست های جدید تولیدی کارگروه هایی در دولت 
ــکیل شده است که چطور برخی تکنولوژی ها را  تش
با وجود ناممکن بودن انتقال ارز جایگزین کنیم.«

غضنفری با تأکید بر این که در این شرایط صادرات 
ــتری خواهد داشت، ادامه داد: »هیچ گاه  مزیت بیش
فرصتی چنین طالیی در کشور وجود نداشته است، 
به طوری که درحال حاضر هر کاالیی از ایران قابلیت 
ــت.« وی خطاب به معاون  ــادرات پیدا کرده اس ص
وزیر نفت گفت: »با توجه به این شرایط و درصورت 
ــری فرصت های کنونی، ما دیگر نیاز به نفت  بکارگی
ــد می تواند ارز خود را  ــا نخواهیم داشت و تولی شم
ــزود: »تولید داخلی در  ــد.« وزیر صنعت اف برگردان
سال های گذشته برای مشتریان خارجی گران تمام 
ــن دلیل قابلیت رقابت با تولیدات  می شد و به همی
ــای بین المللی نداشتیم.« وی  خارجی را در بازاره

ــر در این مراسم  ــان حاض ــاب به تولیدکنندگ خط
گفت: »اگر از فرصت کنونی بهترین شکل استفاده 

نکنید، حتما پشیمان خواهید شد.« 

ضرورت همکاری قطب های علمی و 
صنعتی

پس از این سخنان، محمدرضا مقدم، معاون پژوهش 
ــاوری وزیر نفت با اشاره به تصویب بومی سازی  و فن
ــت نفت خبر داد و  ــم کاالی مورد نیاز صنع 19 قل
ــت ها،  افزود: »تولید توربین، دکل حفاری، کاتالیس
مواد شیمیایی، پمپ ها و تجهیزات سیستم کنترل، 
ــتند که  ابزاردقیق و اتوماسیون ازجمله اقالمی هس
ــت مورد توجه قرار  ــازی آن ها در وزارت نف بومی س
گرفته است.« وی با اشاره به این که برای هرکدام از 
این اقالم اسناد تجاری سازی نیز تدوین شده است، 
ــازی هرکدام از این اقالم  افزود: »تولید و تجاری س
ــه سازندگان داخلی که فعالیت آن ها مرتبط با آن  ب
ــدم ادامه داد:  ــت واگذار شده است.« مق بخش اس
»کشورهای غربی نه تنها ورود دانش فنی به ایران را 
ــم کرده اند، بلکه برای جلوگیری از بکارگیری  تحری
ــورمان  ــی معکوس، ورود کاال را نیز به کش مهندس

تحریم کرده اند.«
ــد پژوهش در  ــرای نظام جدی ــا تأکید بر اج وی ب
صنعت نفت، از اجرای نزدیک به هفت هزار میلیارد 
ریال پروژه   ی محصول محور در صنعت نفت خبر داد 
و گفت: »در پی ابالغ نظام پژوهش و فناوری وزارت 
ــری و غربال گری تمام  ــال 1389 بازنگ نفت در س
ــام جدید پژوهش در  ــا و انطباق آن ها با نظ طرح ه
دستور کار این معاونت قرار گرفت.« وی افزود: »از 
میان پروژه هایی که در قالب محصول محور در این 

ــاری به بهره برداری  مدت مصوب شد، تاکنون شم
ــه در عملیات  ــد نمونه   ی آن ک ــده است و چن رسی
ــاری و خدمات فنی این صنعت کاربرد دارد، در  حف
ــگاه رونمایی شد و بخشی نیز در دست  این نمایش
ــرار دارد.« مقدم با اشاره به تحول ساختاری  اجرا ق
ــه با تحقق  ــه در سه سال گذشت ــی ک و برنامه های
ــاوری در صنعت نفت اجرا شد،  ــام پژوهش و فن نظ
ــور کامل محصول محور  ــه داد: »این نظام به ط ادام
ــتوانه   ی تولید و  ــتری، پش ــت رفع نیاز مش و درجه

دانش پایه است.«
وی تأکید کرد: »هزینه هایی که در حوزه   ی پژوهش 
ــره وری دارد و نتایج  ــرف می شود، به و فناوری ص
ــاوری صنعت نفت،  ــکالت، ارتقای فن ــع مش آن رف
ــای فناوری و تولید محصول است.« وی  دستاورده
ــد: »در این مدت کارهای مفصلی در این  یادآور ش
ساختار صورت گرفته که ازجمله آن اجرایی شدن 
آیین نامه های جانبی مانند مدیریت دانش، مدیریت 
مالکیت فکری و نظام تجاری سازی است که کارها 
و روش ها را در اجرا آسان می کند.« معاون پژوهش 
ــاره   ی تحقق زیرساخت ها  ــاوری وزیر نفت درب و فن
در این بخش گفت: »یکی از موارد ضروری در این 
ــگاه ها است و وزارت نفت  ــه، قطب بندی دانش زمین
ــه در صنعت،  ــور است ک ــن وزارتخانه در کش اولی
ــود طراحی و  ــر مبنای نیاز خ ــخصی ب فناوری مش

آن ها را به قطب های علمی متصل کرده است.«

دکتر محمدرضا مقدم
 معاون پژوهش و فناوری وزارت نفت

دکتر مهدی غضنفری
 وزیر صنعت، معدن و تجارت
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واژه  های کلیدی:
تحقیق و توسعه

انتقال فناوری
راهبرد تحقیق و توسعه

راهبرد فناوری

مهندس سید موسی میرقربانی گنجی
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تحقيق و توسعه و نقش آن 
در بهره وری عوامل توليد

در دنیای امروز، تحقیق و توسعه، سیاست کلی تولید کنندگان 
است و نتایج به دست آمده در دپارتمان های تحقیق و توسعه 
ــای تولیدی را تعریف و تبیین می کند. با درک این  سیاست ه
ــه، دپارتمانی جانبی و  ــا، دپارتمان تحقیق و توسع دیدگاه ه
ــریفاتی نبوده بلکه مرتبا درگیر بررسی  بدون مسؤولیت وتش
ــتریان  آخرین وضعیت بازار، آخرین تغییرات در سلیقه ی مش

و آخرین دستاوردهای فناوری می باشد.
ــته ی  ــات، هس ــه در کارخانج ــق و توسع ــای تحقی واحده
ــکیل  ــه ی فعالیت های تحقیقاتی در بخش صنعت را تش  اولی
ــده فعالیت هایی از قبیل  ــن واحدها به طور عم ــد. ای می دهن
ــی محصول جدید، بهینه سازی  ارتقا کیفیت محصول، طراح
فرآیندها، انتقال و جذب فناوری ها، و کسب دانش فنی برای 
ــان صنایع دنبال  ــوب سیاست های صاحب ــد را در چارچ تولی

می نمایند.
ــداوم با هدف پوشش  ــق و توسعه، همواره به صورت م تحقی
ــان دارد. تالش برای  ــان، در جهان جری دادن نیازمندی انس
ــه به منظور  ــوالت نوآوران ــا و ایجاد محص ــاف پدیده ه اکتش
ــه عنصری انگیزه بخش  پاسخگویی به نیازهای جهان، همیش
ــاس تجهیز و توسعه ی مراکز  ــر بوده است. براین اس برای بش
ــال بهبود و  ــی، مدام در ح ــای مدیریت ــی و روش ه تحقیقات

افزایش است.
امروزه، ضرورت پرداختن به مقوله ی تحقیق و توسعه درکشور 
ــورهای توسعه یافته احساس  ما، بیش از پیش و فراتر از کش
ــت رقابتی شرکت های  ــه تنها مزی ــود. تحقیق و توسع می ش
ــی وکارایی مراکز  ــت و مدیریت تحقیق، اثربخش امروزی اس
ــد. یکی از راه های مدیریت  ــق وتوسعه را ارتقا می بخش تحقی

اثربخش تحقیق، تدوین راهبرد تحقیق و توسعه است.
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مقدمه
ــب  موج ــی  مهندس و  ــی  علم ــرفت های  پیش
همکاری های صنعتی بین پژوهشگران، سازمان ها و 
ــع مختلف در سطح جهان شده است. ازآن جا  جوام
ــی به فناوری1 نوین و رشد اقتصادی در  که دستیاب
ــورهای درحال توسعه متضمن سرمایه گذاری  کش
ــر تحقیق وتوسعه  ــاد مهارت در ام ــترده و ایج گس
ــورها سعی می نمایند با اتکا  می باشد، این گونه کش
ــه فناوری های برتر که  به سرمایه گذاری خارجی ب
دارای تحقیقات دانشی و توسعه ای می باشد، دست 

یابند و با ایجاد نوآوری به توسعه بپردازند.
ــت که با  ــروز می توان گف ــت  ام ــط پررقاب در محی
ــا، رفتارها و ابزارهای متعلق به  راهکارها، ساختاره
ــبت به موفقیت در آینده، پیروز  دیروز نمی توان نس
ــدوار بود. با  ــتری امی شدن بر رقیب و رضایت مش
ــرش نوین تولیدکنندگان دنیا به  توجه به ایجاد نگ
ــا در کنار فرآیند ساخت و  مجموعه ای از فعالیت ه
ــاس بهینه کردن روش  ــد، فقط به تولید براس تولی
ــت نمی توان اکتفا نمود،  تولید و حتی کاهش قیم
ــر توجه جدی صاحبان صنایع به  موارد مهمی نظی
تحقیق و توسعه برای افزایش کیفیت، لزوم توجه و 
ــذاری روی تحقیق و توسعه برای طراحی  سرمایه گ
ــه قرار گرفته  ــای جدید مورد توج کاال و فرآینده
است. در یک بیان کلی تحقیق و توسعه را می توان 

از مجموعه فعالیت های هدفدار توسعه بیان کرد.
ــجم خود  دپارتمان تحقیق و توسعه ی قوی و منس
ــن اهداف،  ــت دستیابی به ای ــت جه ــاری اس راهک
ــت و در عین حال  ــه توسعه خود دلیلی بر بقاس چ
تحقیقات هدفمند می تواند خود منجر به بهره وری 
شده و در عین حال طراحی مبتنی بر نیاز مشتریان 
خود رضایت آنها را به همراه خواهد داشت. همه ی 
ــدی صاحبان سهام  ــوارد منجر به رضایت من این م
ــد گردید. در واقع می توان از تحقیق و توسعه  خواه
به عنوان یکی از عوامل رقابت پذیری شرکت ها یاد 

کرد.
ــی از راه های  ــای علمی، یک ــات و پژوهش ه تحقیق
دستیابی به حقایق و واقعیت های موجود در جهان 
و کشف منابع و راه کارهای جدید برای پاسخگویی 
ــان و جامعه  ــای متغیر انس ــه نیازها و خواسته ه ب
بشمار می روند. اصوالً صنعت بدون تحقیق و توسعه 
ــق بدون پارو می ماند  ــرفته چون قای در دنیای پیش
ــرفت آن به هیچ وجه متصور نیست. که امکان پیش

ــورهای توسعه یافته ی جهان  ترقی و پیشرفت کش
ــام تحقیقات  ــق و وسیعی در انج ــه های عمی ریش
ــف دارد. در ادامه ی این بحث  ــای مختل در زمینه ه
ــای تحقیقاتی  ــوان نتیجه گرفت که فعالیت ه می ت
ــدن به توسعه تلقی  ــم و اجتناب ناپذیر رسی راه مه
ــر تحقیق و پژوهش  ــود. در چند دهه ی اخی می ش
ــای مرسوم کلمه  ــی به معن ــر خصلتی فرهنگ دیگ
ندارد، بلکه عماًل به عامل اقتصادی بدل شده است 

1. Technology 

بطوری که در رقابت های بین المللی، کشورهای در 
ــدن به رشد و توسعه و حل  حال توسعه برای رسی
اصولی مسایل اقتصادی و اجتماعی خود، راهی جز 

سرمایه گذاری در زمینه ی تحقیقات ندارند.
ــدون در  ــه بتوان ب ــت ک ــر ممکن اس ــروزه غی ام
ــه ی علمی و  ــت توسع ــد و سرع ــر گرفتن رون نظ
ــادی را برنامه ریزی کرد  ــه2، توسعه ی اقتص فناوران
ــه ی رشد  ــدت در زمین ــد م ــای بلن و پیش بینی ه
اقتصادی به عمل آورد. این سؤال فراگیر که اثر علم 
و فناوری در رشد اقتصادی چیست، چه بوده و چه 
می تواند باشد؟ ممکن است به علل گوناگون مطرح 
ــود. اوالً ممکن است حس کنجکاوی ما را بر آن  ش
ــه، اهمیت علم و فناوری  دارد که بدانیم در گذشت
ــور اخص در  ــق و توسعه بط ــور اعم، و تحقی به ط
ــه با دیگر منابع رشد، در رشد اقتصادی چه  مقایس
 بوده است و دوم این که ممکن است از نظر مقاصد 
ــار احتمالی یک  ــه آث ــم ب ــذاری بخواهی سیاست گ
افزایش/کاهش در کل میزان منابع علمی و فناورانه  

بر رشد اقتصادی پی ببریم.
ــیاری از سازمان ها و شرکت ها با  درحال حاضر بس
ــازار، اقدام  ــا و افزایش سهم خود در ب ــزه ی بق انگی
ــر تولیدات اساسی و  ــز فعالیت های خود ب به تمرک
ــتلزم  ــای محوری کرده اند که این مس توانمندی ه
ــاد نوآوری های  ــذاری در تحقیقات و ایج سرمایه گ
ــا  ــات در سازمان ه ــام تحقیق ــت. انج ــه اس فناوران
ــورت می گیرد و  ــوآوری ص ــت از ن ــا هدف حمای  ب
ــب  ــای تحقیق و توسعه فرصت های کس فعالیت ه
ــب و کار فعلی  ــار جدیدی خلق کرده و یا کس و ک
سازمان ها را متحول می نمایند. همچنین با افزایش 
ــای تحقیقات  ــازار جهانی، پیچیدگی ه رقابت در ب
ــوآوری و پویایی  ــاوری و ن ــش، فن ــر دان ــی ب مبتن
ــورها و سازمان ها از  ــب وکار بازار، حمایت کش  کس
ــای تحقیق و توسعه در داخل و در سطح  فعالیت ه

جهان افزایش یافته است.

2. Technological 

امروزه تمامی کشورهای جهان به اهمیت تحقیقات 
در خلق و توسعه ی فناوری و بهبود سطح استاندارد 
ــیاری از  ــد و عکس العمل بس ــی برده ان ــی پ  زندگ
آن ها در این خصوص، افزایش هزینه های تحقیقاتی 
ــوص، جهانی شدن تحقیق  بوده است. در این خص
ــت می کند و یافتن  ــازار جهانی تبعی ــه از ب و توسع
ــوالت مطابق با نیاز  ــی برای محص تقاضاهای محل
ــتریان آن و توانایی سازمان ها در رهبری کردن  مش
ــاد رشد و  ــود و همچنین ایج ــای داخلی خ بازاره
ــب دانش جدید و  توسعه ی اقتصادی، نیازمند کس
استفاده ی مؤثر از تفاوت های فرهنگی می باشد که 
ــاد شبکه در زمینه ی  ــرفت های فناورانه  و ایج پیش
انتقال سریع و مناسب اطالعات در اقتصاد امروز از 

اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است.
ــال تغییر است و سرعت  ــد بدانیم که دنیا در ح بای
ــر می شود. فناوری های  ــن تغییر روز به روز بیش ت ای
ــادالت بازرگانی را بر  جدیدی ظهور می کنند و مع
ــت نیز باید بتوانند  هم می زنند. سامانه های مدیری
با این تغییرات کنار بیایند. مهم ترین تفاوت دنیای 
امروز با دیروز، سرعت تحوالت فناورانه عنوان شده 
ــر در قلمرو بکارگیری و  ــت. این موضوع با تغیی اس
ــاوری همراه است. بی تردید، رشد  تجاری سازی فن
ــن نیازهای سازمان ها  ــه یکی از اساسی تری و توسع
ــه تعالی است. آنچه در سازمان ها با  برای رسیدن ب
اهداف اقتصادی به عنوان عمده ترین مزیت رقابتی 
ــرح می شود، توسعه یافتگی با سرعتی متناسب  مط
ــون است. به عبارتی دیگر،  و مطابق با جهان پیرام
ــد و توسعه ی  ــن انگیزه برای رش ــت، اصلی تری رقاب

شرکت ها محسوب می شود.
ــر جامعه ای مرهون  ــالی صنعتی و اقتصادی ه اعت
ــت. ساختار  ــی و سازمان یافته اس ــات علم تحقیق
ــی  ــد منطق ــک رون ــی ی ــورها ط ــع در کش  صنای
پی ریزی و مستحکم شده است. تشخیص نیاز بازار 
ــام تحقیقات و مطالعات برای توسعه ی  مصرف، انج
ــازی آن از مراحل  ــت تجاری س ــاوری و در نهای فن

اجتناب ناپذیرتولد یک فناوری جدید است.

تحقيق و توسعه و نقش آن در بهره وری...
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ــه با شرایط  ــی برای مواجه ــای تحقیقات سازمان ه
ــه شیوه ی  ــور شده اند ک ــده ی محیطی مجب پیچی
ــی فعالیت های خود را تغییر  مدیریت و سازمان ده
ــای جدیدی را بر فرآیندهای سازمانی  داده و الگوه
ــوی که کمتر  ــم گردانند به نح ــوآوری خود حاک ن
سازمان تحقیقاتی را می توان یافت که به دنبال انجام 
تمام زنجیره ی نوآوری در درون سازمان خود باشد 
ــا یکپارچه سازی  ــه هر شرکتی تالش می کند ب بلک
ــات مغزافزاری،  ــاد تناسب منطقی بین امکان و ایج
ــزاری خود  ــزاری و سخت اف ــه  افزاری، نرم اف سامان
ــردی را ایجاد نماید  قابلیت های ویژه و منحصربه ف
ــوآوری، مهارت و  ــوزه ی خاصی از فرآیند ن و در ح
ــوان شاخص ترین شرکت در  ــلط یافته و به عن تس
ــن توانمندی  ــی شود و با آمیزش ای ــه تلق آن زمین
ــا قابلیت های منحصر به فرد شرکت های دیگر، به  ب

خلق فناوری های جدید بپردازد.
ــه ای باشند که  ــد بگون ــی بای ــای سازمان فرآینده
ــد تجاری سازی  ــهیل و تقویت فرآین ــالوه بر تس  ع
ــراری پیوندهای  ــی، امکان برق ــای تحقیقات یافته ه
موقت و یا دایمی را با سایر سازمان های تحقیقاتی 
و یا شرکت های تجاری )در مراحل مختلف توسعه( 
ــازی موفق یافته های  ــه منظور توسعه و تجاری س ب

تحقیقاتی فراهم نماید.
ــد، امروزه  ــز به آن اشاره ش ــور که قباًل نی همان ط
ــه ی تحقیق و توسعه در  ضرورت پرداختن به مقول
ــورهای توسعه  ــور، بیش از پیش و فراتر از کش کش
ــاس می شود. تحقیقات می تواند راهگشا  یافته احس
ــد اگر هدفمندتر به آن پرداخته شود. تحقیق و  باش
توسعه تنها مزیت رقابتی شرکت های امروزی است 
و تنها شرکت هایی پایدارند که تحقیق و توسعه در 

آن ها نهادینه شده باشد.
ــی از راه هایی که از طریق آن می توان در دنیای  یک
پر از تغییرات امروزی به هماهنگی هدفمند دست 
ــرا و کنترل راهبرد می باشد. ذکر  یافت، تدوین، اج
این نکته مورد تأکید است که راهبردهای گوناگون 
برای دوایر تحقیق و توسعه به توانایی های گوناگون 
ــالش و فعالیت های تحقیق و  ــد. میزان ت نیاز دارن
توسعه، تا حد زیادی به راهبردهای شرکت بستگی 
دارد. با توجه به آن چه تا کنون بیان گردید می توان 
ــرد تحقیق و  ــه داشتن راهب ــری نمود ک نتیجه گی
ــزایی  ــه برای موفقیت سازمان از اهمیت  بس توسع

برخوردار است.

تحقیق و توسعه و راهبرد آن
ــای بررسی،  ــوی به معن ــر لغ ــق از نظ واژه ی تحقی
ــدن است. در  ــری رسی ــه حقیقت ام ــه و ب مطالع
ــارت از فعالیت های  ــی، تحقیق عب مباحــث  علم
ــف مجهوالت و  منظم و برنامه ریزی شده برای کش
ــوآوری در زمینه های  دستیابی به دانش جدید و ن

مختلف علوم است.

واژه ی توسعه را عموماً، فرآیند بهبود کیفیت زندگی 
ــام تعریف می کنند. توسعه را گاهی به  به صورت ع
ــداع و دانش مهندسی  ــری ابتکار، اب  معنی بکارگی
ــه ای و  ــات پای ــه ی تحقیق ــه در نتیج ــد ک می دانن
ــت تولید صورت  ــده و جه ــه وجود آم ــردی ب کارب
ــه این که نتیجه ی تمام  می گیرد و گاهی با توجه ب
ــات و تحقیقات باید بهبود کیفیت  ابداعات، اختراع
ــه، مفهوم اقتصادی و  ــان ها باشد، توسع زندگی انس

اجتماعی به خود می گیرد.

ــار خالقی است که  ــق و توسعه، عبارت از ک  تحقی
ــره ی علمی و  ــش ذخی ــرای افزای ــور منظم ب به ط
ــش در اختراع و  ــز استفاده از دان ــش فنی و نی دان
ــود. تحقیق  ــد انجام می ش ــرح کاربردهای جدی ط
ــترده ای را از  ــیار گس ــه ی فعالیت های بس و توسع
ــداع، اختراع، بهبود کمی  ــن فناوری جدید، اب تکوی
ــای  ــا کاربرده ــات ت ــوالت و خدم ــی محص و کیف
ــی این محصوالت در  ــی، اقتصادی و اجتماع صنعت
ــری،  ــای تأمین نیازهای روزافزون جوامع بش راست
ــانی، فنی،  ــر می گیرد و دارای ابعاد وسیع انس در ب
ابزاری )مادی(، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره 
است. در یک دسته بندی کلی، فعالیت های تحقیق 
ــه دسته ی پایه،کاربردی و توسعه ای  و توسعه به س
ــه ای را نیز  ــای توسع ــود. فعالیت ه ــیم می ش  تقس
ــه ی فرآیند و توسعه  ــه دو دسته، توسع ــوان ب می ت

محصول، تقسیم کرد.

ــوان  می ت ــز  نی ــر  زی ــورت  ص ــه  ب را  ــق   تحقی
طبقه بندی و تعریف نمود:

1.تحقیق بنیادین یا پایه: درک یا دانش عمیق تر 
ــر است نه  ــورد مطالعه مدنظ ــاره ی موضوع م درب

کاربرد عملی آن.
ــب درک یا دانش الزم  2.تحقیـق کاربردی: کس
ــرای تعیین ابزاری است که به وسیله ی آن نیازی  ب

مشخص، شناسایی و برطرف گردد.
3.تحقیق راهبردی-توسعه ای: کاربرد نظام مند 
ــل از تحقیق، درجهت تولید  دانش یا مفاهیم حاص
ــا روش های سودمند از جمله  مواد، وسایل، نظام ی

طراحی نمونه های نیمه صنعتی و فرآیندها.
در بسیاری از شرکت ها، تالش های تحقیق و توسعه 
ــیار ضروری است. ــرای کارآمد راهبرد بس برای اج

ــات و اقدامات انجام  ــن نوع راهبرد که از تصمیم ای
ــق و توسعه، مهندسی و فعالیت های  شده در تحقی
پشتیبانی ناشی شده است، همان راهبرد تحقیق و 

توسعه است.
ــرد عملیاتی تحقیق وتوسعه  وظایف عمده در راهب

عبارتند از:
ــول، فرآیند، کاربردها( 1. تمرکز تحقیقاتی )محص

2. تعیین موقعیت )تهاجمی دربرابر تدافعی(
3. اولویت های پروژه ای )بودجه، کیفیت، خالقیت، 

زمان(
4. روابط با سازمان های تحقیقاتی بیرون

ــف مجموعه  راهبـرد تحقیـق و توسـعه، تعری
ــاز به منظور  ــق و توسعه مورد نی ــای تحقی پروژه ه
ــده در زمینه ی  ــخص ش ــه اهداف مش ــی ب دستیاب
ــاب فناوری تعریف شده در چارچوب راهبرد  اکتس
ــه برخی مفاهیم  ــت. این تعریف ب کلی شرکت اس
ــه تأکید بر آن ها ارزشمند  کلیدی اشاره می کند ک

است:

ــدون تحقیق و توسعه در  اصوالً صنعت ب
ــدون پارو  ــرفته چون قایق ب دنیای پیش
ــرفت آن به هیچ  ــد که امکان پیش می مان

وجه متصور نیست.

تحقيق و توسعه و نقش آن در بهره وری...
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الف: فناوری و راهبرد آن
ــی در بازار این است که  الزمه ی حفظ مزیت رقابت
ــوالت، خدمات و  ــه منظور خلق محص ــا ب شرکت ه
ــد پیوسته به نوآوری دست بزنند.  فرآیندهای جدی
ــتری، باال  ــوآوری به جذب و رشد دادوستد با مش ن
ــتریان منجر  ــاداری مش ــه سود و وف ــن حاشی  رفت
ــوآوری، ارزش قابل ارایه شرکت  ــردد. بدون ن می گ
ــت برای  ــر سر قیم ــه رقابت ب ــت و ب ــدی اس تقلی

محصوالت شرکت می انجامد.
ــه  ــل مجموع ــدی شام ــه ، فرآین ــوآوری فناوران ن
ــی، ساخت یا مدیریت  فعالیت های تکنیکی، طراح
ــرای بازاریابی محصولی  ــازی است که ب و تجاری س
ــود یافته( یا در اولین استفاده از یک  جدید )یا بهب
ــود یافته( انجام  ــد یا تجهیزات جدید )یا بهب  فرآین

می گیرد.
ــاوری عبارت است  ــف جامع فن ــه طور کلی تعری ب
ــا و  ــات، ابزاره ــکل از اطالع ــه ی متش از مجموع

ــأت  ــم و تجربه عملی نش ــه از عل ــی ک تکنیک های
ــه، طراحی، تولید و بکارگیری  گرفته اند و در توسع
ــوالت، سامانه ها و خدمات مورد استفاده قرار  محص

می گیرند.
ــوان بالقوه ی ایجاد  علیرغم این که فناوری دارای ت
تغییرات شگرف در زمینه های گسترده ی اجتماعی 
ــری فناوری می تواند  ــت، تولید، اتخاذ و بکارگی اس
ــکالتی را نیز در بر داشته باشد. به عنوان مثال  مش
ــی، اقتصادی و نظام  ــای فرهنگی، اجتماع تفاوت ه
ــورهای  ــورهای در حال توسعه با کش حقوقی کش
ــه می توانند  ــتند ک ــرفته از جمله عواملی هس پیش
ــذ و بکارگیری فناوری  ــای تولید، اخ در کوشش ه
ــد. نکته ی مهم دیگر  ــن چالش هایی ایجاد کنن نوی
این است که هرگونه کوششی در راستای دستیابی 
ــه محدود  ــوده و با توجه ب ــاوری هزینه بر ب ــه فن ب
ــی و.....( اتخاذ  ــانی، زمان ــع )مالی، انس ــودن مناب ب
سیاست های مناسب در مورد چگونگی دستیابی به 

فناوری اجتناب ناپذیر است.
ــف فوق از فناوری، فناوری عبارت  با توجه به تعاری
است از درک همه ی ذی نفعان شرکت )سهامداران، 
ــتریان(،  مش ــواردی  م در  و  ــان  کارکن ــران،   مدی
ــی می تواند ضامن  ــاره ی این که چه فناوری های درب
ــای فناورانه ی  ــظ دانش و توانمندی ه ایجاد و حف
ــک دوره ی ده  ــل در ی ــت، حداق ــورد نیاز شرک م
ــرد فناوری در  ــی دیگر، راهب ــه باشد. در نگاه سال
ــاب و  ــای پویا شامل ارکان انتخاب، اکتس محیط ه
ــتر آینده نگاری فناوری  ــدی فناوری در بس زمان بن

است که این ارکان، وابستگی متقابل با هم دارند.

ب: ارتباط راهبرد تحقیق و توسعه و 
راهبرد فناوری

راهبرد تحقیق و توسعه، مجموعه پروژه های تحقیق 
ــاب  ــاز در تحقق اهداف اکتس ــه ی مورد نی و توسع

فناوری در چارچوب راهبرد کالن شرکت است. 

این تعریف به برخی مفاهیم کلیدی اشاره می کند:
ــرد تحقیق و توسعه، مجموعه  خروجی عملی راهب
ــدف راهبرد  ــق و توسعه است، ه ــای تحقی پروژه ه
ــاب فناوری است و فناوری  تحقیق و توسعه، اکتس
به تنهایی اثر بخش نیست و تطابق راهبرد تحقیق 

و توسعه با راهبرد شرکت مورد نیاز است.
نگاه راهبرد به تحقیق و توسعه و تعیین اولویت های 
کلیدی و برنامه زمانی دستیابی به فناوری ها و ایجاد 
ــای تحقیق و  ــت، فعالیت ه ــق با اهداف شرک تطاب
ــرای تحقق این اهداف جهت دهی کرده  توسعه را ب
ــد. نحوه ی تعامل راهبردهای  و ارزش گذاری می کن
تحقیق و توسعه با راهبردهای فناوری کسب و کار، 

مهم است.
ــن می نمایند که  ــا بررسی راهبرد، تعیی مدیران، ب
ــاده نمود، یا در آینده  ــدام فناوری ها باید استف از ک
آن ها را دنبال کرد، و بعد از آن تصمیم در خصوص 

نحوه ی دستیابی به این فناوری ها آغاز می گردد.

با نگاهی به روش های دستیابی به فناوری می توان 
ــه، صرف نظر  ــق و توسع ــه تحقی ــه گرفت ک نتیج
ــه  ــی ب ــن راه دستیاب ــام، اصلی تری ــوه ی انج از شی
ــوص در شرکت های  ــای منتخب به خص فناوری ه
ــول فعالیت تحقیق  ــت. بنابراین، محص ــرو اس پیش
ــوده و شرکت ها برای  ــه از جنس فناوری ب و توسع
ــه ، پروژه های تحقیق و  ــی به اهداف فناوران دستیاب
ــه را تعریف و اجرا می نمایند. اگر چه نحوه ی  توسع
سازمان دهی فعالیت های تحقیق و توسعه می تواند 

متفاوت باشد.

راهبردهای دستیابی به تولیدات و فناوری
ــاوری، راه های متفاوتی وجود  برای دستیابی به فن
ــک از زمینه های  ــر ی ــوری در ه ــه هر کش دارد ک
ــای مختلف  ــا توجه به ساختاره ــی و فنی ب صنعت
ــزان دسترسی به منابع  ــی و صنعتی خود و می علم
ارزی مورد نیاز، مواد اولیه ی داخلی، دانش ساخت، 
ــص، دیپلماسی  ــای متخص ــت نیروه ــوع وکیفی ن
بین المللی، اهمیتی که برای فعالیت های تحقیق و 
توسعه در برنامه ریزی های توسعه مبتنی بر فناوری 
ــای توسعه صنعتی  ــل است، سیاست ه خویش قای
خود را تدوین و با استفاده از مطالعات امکان پذیری 
دانش ساخت اقدام به اتخاذ موثرترین راهبرد برای 
ــورد نظر بنماید. ــی به محصول و فناوری م دستیاب

در ذیل انواع مهم راهبردهای دستیابی به محصول 
ــاوری جدید مورد نظر را یادآوری و به بررسی  و فن
ــق و توسعه ی مورد نیاز برای هر  فعالیت های تحقی

یک از این راهبردها پرداخته می شود:
ــاوری، از طریق فعالیت های  ــرد نوآوری فن 1. راهب

تحقیق وتوسعه؛
2. راهبرد گسترش فناوری موجود؛

3. راهبرد مهندسی معکوس؛
4. راهبرد انتقال فناوری؛

5. راهبرد خرید کارخانه و فرآیند تولید؛
6. راهبرد واردات، تولیدات و فناوری مورد نیاز.

ــورهای توسعه  ــد فناوری های کش ــرفت و رش پیش
ــق و توسعه و  ــای تحقی ــی از فعالیت ه ــه ناش یافت
ــورها  ــاوری در این کش ــای فن ــاد زیرساخت ه  ایج
ــات و کاوش های  ــام تحقیق ــدون انج ــد. ب می باش
ــاوری موردنظر  ــرای دستیابی به فن ــی راهی ب  علم
ــز  ــه نی ــال توسع ــورهای در ح ــد. در کش نمی باش
ــاوری را نداشته یا  ــق فن ــاد و خل ــان ایج ــه امک ک
ــد فناوری یا چرخه ی  ــه از طریق، خری ندارند،گرچ
ــد مقادیری از فناوری های مورد نیاز  تولید می توانن
ــب  ــد، اما انجام موفقیت آمیز کس ــه دست آورن را ب

ــه مقوله ی  ــرورت پرداختن ب ــروزه ض ام
تحقیق و توسعه در کشور، بیش از پیش 
و فراتر از کشورهای توسعه یافته احساس 

می شود.

تحقيق و توسعه و نقش آن در بهره وری...
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ــتلزم انجام  فناوری از طریق خرید فناوری نیز مس
ــی و تحقیقات صنعتی  ــای علمی مهندس فعالیت ه

می باشد.

تعیین فناوری مناسب و ضرورت 
فعالیت های تحقیق و توسعه

فرآیند انتخاب و تعیین فناوری و محصول مناسب، 
شامل کلیه ی فعالیت های به هم مرتبطی است که 
ــا و نیازهای  ــداف، شرایط، ویژگی ه ــا توجه به اه ب
فناوری جهت تعیین مناسب ترین راهبرد و فناوری 
مورد نیاز با در نظر گرفتن همه ی شرایط و امکانات 
ــورت می پذیرد.  ــی ص ــادی و حقوق ــی و اقتص فن
ــه در زیر بیان  ــد شامل مراحلی است ک  این فرآین

می شود:
ــه ی مصرف کنندگان و  ــی از نیازها و سلیق 1. آگاه

وجود کشش بازار برای محصوالت جدید؛
ــت فعالیت های  ــی از وضعیت رقبا، موقعی 2. آگاه

تحقیق و توسعه و تهدیدات محیط؛
ــی از وضعیت جهانی فناوری های مورد نیاز  3. آگاه
ــا در مقطع زمانی مورد  ــن الگوی رفتار آن ه و تبیی

بررسی؛
ــات فنی و علمی  ــت و دسترسی به امکان 4. شناخ
ــرژی و چرخه ی  ــواد اولیه، ان ــور و همچنین م کش

تولید محصوالت؛
ــذار در بین  ــت شرکت سرمایه گ ــی وضعی 5. ارزیاب
ــی و فنی،  ــتوانه ی علم ــر شرکت ها از نظر پش سای

توانایی های اقتصادی و ارتباطاتی؛
6. برنامه ریزی راهبردی برای تعیین و تهیه فناوری 

با توجه به اطالعات جمع آوری شده؛
ــی به  ــای دستیاب ــن راهبرده ــی و تعیی 7. طراح
ــب )با توجه به  ــوالت و انتخاب راهبرد مناس محص

نتایج مطالعات امکان پذیری فنی و توجیهی(.
تالش برای بازاریابی، سیاست گذاری و برنامه ریزی 
ــاوری و نحوه ی دستیابی به آن،  راهبرد انتخاب فن
ــکیل می دهند که جز  مجموعه فعالیت هایی را تش
ــن فعالیت های تحقیق و توسعه  با همکاری محققی
ــی امکان پذیر  ــات و تجارب فن ــاده از اطالع و استف
ــاسیت آن نیز تا حدی است که اگر  ــت و حس نیس
سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها در این مرحله به 
ــته و با استفاده از تکنیک های علمی و  شکل شایس
ــع صورت نگیرند، بقیه ی  تجزیه و تحلیل های جام
ــعاع آن  ــول تحت الش ــوآوری محص ــای ن فعالیت ه
ــت احتمالی طرح  ــرار می گیرند و منجر به شکس  ق

سرمایه گذاری خواهند شد.

رابطه ی بین راهبرد شرکت، راهبرد تحقیق 
و توسعه، و راهبرد فناوری

ــی بین راهبرد شرکت، راهبرد فناوری  روابط منطق
ــه  ــوان در س ــه را می ت ــق و توسع ــرد تحقی و راهب
ــورد نیاز  ــه ی اجزای م ــی که کلی ــه ی اصل مجموع
مدیریت راهبرد تحقیق و توسعه )برنامه ریزی، اجرا، 
ارزیابی(را در برمی گیرد نشان داد. این سه مجموعه 
ــترسازی و شناخت، آنالیز و تدوین  ــد از: بس عبارتن
ــرد و مدیریت پروژه های  ــرد، برنامه ریزی راهب راهب
 تحقیق و توسعه. هدف از ارایه ی این سه مجموعه، 
ــرد فعالیت های تحقیق و  یکپارچه سازی ابعاد راهب
ــه الگوی برنامه ریزی  ــه، راهبرد فناوری و ارای توسع

راهبرد وظیفه تحقیق و توسعه است.

1. فاز بسـتر سـازی و شـناخت: این فاز از پنج 
فعالیت اصلی به شرح زیر تشکیل شده است:

1.1. سـازماندهی اجرای پـروژه ی برنامه ریزی 
ــی از عواملی که  راهبـرد تحقیق و توسـعه: یک
ــورد توجه قرار  ــد درطراحی هر برنامه تغییر م با ی
گیرد، تعیین سازمان اجرای برنامه تغییراست. این 
ــد شرکت ،مدیر  ــکل از مدیر ارش سازماندهی متش
ــران کلیدی شرکت  ــه، وسایر مدی تحقیق و توسع

است.

1. 2. شـناخت و بررسی راهبرد کالن شرکت: 
ــله  ــوح وظیفه ای به صورت سلس ــای سط راهبرده
مراتبی باید در راستای راهبرد کالن شرکت تدوین 

ــه راهبرد کالن  ــن راهبردها ب ــع ای ــد. در واق گردن
ــتند چرا که در غیر این صورت  ــته هس شرکت وابس
ــرای راهبردهای وظیفه ای، نه تنها شرکت را در  اج
ــت نمی کند بلکه ممکن  راستای اهداف خود هدای
است باعث تباهی منابع و از دست رفتن مزیت های 
ــت راهبرد کالن در  ــی شوند. از این رو شناخ رقابت
ــرد فناوری و  ــوان ورودی راهب ــن مرحله، به عن ای
ــث و بررسی کامل قرار  ــق و توسعه مورد بح تحقی

می گیرد.
1. 3. تدویـن اهداف تدویـن راهبرد تحقیق و 
توسـعه: دراین گام، اهداف و ضرورت های تدوین 
ــت نهایی شده  ــق و توسعه در شرک ــرد تحقی راهب
ــوص اهمیت،  ــانی در خص ــان دیدگاه یکس و همگ

ضرورت، دامنه و اهداف پروژه بدست می آورند.

1. 4. شناخت و تحلیل وضعیت موجود تحقیق 
ــق مطالعه ی  و توسـعه شـرکت: این مهم از طری
ــت، مصاحبه با  ــتندات برنامه ریزی شرک دقیق مس
ــت ارشد و اعضای کمیته ی تحقیق و توسعه  مدیری
ــاور راهبرد تحقیق و توسعه و نیز  و استفاده از مش
ــا، پروژه ها و عملکرد حال حاضر  شناخت فعالیت ه
ــه جاری در  ــای تحقیق و توسع ــه پروژه ه مجموع

شرکت حاصل می شود.

ارزش هـای    و  سیاسـت ها  شناسـایی   .5  .1
ــت  شناخ توسـعه:  و  تحقیـق  مدیـران 
ــوص،  خص ــن  ای در  ــم  حاک ــای   سیاست ه
ــا و اصول را در تدوین  ــد بعضی خط قرمزه می توان
ــوان پیش  ــه عن ــه ب ــق و توسع ــای تحقی راهبرده
ــی ممکن است  ــازد. برای مثال گاه ــرض وارد س ف
ــق و توسعه خود را بر  ــی سیاست کلی تحقی شرکت
ــد. در این  صورت، این  ــاری بنا کرده باش برون سپ
ــه عنوان یک عامل اساسی و محدود  امر می تواند ب
ــق و توسعه مورد  ــن راهبرد تحقی ــده در تدوی کنن

توجه قرار گیرد.

ادامه دارد

ــر کاوه محمد  ــرای ارزش آفرینی اقتصادی، دکت ــق و توسعه راهی ب ــرد تحقی ــت راهب 1. مدیری
ــت، هفتمین همایش مراکز  ــین صبور طین ــروس، مهندس علی اندایش، مهندس امیر حس سی

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

 تحقیق و توسعه، عبارت از کار خالقی است که 
به طور منظم برای افزایش ذخیره ی علمی 
ــاده از دانش در  ــی و نیز استف ــش فن و دان
ــد انجام  ــرح کاربردهای جدی ــراع و ط اخت

می شود.

تحقيق و توسعه و نقش آن در بهره وری...
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واژه های کلیدی: 
تجهیزات بی سیم

شناسایی کاربردها
مزایا

نکات فنی جهت طراحی

دکتر شاهین امیرقاسمی

sh.amirghasemi@chmail.ir

راه حل های انتقال اطالعات به صورت 
بی سيم در اتوماسيون صنعتی
نگاه اجمالی و نکات مهم جهت انتخاب

ان
رد

رگ
ــ

ب

ت اول 
قسم

در کاربرد ه��ای پیش��رفته اتوماس��یون صنعت��ی، اس��تفاده از انتق��ال 
ب��دون س��یم اطاع��ات رو ب��ه افزای��ش می باش��د. ب��ر خ��اف س��ایر 
نوآوری ه��ای صنع��ت اتوماس��یون ک��ه غالب��اً ب��ا احتی��اط و ب��ا روند 
ــاده از فن                       آوری ــد، مقبولیت استف  کندی مورد اس��تفاده ق��رار می گیرن

بی سیم  بسیار سریع می باشد و هم اکنون در بسیاری از صنایع فرآیندی 
و تولیدی مورد استفاده قرار می گیرند. 

سامانه های مبتنی بر انتقال اطالعات بدون سیم در صنعت از محدوده ی 
ــخصات فنی همانند  ــی ISM استفاده می کنند و به تناسب مش فرکانس
سرعت انتقال داده ها یا برد مورد نیاز جهت انتقال اطالعات، فناوری های 

مختلفی در صنعت موجود می باشند.      
ــن نوشتار نگاه کلی در خصوص موارد کاربرد هر یک از این فناوری ها  ای
ــای مختلف را به خوانندگان انتقال می دهد. با توجه به موارد  در کاربرد ه
ــاب درست از فناوری های  ــی و اقتصادی سعی گردیده است که انتخ فن
ــن مزایا و محدودیت های  ــود به خوانندگان توصیه گردد و هم چنی موج

هریک از روش های انتقال اطالعات بدون سیم شرح داده  شوند. 
این مقاله در ادامه ی نوش��تار » کارکرد همزمان و مطمئن س��امانه های 
انتقال بدون س��یم داده ها در محیط های صنعتی« که س��ه سال قبل در 
مجله ی صنعت هوش��مند چاپ گردید، می باشد. تهیه و منتشرکننده ی 

هر دو مقاله انجمن ZVEI کشور آلمان می باشد.
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1. مشخصات فنی مورد نیاز در انتقال 
اطالعات بدون سیم در صنعت

ــه دو گروه  ــی ب ــور کل ــه ط ــوان ب ــع را می ت صنای
ــیم بندی  ــدیPA(2( تقس ــدیFA(1( و فرآین تولی
ــده، دارای  ــای اشاره ش ــر یک از شاخه ه ــود. ه نم
مشخصه های خاص با تفاوت های بسیار در نیاز های 
ــرل، تجهیزات  ــوص سامانه های کنت ــود در خص خ
ــح میدان، نوع ساختار ارتباطی تجهیزات مورد  سط
ــن توپولوژی شبکه  ــاده با یک دیگر و هم چنی استف
ــه استفاده از  ــن تفاوت ها منجر ب ــد که ای می باشن

فن                       آوری های مختلف می گردند.

1 .1. گروه تولیدی 
ــت باالی خطوط  ــخصه ی گروه تولیدی، سرع مش
ــاده می باشد. در  ــن آالت مورد استف ــد و ماشی تولی
اکثر موارد در محیطی محدود، همانند سالن تولید 
ــن آالت متحرک نصب می گردند.  تجهیزات و ماشی

)شکل 1(
س��رعت باال به عنوان مش��خصه ی ب��ارز این گروه، 
مس��تلزم ایجاد تبادل بدون خط��ای اطاعات بین 
عمل گره��ا و حس��گرها و هم چنین س��رعت باالی 
این ارتباط می باش��ند. در چنین کاربردهایی مدت 

چرخه3 معموالً زیر 10 میلی ثانیه می باشد.
ــد،  فضای مورد استفاده  همان طورکه اشاره گردی
ــن تولید(  ــک سال ــد ی ــدی )همانن ــروه تولی در گ
ــوع مختلف از فناوری  ــدود است و اغلب چند ن  مح
ــن محیط کوچک، مورد استفاده قرار  بی سیم در ای

می گیرند.
ــدون سیم  ــای ارتباط ب ــروه، راه حل ه ــن گ در ای
ــر سطح فیلد با  ــدود به ارتباط بین عناص فقط مح
ــت و اغلب  ــر و یا با سامانه ی کنترلی نیس یک دیگ
ــون نیز توسط این  ــاط با سطوح باالتر اتوماسی ارتب
ــردد، به همین دلیل گوناگونی  فناوری برقرار می گ

فناوری های مورد استفاده نیز قابل توجه است.

1. 2.  گروه فرآیندی
در ای��ن گ��روه ام��ور نظارت��ی و عی��ب یاب��ی در 
بخش هایی همچ��ون4HVAC و هم چنین پمپ، 
هدای��ت، مخلوط و ی��ا به هم زدن م��واد، از وظایف 
اصلی می باش��ند. معموالً  در این گ��روه، اطاعات 
آنالوگ مربوط به حس��گرهای حرارت، فشار، دبی و 

سطح مواد منتقل و پردازش می گردند.
ــگرها  ــن تغییرات مقادیر حس ــبتأ پایی سرعت نس
امکان باالبردن زمان مدت چرخه را برای سامانه ی 
ــت اطالعات عناصر سطح فیلد  کنترل جهت دریاف
فراهم می سازد. زمان معمول مورد نیاز جهت مدت 
ــه بین 100 میلی ثانیه تا چند ثانیه می باشد.  چرخ
این مشخصه نیز در فناوری سامانه های بدون سیم 

1. Factory Automation
2. Process Automation
3. Cycle time 
4. Heating, Ventilation and Air Conditioning

مورد استفاده در این گروه لحاظ گردیده است.
انرژی مورد نیاز سامانه ی بی سیم و حسگرها، نسبتاً 
ــب از منابع غیر متمرکز  کم می باشد و می توان اغل
ــگرها  ــرژی همانند باتری نصب شده بر روی حس ان
ــیل های فیزیکی قابل ــاده از سایر پتانس و یا استف

ــرارت، حرکت  ــور، اختالف ح ــرس همانند ن  دست
ــت سیاالت و  ــن آالت، نیروی حرک ــی ماشی نوسان

تبدیل آن ها به انرژی الکتریکی استفاده نمود.
ــد پتروشیمی و  ــک واحد فرآیندی همانن وسعت ی
ــروه تولیدی می باشد  ــگاه، چندین برابر گ یا پاالیش
ــخصه های  و  به همین جهت برد باالی امواج، از مش
ــن شاخه از صنعت  ــم سامانه های بی سیم در ای مه

می باشد. )شکل 2(

1.3.  موارد کاربرد سامانه های بدون سیم
نیازها، مزایا و استفاده از سامانه های بدون سیم، به 
ــته است. به همین  صنعت مورد استفاده کاماًل وابس
جهت توصیه می گردد که در مرحله ی نخست، نوع 
فرآیند مورد استفاده، به طور کامل شناسایی گردد. 
این امر موجب سهولت در مقایسه بین سامانه های 
ــه  ــم موجود برای هر گروه، هم چنین مقایس بی سی
ــل یا بی سیم را  ــی بین استفاده از کاب قیمتی و فن
ــیم بندی  ــه همین منظور، تقس ــم می سازد. ب فراه
سه گانه ای در هرم اتوماسیون صنعتی در شکل 3 و 
تقسیم بندی بر اساس نوع فرآیند در شکل 4 نشان 

داده شده اند.

کارب�رد در باالی هرم اتوماسیون)س�طح 1(- 
اس�تفاده از فناوری بی س��یم جه�ت برقراری 

ارتباط با محیط خارج از واحد تولیدی
ــاد  ــرد زی ــی، ب ــخصه ی اصل ــرد، مش ــن کارب در ای
ــد. دسترسی از راه  ــای بدون سیم می باش سامانه ه
ــت نصب شده و یا متحرک  دور به ماشین آالت ثاب
همانند خودرو باید امکان پذیر باشد. حجم اطالعات 
قابل تبادل در وهله ی نخست اهمیت کمتری دارد 
ــردن حجم داده های  ــی روند فنی به سوی باال ب ول
ــل تبادل است. در این بخش می توان به دو نوع  قاب

از تبادل اطالعات اشاره نمود:
الف-  انتقال اطاعات در صورت نیاز و یا به عبارت 
دیگ��ر در فواص��ل زمان��ی غیر مش��خص و اتفاقی 
)Sporadic Transfer( ک��ه در اکثر موارد برای 

دسترسی از راه دور کافی است.
ب-  تبادل اطاع��ات به صورت دائمی که می تواند 
به ص��ورت دایمی فق��ط در بازه ی زمانی مش��خص 

صورت پذیرد.
در ای��ن بخ��ش از ه��رم اتوماس��یون ع��اوه ب��ر 
سامانه های بدون سیم خاص که از طرف سازندگان 
عرض��ه می ش��ود و دارای ب��ردی مع��ادل چندین 
کیلومتر می باشند، استفاده از ارتباطات ماهواره ای 
و هم چنین در س��ال های اخیر به علت در دسترس 
بودن، قیمت مناس��ب و پهن��ای باند رو به افزایش، 
  ،GSM ــراه همانند ــاده از شبکه ی تلفن هم استف
GPRS و  UMTS کاربرد فراوانی پیدا نموده اند.

شکل 1. بخشی از یک واحد تولیدی – سرعت باالی خطوط تولید و فضای محدود از مشخصه های بارز این دسته از صنایع می باشند.

شکل 2 : یک واحد فرآیندی – وسعت زیاد و پراکندگی 
تجهیزات از مشخصه های بارز این صنایع است.

راه حل های انتقال اطالعات به صورت بی سيم ...
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 کاربرد در سطح میانی هرم اتوماسیون 
) سطح 2(- استفاده از فناوری بی سیم در 

داخل یک واحد تولیدی 
ــه چهار بخش  ــش را می توان ب ــرد در این بخ کارب

تقسیم نمود:
1.  ارتباط بدون سیم بین تجهیزات و ماشین آالت 
ــی و یا اقتصادی امکان ارتباط  ثابت که به علت فن

توسط کابل بین آن ها میسر نمی باشد؛
ــا  ــزات و ی ــن تجهی ــم بی ــدون سی ــاط ب 2.  ارتب
ــد ماشین های حمل  ــرک همانن ماشین آالت متح

قطعات بدون راننده؛
ــرل بر ماشین آالت و یا تجهیزات  3.  نظارت و کنت
توسط واسط های متحرک همانند رایانه های دستی؛

ــا تجهیزات متحرک  ــی اشخاص و ی 4.  موقعیت یاب
ــای نصب شده بر  ــا استفاده از فرستنده/گیرنده ه ب

روی آن ها.
در ای��ن چهار بخش، نیاز ه��ای صنعت در خصوص 
حج��م تبادل اطاع��ات، قابلیت زمان��ی بی درنگ5 
)Real Time( و تع��داد تجهی��زات دخی��ل در 
ش��بکه ی بی سیم می توانند بس��یار متفاوت باشند. 
اگر تعداد سیگنال های ارسال شده توسط شبکه ی 
بی س��یم کم باش��ند، در اکث��ر موارد ی��ک تجهیز 
ــت بی سیم کافی است، همانند  غیر متمرکز با قابلی
ــم از نوع Bluetooth به  نصب یک تجهیز بی سی
ــاط بین  ــراری ارتب ــت برق روی PLC-CPU جه
ــی، در صورتی  Laptop و PLC برای برنامه نویس
ــد بزرگ تر جهت ارتباط چندین  که یک پهنای بان
ــه و تجهیزات متحرک مورد  سامانه ی کنترل، رایان
ــی است.   ــاب مناسب ــد، WLAN انتخ ــاز باش نی
ــد که در کنار  ــن مزیت می باش WLAN دارای ای
کاربردهای صنعتی، می توان سایر اطالعات همانند 
ــای نصب شده در محیط کار و یا  تصاویر دوربین ه

صدا را نیز منتقل نمود.
در کاربردهای ایمن حتماً استفاده از پروتکل خاص 
 WLANــوان به تلفیق ــی الزم است که می ت ایمن
 PROFINET با اترنت صنعتی Bluetooth ویا
ــاره نمود که در بخش 2,4 در  و PROFIsafe  اش

این مورد صحبت خواهد شد.

کاربرد در سطح پایین هرم اتوماسیون 
)سطح 3( – استفاده از بی سیم در سطح 

حسگرها و عملگرها
دراین بخش معم��والً از Gateway جهت ارتباط 
این سطح با شبکه های موجود مثًا اترنت استفاده 
می ش��ود زیرا حج��م اطاع��ات مورد تب��ادل کم 

می باشد.
س��رعت باال جهت تبادل اطاع��ات در یک محیط 
کوچک و تغییرات س��ریع سیگنال های حسگرها از 
مش��خصات بارز کارخانه های تولیدی می باشند که 
این مش��خصات برعکس نیازهای حسگرها در یک 

5. Real Time 

شکل 3. هرم اتوماسیون صنعتی و کاربرد تجهیزات بی سیم در سطوح مختلف آن

واحد فرآین��دی همانند پتروشیمی است. در سطح 
3 تا کنون پروتکل های اندکی وجود دارند که امکان 
ــف را با یک دیگر  ــادل اطالعات سازندگان مختل تب
ــت انجمن  ــن  جه ــد. به همی ــر می سازن امکان پذی
ــداردی جدید  ــی در تدوین استان Profibus سع
برای سطح حسگرها/عملگرها بر اساس مشخصات 
 )Bluetooth IEEE 802.15.1( ــی   فیزیک

می باشد.
ــای  ــاده از پروتکل ه ــدی، استف ــع فرآین در صنای
ــدارد  IEEE 802.15.1 مانند ــر استان ــی ب  مبتن

اگرچه  ــد،  ــول می باشن WirelessHART معم
ــاوری  ZigBee نیز  ــری مثل فن ــای دیگ راه حل ه

مورد استفاده قرار می گیرند.

2. بررسی فناوری بی سیم از دیدگاه هزینه 
و مزیت

ــم و  ــاوری بی سی ــاده از فن ــی استف ــام بررس هنگ
کاربردهای صنعتی قبل از مشخصات فنی، باید در 
خصوص هزینه و مزیت های به دست آمده به جهت 

استفاده از این فناوری تحقیق نمود.

1.2. عوامل مورد بررسی جهت هزینه و 
مزیت فناوری بی سیم

فناوری انتقال اطاعات بدون سیم در صنعت دارای 
انواع گوناگ��ون و مزایای خاص خود می باش��د. به 
همین جهت بررس��ی کاربردی این فناوری در یک 
واحد تولی��دی در طول مدت چرخه ی حیات آن و 

هم چنین سایر س��امانه های ارتباطی محتمل برای 
کاربر ضروری اس��ت. موارد ذکر ش��ده در ادامه ی 
 ای��ن مطل��ب می تواند در خصوص مقایس��ه ی بین 
فناوری های مختلف بی س��یم و هم چنین مقایسه ی 
بین این فناوری با ارتباط از طریق سیم برای طراح 
و یا استفاده کنده ی آتی این فناوری کمک موثری 

باشند.

موارد کمی
ــت طراحی،  ــرای مثال جه ــه ی مهندسی: ب هزین
ــی احتمالی  ــم دستگاه بی سیم و برنامه نویس تنظی

آن.
 الزم ب��ه ذکر اس��ت که هزینه ی مهندس��ی با نوع 
فناوری و یا تجهیز به کار برده ش��ده 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.
هزینه ی خرید تجهیزات: مقایسه بین قیمت خرید 
کاب��ل و کنتاکتورهای مورد ل��زوم با قیمت تجهیز 
بدون س��یم و آنتن آن )معموالً این هزینه برای هر 

دو سیم یکسان می باشد(
هزینه ی نصب: مقایس��ه بین هزینه ی کابل کشی و 
یا استفاده از بی سیم ) معموالً هزینه ی کابل کشی 

بیشتر از هزینه ی نصب بی سیم است.(
هزینه ی راهبردی و نگهداری: برای مثال هزینه های 
استهاک مواد و قطعات، هزینه ی تجهیز، تعمیر یا 
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شکل 4 : استفاده از فن                       آوری های مختلف بی سیم در گروه تولیدی / گروه فرایندی

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

راه حل های انتقال اطالعات به صورت بی سیم ...
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عوض  نمودن تجهیزات به کار برده ش��ده و به تبع 
آن هزین��ه ی عدم کارکرد کل و یا بخش��ی از واحد 
تولی��دی ) در ای��ن بخش صرفه جوی��ی بزرگی از 

طریق استفاده از فناوری بی سیم نهفته است(.

  ادامه دارد
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مهدی آرین
مدیر دپارتمان شبکه هوشمند 

شرکت کنتورسازی ایران

ــت محیطي و افزایش مصرف انرژي  مالحظات زیس
الکتریکي، شرکت هاي برق را بر آن داشته است که 
ــود کارایي و بهره برداري  ــه دنبال راهبرد هاي بهب ب
ــترکین باشند.  ــالح الگوي مصرف مش شبکه و اص
ــری و مدیریت انرژی1  سامانه  ي هوشمند اندازه   گی
ــل بعدي  ــي در مورد نس ــر مفاهیم )AMI( بیانگ
ــد نویني در پایش2  ــاي کنوني برق و فرآین شبکه ه
ــتر  ــرل شبکه است. این سامانه به عنوان بس و کنت
ــد3 شناخته می   شود. از طریق این  شبکه   ي هوشمن
ــادي از اطالعات به سوي  ــیار زی سامانه، مقدار بس
ــا این اطالعات  ــرق روانه مي شود و ب شرکت هاي ب
ــترکان  ــه و مش ــي از شبک ــیار دقیق ــت بس شناخ
ــرد.  ــرار مي گی ــه ق ــرداران شبک ــار بهره ب در اختی
 AMI ــه   ي ــس از بررسي سامان ــه پ ــن مقال در ای
ــط پروژه  ي ــه شده توس ــاري ارای ــه بررسي معم  ب

ــاري  ــت و معم ــم پرداخ OPEN Meter خواهی
بهینه تري را ارایه خواهیم کرد.

1. Advanced Metering Infrastructure
2. Monitoring
3. Smart Grid

معماري سامانه  ي 
اندازه گيري هوشمند

AMI 
واژه  هاي کلیدي:

AMI معماري
 OPEN meter

پروتکل  هاي ارتباطي
شبکه  ي توزیع ش
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1. مقدمه
ــت  مدیری و  ــری  اندازه   گی ــد  هوشمن ــه   ي  سامان
ــه اي از کنتورهاي  ــرژی )AMI( شامل مجموع ان
ــه   ي شبک ــي،  مخابرات ــاي  ماژول   ه ــد4،   هوشمن
ــه   ي شبک داده،  ــاي  جمع کننده  ه  ، 5  LAN"

ــت شبکه   ي مخابراتی7  WAN 6 ، سامانه   ي مدیری
 )NMS( سامانه   ي مدیریت و پایش اطالعات نقاط 
ــز سامانه ي مدیریت  ــریMDM( 8( و نی اندازه   گی

داده9 مي باشد]1[.
ــالوه بر  ــکل 1( باید ع ــد )ش ــاي هوشمن کنتوره
ــه، توانایي اندازه گیري  ــري پارامترهاي پای اندازه گی
ــا،  دستکاری   ه ــه  جمل از  ــری  دیگ ــاي  پارامتره
ــترک و شبکه، توان  ــدی مش ــای تولی هارمونیک   ه
ــترک و بسیاری از پارمترها  دریافتی و ارسالی مش
ــد بتوانند  ــن کنتورها بای ــه باشند. ای ــز داشت را نی
ــي مناسب به  ــم آوردن درگاه  هاي مخابرات ــا فراه  ب
ــه  منظور تهیه   ي  ــاي رسیده از مرکز ب درخواست   ه
ــد و فرامین قطع و وصل  ــات الزم پاسخ دهن اطالع
صادر  شده از طرف مرکز را اجرا نمایند و در صورت 
بروز اتفاقاتي نظیر دستکاري، آن  را به مرکز گزارش 
ــن کنتورها همچنین باید با فراهم نمودن  دهند. ای
واسط ارتباطي مناسب ، ارتباط نمایشگر موجود در 
ــرار نمایند]2[. کنتور هوشمند  خانه را با مرکز برق
این توانایي را دارد که هزینه   ي واقعي انرژي مصرف 
ــد. همچنین توانایي ثبت داده هاي  شده را بیان کن
ــرف را با دقت دقیقه دارد و مي تواند  مربوط به مص
اتصال مشترک به شبکه   ي توزیع را قطع و یا وصل 

کند]3[ .

شبکه ي مخابراتي باید این توانایي را داشته باشد که 
ــاي کنترلي و فرمان هاي صادره در مرکز  سیگنال ه
کنترل را به کنتور هوشمند ارسال و داده هاي ثبت 

شده در کنتور را به مرکز کنترل انتقال دهد]4[ .

4. Smart Meter
5. Local Area Network
6. Wide Area Network
7. Network Management System
8. Meter Data Management
9. Data Management System

ــر روي سامانه   ي  ــن مزیت سرمایه گذاري ب مهم   تری
هوشمند اندازه   گیری و مدیریت انرژی، صرفه جویي 
ــرد سامانه   ي توزیع است . به   ویژه  در هزینه ي عملک
ــه قرائت مداوم و متوالي کنتورها و  به هنگام نیاز ب
نیاز به قطع اتصال مشترکین به علت عدم پرداخت 
ــل مجدد آن پس  ــواردي دیگر و وص ــان یا م آبونم
ــکل ، بهره بردار دیگر نیازي به  از برطرف شدن مش
صرف وقت و هزینه و ارسال نفر کارآزموده به محل 
ــرل کنتورهاي هوشمند این  ــدارد و توسط کنت را ن
عملیات را عالوه بر عملکردهاي مطلوب دیگر انجام 
مي د هد]5[ و این مزیت ویژه ، هزینه هاي ساالنه ي 

بهره   بردار را به شدت کاهش مي دهد . 
ــل خانه10  ــه   ي داخ ــق شبک ــه از طری ــن سامان ای
ــگرهاي داخل  ــکل  2 و توسط نمایش )HAN(، ش
ــات مربوط به  ــش اطالع ــا نمای ــه، شکل 3، ب خان
مصرف ، باعث آگاهي مشترک از چگونگي مصرف و 
طرز استفاده از انرژي در مواقع اوج مصرف مي شود 
ــترک را نیز کاهش  و به این ترتیب هزینه هاي مش

مي د هد .
ــری و مدیریت انرژی  ــه   ي هوشمند اندازه   گی سامان
شامل مجموعه اي از تجهیزات ، شبکه ها ، سامانه هاي 
ــي  ــاي سازمان ده ــا و فرآینده ــه   اي ، پروتکل ه رایان
شده اي است که به منظور جمع آوري دقیق و انتقال 
اطالعات مصرف برق مشترک هایي که از شبکه هاي 
قدرت و توزیع استفاده مي کنند به کار مي رود . این 
ــم به این علت که نه  ــرفته مي نامی سامانه ها را پیش
ــتري مي پردازند  ــع آوري داده هاي مش تنها به جم
ــتند و به  ــن ، ایمن و سریع هس ــیار مطمئ بلکه بس
صورت خودکار به   روز مي شوند و گسترش مي یابند . 
فناوري AMI این اجازه را به بهره بردار مي د هد که 

اعمال مختلفي را با صحت و دقت باال انجام دهد .

10. Home Area Network

OPEN meter 2. پروژه   ي
ــخص  ــدف اصلي پروژه   ي OPEN meter مش ه
 ،AMI ــراي ــه اي از استانداردها ب ــردن مجموع ک
ــاز،  ــرق، آب و گ ــاي ب ــت از کنتوره ــت حمای جه
ــان مي باشد. شرح کار  براساس توافق تمام ذي   نفع
ــاي اطالعاتي در  ــردن شکاف ه ــخص ک پروژه مش
ــاي مربوط به کنتورهاي هوشمند است  استاندارده
ــب کار سامانه   ي اندازه گیري  و همچنین تمام جوان
ــع اندازه گیري  ــد، مقررات الزم، تواب هوشمند مانن
ــتر مخابراتي، پروتکل ها و فرمت هاي  هوشمند، بس

اطالعاتي نیز در این پروژه بررسي مي گردند.
ــه اي از استانداردهاي اولیه و  ــروژه مجموع نتایج پ
ــاس استانداردهاي  ــا آن جا که ممکن است براس ت
ــاي  ــت. استاندارده ــده اس ــه ش ــود و پذیرفت  موج
ــدارد  ــات استان ــه مؤسس ــاره ب ــورد اش ــه   ي م اولی
ــا مراحل  ــه مي شود ت ــي ارای ــي و اروپای  بین الملل

نهایي   سازي آن انجام گیرد.

ــکل 1. نمونه   اي از کنتورهای هوشمند  ش
ساخت یک شرکت کنتورسازی ایراني

)HAN( شکل 2. نمایي از شبکه   ي داخل خانه

IHD شکل 3. نمایی از تجهیز
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AMI معماری سامانه ی اندازه گيری هوشمند
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 OPEN 2. 1. معماري ارایه شده توسط
meter

OPEN meter ــروژه   ي معماري ارایه شده در پ
در واقع بر پایه   ي معماري ارایه شده توسط سازمان 
استانداردسازي اروپا، دستور M/441 شکل گرفته 

است.
ــکل 4  ــه در ش ــور ک ــاري همان   ط ــن معم در ای
ــاهده مي شود سامانه   ي مرکزي با یک دروازه   ي  مش
ــد و این دروازه  ي  ــي11 ارتباط برقرار مي کن مخابرات
ــاي هوشمند آب  ــه کنتوره ــي است که ب مخابرات
ــات واصله از  ــده و اطالع ــرق متصل ش ــاز و ب  و گ
ــا منتقل مي کند. این  ــه   ي مرکزي را به آن  ه سامان
ــترک  ــه به مش ــت ارای ــات الزم جه دروازه ، اطالع
ــال مي نماید. در  ــترک ارس ــز به IHD 12 مش را نی
  OPEN meterمعماري ارایه شده توسط پروژه ي 
ــود( به چند  ــه در شکل 5 دیده می   ش ــه ک )آن   گون
دلیل تمام وظایف دروازه   ي مخابراتي با کنتور برق 

یکپارچه شده است. این دالیل عبارتند از: 
ــت که به  طور  ــا کنتوري اس الـف. کنتور برق تنه
مستقیم تغذیه الکتریکي دارد، در عوض کنتورهاي 
ــر باید از طریق باتري تغذیه شوند که این خود  دیگ

محدودیت هاي فراواني را بوجود مي آورد.
ــن توقع مي رود که نفوذ کنتور برق هوشمند  ب. ای
ــر کنتورهاي هوشمند  ــیار بیش  تر از نفوذ دیگ بس
ــه   ي 72/2009  ــا توجه به مصوب ــد، از طرفي ب باش
اتحادیه   ي اروپا تا سال 2020 میالدي حداقل80% 
ــور هوشمند برق  ــترکان برق اروپایي باید کنت مش

داشته  باشند.

11. Communication Gateway
12. In Home Display

ج. کنتور برق تنها کنتوري است که به  طور مستقیم 
به شبکه   ي کابلي برق متصل است و مي توان از این 
ــه به عنوان شبکه   ي مخابراتي انتقال اطالعات  شبک

استفاده کرد. 
در این معماري اجزاي مختلفي حضور دارند که در 

ادامه به بررسي آن  ها خواهیم پرداخت:
ــه   ي  ــک وسیل کنتـور برق/هـاب مخابراتـي: ی
ــور اندازه گیري برق  ــري هوشمند به منظ اندازه گی
ــداري و بهره   برداري  ــراي مقاصد نگه ــد و ب مي باش
ــي MI3 به تجهیز  ــط ارتباطي محل از طریق واس
ــز عالوه بر  ــود. این تجهی ــل مي   ش HHU 13 متص
ــاب مخابراتي  ــوان یک ه ــرق به عن ــري ب اندازه گی
عمل مي کند و مانند یک رابط اطالعاتی به منظور 
پردازش، ذخیره   سازي و انتقال داده کنتورهاي آب 
ــط ارتباطي MI4 بکا  ر مي رود.  و گاز از طریق واس
ارتباط آن با تجهیز انتهایي سمت مشترک و نشانگر 
میزان مصرف از طریق واسط ارتباطي MI5 برقرار 
ــاي توزیع نیروي برق  ــود. در برخي شرکت   ه مي   ش
ــه مي   کنند، این  ــاز را نیز ارای ــه خدمات آب و گ ک
ــاب مخابراتي دارد و کنتور  ــز تنها عملکرد ه تجهی
ــاز است. کنتور برق/ ــي از کنتور آب و گ برق بخش

هاب مخابراتي به صورت از راه دور توسط سامانه   ي 
ــزي مدیریت مي شود که این مدیریت مي تواند  مرک
ــق شبکه   ي WAN و  ــتقیم از طری به صورت مس
توسط واسط ارتباطي MI2 انجام شود )در صورت 
 DC ــتقیم از طریق وجود( و یا به صورت غیر مس

توسط واسط ارتباطي MI1 صورت پذیرد.

13. Hand Held Unit

تجهیز نگهداري و عملیات )O&M14( کنتورهاي 
برق به صورت محلي )HHU( : تجهیزات دستي یا 
ــور ارتباط و تبادل  ــتند که به منظ قابل حملي هس
ــور و یا در  ــور در زمان نصب کنت ــات با کنت اطالع
ــار مي روند. این  ــداري کنتور برق به ک فرآیند نگه
ــي MI3 به صورت  ــز از طریق واسط ارتباط تجهی
محلي به کنتور برق متصل مي شوند. همچنین این 
تجهیزات در زماني که دسترسي از راه دور به کنتور 
ــرق وجود ندارد به منظور قرائت محلي کنتورها با  ب

استفاده از MI1 یا MI2 به کار مي رود.
کنتورهاي هوشـمند برق، آب و گاز: تجهیزات 
ــه منظور  ــه ب ــتند ک ــري هس ــد اندازه گی هوشمن
ــاده قرار  ــاز مورد استف ــرق، آب و گ ــري ب اندازه گی
ــط ارتباطي  ــن تجهیزات توسط واس ــد. ای مي گیرن
ــات  عملی و  ــداري  نگه ــز  تجهی ــه  ب  MUMI2
ــط ارتباطي  ــاز و از طریق واس ــاي آب و گ کنتوره
MUMI1 به کنتور برق/ هاب مخابراتي، از طریق 

لینک ارتباطي عمومي متصل مي شود.
تجهیـز O&M بـراي کنتورهـاي آب و گاز: 
ــتند که به  ــل حملي هس ــي یا قاب ــزات دست تجهی
منظور ارتباط و تبادل اطالعات با کنتورهاي انرژي 
ــور و یا در فرآیند نگهداري این  در زمان نصب کنت
ــا به کار مي رود. این تجهیز از طریق واسط  کنتوره
ارتباطي MUMI2 به صورت محلي به کنتورهاي 
ــن این تجهیزات در  ــر متصل مي شود. همچنی دیگ
ــرق/ هاب  ــي با کنتور ب ــکل ارتباط ــي که مش زمان
ــط ارتباطي     ــد از طریق واس ــود آی ــي بوج مخابرات

MUMI1 با این کنتورها ارتباط برقرار مي کند.

14. Operation & Maintenance

M/441 شکل 4. معماري
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تجهیـز انتهایي سـمت مشـترکین: تجهیزات 
ــتند که مي توانند به تجهیزات مشترک  کمکي هس
ــادل اطالعات کرده و یا  ــل شوند و با آن  ها تب متص
مقادیر مصرف یا سایر اطالعات را به مشترک نشان 
ــترکان با کنتور  ــاط تجهیز انتهایي مش  دهند. ارتب
 MI5 برق/ هاب مخابراتي از طریق واسط ارتباطي

برقرار مي   شود. شکل 6 را ببینید.
جمع کننده   ي داده15: المان واسطي است که بین 
ــاب مخابراتي و سامانه   ي مرکزي قرار  کنتور برق/ه
مي گیرد. هدف اصلي از به کارگیري آن جمع آوري 
ــي از کنتورهاي برق/  ــات دریافت و مدیریت اطالع
ــتقیم و کنتورهاي  ــه صورت مس ــاب مخابراتي ب ه
ــترک )در  ــز انتهایي سمت مش ــاز و تجهی آب و گ
ــتقیم مي باشد.  ــه صورت غیر مس صورت وجود( ب
ــترهاي اندازه گیري،  ــل رجیس ــن اطالعات شام ای
ــا و موارد دیگر مي باشند که از طریق واسط  آالرم   ه
ــده و سپس از طریق  ــي CI1 جمع آوري ش ارتباط
 WAN ــه شبکه ــي CI2 مربوط ب ــط ارتباط واس
ــود. فرمان   هاي  ــزي ارسال مي ش ــه سامانه   ي مرک ب
ــزي،  پیکربندي مجدد و غیره که  کنترلي،  برنامه   ری
از سامانه   ي مرکزي صادر مي   گردند،  به کنتور برق/

هاب مخابراتي با استفاده از CI1-MI1 مي   رسند. 
ــکل 7( ارتباط با کنتور را  ــع کننده   ي داده )ش جم
ــرده و داراي واسط ارتباطي CI3 براي  مدیریت ک
ــداري و عملیات محلي است.  اتصال به تجهیز نگه
عالوه بر این، یک اتصال اختیاري به تجهیز خارجي 

با استفاده از واسط ارتباطي CI4 وجود دارد.

15. Data Concentrator

OPEN meter  شکل 5. معماري

ــل  ــز IHD در مح ــکل 6. تجهی ش
ــتر  ــب و از طریق بس ــترک نص مش
ــه کنتور متصل  ــی بی   سیم ب مخابرات

شده و تبادل اطالعات می   کند.

تجهیـز O&M محلـي بـراي  DC: تجهیزات 
ــور ارتباط و تبادل  ــتند که به منظ قابل حملي هس
ــب یا در  ــان فرآیند نص ــا DC در زم ــات ب اطالع
ــه کار مي روند که مي   توانند عمل قرائت  نگهداري ب
ــاده از واسط ارتباطي  ــدي DC را با استف و پیکربن
ــراي ارتباط با  ــد. درصورتي که ب ــام دهن CI3 انج
ــکلي به  ــزي با استفاده از CI2 مش سامانه   ي مرک
ــت داده به  ــز O&M براي قرائ ــود آید،  تجهی وج
ــده در کنتورهاي برق، آب و گاز مي   تواند  دست آم

به کار رود.
تجهیـزات خارجـي موجود در پسـت توزیع: 
ــتند که با استفاده  تجهیزات شبکه   ي هوشمند هس
ــي CI4   به DC متصل مي   شوند.  از واسط ارتباط
ــده   ي شبکه   ي  ــراي عملکرد آین ــا مي   توانند ب آن  ه
ــا ارتباط با  ــه کنترل،  پایش ی ــد که نیاز ب هوشمن
ــفورمر توزیع که معموالً  حسگر که در محل ترانس

DC نصب شده است به کار گرفته شوند. 

شکل 7. نمایی از تجهیز جمع کننده   ي داده
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سامانه   ي مرکزي: از طریق واسط ارتباطي SI3 با 
سامانه   های کاربردی موجود و یا در حال تدوین در 
شرکت   های توزیع نیروی برق ارتباط برقرار مي کند 
ــات و داده هاي  ــت تمام اطالع ــؤولیت مدیری و مس
مرتبط با سامانه   ي هوشمند اندازه   گیری و مدیریت 
انرژی مانند پیکربندي، کنترل و بهره برداري از تمام 
 SI1 اجزاي سامانه با استفاده از واسط هاي ارتباطي
ــد. عملیات روي  ــه WAN مي باش و SI2 در شبک
رویدادها و آالرم   ها و مدیریت بهره   برداري ارتباطات 
ــیاري از  ــز برعهده   ي آن مي باشد. در بس سامانه نی
موارد، سامانه   ي مرکزي دستوراتي را از سامانه   های 
ــت مي   کند که باید عملکرد  کاربردی موجود دریاف
صحیح و به موقع آن  ها تضمین شود. این دستورات 
شامل قرائت پارامترهاي مختلف، پیکربندي اجزاي 
ــع از راه دور و غیره  ــکیل دهنده   ي میداني، قط  تش
ــه   ي مرکزي برخي  ــن است سامان ــد. ممک مي   باشن
ــورت وجود محول  ــود را به DC در ص ــف خ وظای
ــف مي   توانند به صورت محلي بدون  کند. این وظای

نیاز به ارتباطات پیوسته WAN  انجام گردند.
ــل سامانه   هاي فني و  سـامانه   ي کاربردی16: شام
ــاي مدیریتی و مالی  ــي موجود که فرآینده بازرگان
ــرداران از شبکه را انجام مي   دهند.  ارتباطات  بهره   ب
  SI3 با سامانه مرکزي با استفاده از واسط ارتباطي
ــخصات به این واسط  انجام مي   شود که در این مش

ارتباطي نمي   پردازیم.

ــا،  ــود فناور ی ه ــي موج ــاي مخابرات ــراي واسط ه ب
16. Legacy Systems

پروتکل ها و مدل هاي داده انتخاب و پیشنهاد شده 
که این مجموعه در جدول 1 بیان گردیده است.

این مدل داراي یک مشکل اساسي بقرار زیر است:
اول این که این مدل تا وقتي که در مورد خانه هاي 
ــل قبول است. در  ــک واحدي صحبت مي کند قاب ت
محل مشترکاني که یک کنتور برق، یک کنتور آب 
ــک کنتور گاز دارند به راحتي مي توان این مدل  و ی
ــرد، بدین ترتیب که کنتور برق به  را پیاده سازي ک
عنوان هاب مخابراتي اطالعات مربوط به کنتورهاي 
ــال مي کند. اما  ــز کنترل ارس ــاز را به مرک آب و گ
ــترکین در  ــا بیش  تر مش ــروز دنی ــاي ام در شهره
آپارتمان هایي با تعداد زیادي واحد زندگي مي کنند 
ــا داراي یک کنتور برق  ــه هر کدام از این خانه ه ک
ــرق در محلي مجتمع  ــاي ب ــت و تمام کنتوره اس
ــع مانند آنچه در ایران وجود  شده اند. در اکثر مواق
ــک کنتور آب و گاز  ــن آپارتمان ها داراي ی دارد ای

Interface Selected 
Technology Type

Selected Technologies 
and Lower Layer 

Protocols

Selected Upper 
Layer Protocols

Selected 
Data 

Models

MI1-CI1 PLC PRIME, IEC61334-5-1 DLMS
SML COSEM

CI2-SI1 Wireless UMTS, GPRS DLMS
SML COSEM

MI2-SI2 Wireless UMTS, GPRS DLMS
SML COSEM

MI3, 
CI3 and 
MUMI2

Wireless IEEE802.15.4
IEEE802.11

DLMS
SML COSEM

MUMI1-
MI4 Wireless

IEEE802.15.4
IEEE802.11

Wireless M-BUS

DLMS
SML

Wireless
COSEM

CI4 Wireless ZigBee
WiFi

DLMS
SML

IEC 61850
COSEM

MI5 Wireless Bluetooth
ZigBee

DLMS
SML

ZigBee
COSEM

جدول 1. فناور ي   ها، پروتکل ها و مدل هاي داده انتخاب و پیشنهاد شده براي واسط هاي مخابراتي موجود

 n واحدي که n ــتند. در واقع در یک آپارتمان هس
ــور برق وجود دارد، یک کنتور گاز و یک کنتور  کنت
ــرف حامل هاي انرژي را  ــل اندازه گیري مص آب عم
انجام مي دهند. موارد بسیار نادري نیز وجود دارند 
ــترک کنتور آب و گاز  ــه در یک آپارتمان هر مش ک
ــد. در این مورد آیا  ــودش را دارا باش مختص به خ
معماري ارایه شده توسط OPEN meter کارایي 
ــر آیا در یک آپارتمان  ــه عبارت دیگ الزم را دارد؟ ب
ــد n کنتور برق/ هاب مخابراتي نصب کرد و بعد  بای
ــاز را از طریق آن  ها به  ــاي( آب و گ از آن کنتور)ه
یک جمع کننده   ي داده متصل کرد و از این طریق 
اطالعات آن  ها را به مرکز منتقل کرد )شکل 8(؟ آیا 
بهتر نیست یک هاب مخابراتي وجود داشته باشد و 
کنتورهاي برق و به تبع آن دیگر کنتورها از طریق 
آن به مرکز منتقل شوند؟ در این حالت n-1 مودم 

مخابراتی کمتر استفاده می   شود. )شکل 9 (؟

شکل  8. معماری OPEN meter  در آپارتمان   ها
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 OPEN ــده توسط ــی در معماري ارایه ش از طرف
ــم براي ارتباط  ــط ارتباطي MI4 ه meter  واس
ــا )از جمله کنتورهای آب و گاز( و  با دیگر کنتوره
ــه تولید و ذخیره پراکنده17  هم تجهیزات مربوط ب
ــدول 2 فهرست  ــده  است. در ج ــر گرفته ش در نظ
ــن  ــوب OPEN meter در ای ــاي مص پروتکل ه
ــان داده شده اند. نکته قابل توجه این  که  بخش نش
در مورد تجهیز سمت DER هیچ توضیحي توسط 
ــده است و فقط قرائت  ــه نش OPEN meter ارای
آن به کنتور برق/ هاب مخابراتي واگذار شده است.

3. طرح ارایه شده
ــه جاي استفاده  ــرح ارایه شده در شکل10 ب در ط
ــت کنتورهاي  ــي جهت قرائ ــک واسط ارتباط از ی
ــي از دو  ــاب مخابرات ــور برق/ه ــاز در کنت آب و گ
ــاز و یک  ــاي آب و گ ــراي کنتوره ــط یکي ب واس
ــود استفاده  ــراي کنتورهاي برق موج ــط نیز ب واس
ــت. در این معماري تجهیز سمت DER از  شده اس

17. Distribution Energy Resource

Short Name PHY Medium PHY Layer Link Layer Application Layer

M-bus Twisted Pair
base band signaling EN 13757-2 EN 13757-2

M-bus dedicated application Layer 
EN 13757-3 + IEC 62056-53 

DLMS/COSEM
M-bus TP

DLMS/COSEM Twisted pair IEC 62056-2 EN 13757-46 IEC 62056-53
DLMS/COSEM

Wireless M-bus Radio 886 MHz EN 13757-4 EN 13757-4
M-bus dedicated application Layer 

EN 13757-3 + IEC 62056-53 
DLMS/COSEM

Eurodis 2
DLMS/COSEM Twisted Pair IEC 62056-31 IEC 62056-31 IEC 62056-53

DLMS/COSEM

IEEE 802.15.4 Radio 886MHz or 
2.4GHz IEEE 802.15.4 IEEE 802.15.4 IEC 62056-53

DLMS/COSEM
ZigBee

DLMS/COSEM
Radio 886 MHz or 

2.4GHz IEEE 802.15.4 IEEE 802.15.4 IEC 62056-53
DLMS/COSEM

شکل9. استفاده از یک کنتور به عنوان هاب مخابراتی

MI4 جدول 2. فهرست پروتکل   های واسط ارتباطی

ــه شبکه متصل  ــک کنتور هوشمند برق ب  طریق ی
ــن تجهیز به  ــب مدیریت ای ــردد. بدین ترتی می   گ

واسطه   ي کنتور برق ثانویه انجام می   پذیرد.
ــن حالت کنتور برق اصلی با استفاده از واسط  در ای
ارتباطي MI4 موظف به ایجاد ارتباط با کنتورهاي 
آب و گاز است که داراي ویژگی   های ارتباطی تقریباً 
ــاني هستند. در هر دو مورد نیاز به قرائت هاي  یکس
ــود دارد و به هیچ عنوان نیازي  ــر روزانه وج حداکث
ــه قرائت هاي مداوم و لحظه به لحظه وجود ندارد.  ب
ــن دو نوع کنتور معموالً فرماني از سوي مرکز  در ای
ــوالً مجهز به  ــال نمي گردد و معم ــه کنتورها ارس ب
ــتند. هیچ یک از این دو  تجهیزات قطع و وصل نیس
ــه صورت محلي به تجهیز  کنتور نیازي به اتصال ب
تعمیر و نگهداري ندارند. زیرا واسط ارتباطي تجهیز 
ــر و نگهداري کنتورهاي گاز و آب که با باتري  تعمی
کار مي کنند، باید قیود زیادي از جمله پیچیدگي و 

هزینه را رعایت کنند.

 MI3 راه حل پیشنهادی استفاده از واسط ارتباطی
و ارتباط از طریق کنتور برق با کنتورهاي آب و گاز 
ــت. هرکدام از روش ها که انتخاب  متصل به آن اس
ــر و مقرون به  ــیار عملی ت گردد به نظر مي رسد بس
  MUMI2ــط ارتباطی ــر از استفاده از واس صرفه   ت
باشد به همین علت این واسط در معمار پیشنهادي 

حذف شده است.
اما با در نظر گرفتن کنتور برق مربوط به تجهیزات 
ــترک و کنتورهاي برق نصب  ــل مش DER در مح
شده در ساختمان هاي چند واحده به نظر مي رسد 
ــیار مؤثر و مهمي را  واسط ارتباطي MI6 نقش بس
در این زمینه ایفا مي کند. بدین ترتیب که با اتصال 
یا قطع ارتباط تجهیزات DER از طریق این کنتور 
قابل پایش است. کاربر شبکه و مصرف کننده بدین 
ــزان برق تولید  ــردد که چه می ــه مطلع می   گ وسیل
ــرده  است و چه  ــه شبکه منتقل ک ــرده است و ب ک
 میزان برق از شبکه تحویل گرفته است. همین گونه 
بهره   برداران شبکه می   توانند زمان اتصال تجهیزاتی 

مانند PHEV ها به شبکه را کنترل کنند.
ــا پیاده   سازی این معماری از یک طرف هزینه هاي  ب
ــش می   یابد؛ به  ــه به شدت کاه ــازي سامان پیاده س
ــازي سامانه در  ــه در هنگام پیاده س ــن ترتیب ک  ای
ــاي چند واحدي دیگر نیازي به استفاده  آپارتمان   ه
ــي  کنتورها  ــاب مخابراتي براي تمام ــودم و ه از م
ــه ازاي هر n کنتور تنها یک مودم  وجود ندارد و ب
و هاب مخابراتي استفاده مي شود. از سویي دیگر با 
جداسازي این دو واسط )MI4 و MI6( دو تجهیز 
کاماًل متفاوت با کارایي هاي متفاوت داراي دو کانال 
ارتباطي متفاوت با مشخصات متفاوت خواهند شد. 
ــن معماري کنتورهاي برق  به این ترتیب که در ای
ــه نیاز به ارتباطي دوطرفه و مطمئن دارند و باید  ک
اطالعات مربوط به تجهیزات سمت مشترک را نیز 
منتقل کنند، با یک محیط انتقال متفاوت با آن  چه 
ــاي آب و گاز بکار مي رود،  به منظور قرائت کنتوره

انتقال اطالعات می   کنند. 
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شکل10. معماری پیشنهادی

4. نتیجه گیري
با توجه به این که معماري ارایه شده توسط پروژه ی 
ــي مانند وجود یک  OPEN meter  داراي نقایص
واسط ارتباطي براي ایجاد ارتباط با کنتورهاي آب، 
ــور مربوط به تجهیزات DER و یا  گاز و برق )کنت
ــود در یک نقطه( و یا وجود واسط  کنتورهاي موج
ــاي آب و گاز با  ــراي ارتباط کنتوره MUMI2 ب
تجهیز تعمیر و نگهداري محلي است، معماري ارایه 
ــه شبکه هاي توزیع  ــن مقاله با نگاهي ب شده  در ای
ــي با تعدادي زیاد  ــا توجه به وجود آپارتمان های و ب
 DER ــزات مربوط به ــترکین، مطالعه تجهی از مش
ــتر  ــه که امکان استفاده از بس ــه به این نکت و توج
ــراي تمام شبکه هاي توزیع قابل  مخابراتي PLC ب
پیاده سازي نیست، مشکالت برشمرده شده را رفع 
ــاري را در  ــاده از این معم ــان استف ــد و امک مي کن
ــن مي سازد، به  ــد در آینده ممک ــه ي هوشمن شبک
ــي جهت قرائت  ــتر مخابرات این علت که وجود بس
ــرق/ هاب  ــک کنتور ب ــرق توسط ی ــاي ب کنتوره
مخابراتي امکان اتصال حسگرهاي الزم را به اواسط 

ارتباطي MI4 ممکن مي گردد.  

[1] “Networking AMI Smart Meters”; Bennett, C.; Highfill, D; Energy 2030 Confer-
ence, 2008. ENERGY 2008. IEEE, Topic(s):  Power, Energy, & Industry Application, 
Digital Object Identifier: 10.1109/ENERGY. 2008.4781067 
[2] “A Unified Solution for Advanced Metering Infrastructure Integration with a Dis-
tribution Management System”; Zhao Li; Zhenyuan Wang; Tournier, J.; Peterson, W.; 
Wenping Li; Yi Wang; Smart Grid Communications (SmartGridComm), 2010 First 
IEEE International Conference on Topic(s):  Components, Circuits, Devices & Sys-
tems ; Power, Energy, & Industry Applications;  Digital Object Identifier: 10.1109/
SMARTGRID.2010.5621998 
[3] “Intelligent migration from smart metering to smart grid”; Arian, M.; Ameli, 
M.; Soleimani, V.; Ghazalizadeh, S. Power Engineering and Automation Confer-
ence (PEAM), 2011 IEEE  ; Volume:2 ; Topic(s):  Communication, Networking & 
Broadcasting ; Computing & Processing (Hardware/Software) ; Geoscience ; Nuclear 
Engineering; Photonics & Electro-Optics ; Power, Energy, & Industry Applications ; 
Digital Object Identifier: 10.1109/PEAM.2011.6134995 
[4] “The design of outage management system utilizing meter information based on 
AMI (Advanced Metering Infrastructure) system”; Seoung-Hwan Choi; Shin-Jae 
Kang; Nam-Joon Jung; Il-Kwon Yang Power Electronics and ECCE Asia (ICPE & 
ECCE), 2011 IEEE 8th International Conference on Topic(s):  Components, Circuits, 
Devices & Systems ; Power, Energy, & Industry Applications Digital Object Identifier: 
10.1109/ICPE.2011.5944797
[5] “An overview of AMI from a user centered design perspective”; Mavrommati, I.; 
Darzentas, J. Intelligent Environments, 2006. IE 06. 2nd IET International Conference 
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اصول،  تئوري و كاربردها
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امروزه پس از گذشت حدود 29سال از تولد پروتکل HART، این پروتکل مورد 
حمایت و استفاده ی بسیاری از تولیدکنندگان تجهیزات ابزاردقیق و کنترلی در 
سرتاسر دنیاست و به عنوان یک بستر ارتباطی کارآمد و مطمئن جایگاه ویژه ای 
ــوری و کاربردهای این پروتکل در  ــع فرآیندی یافته است. اصول، تئ را در صنای

این مجموعه مقاالت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
ــم حضور شده است انواع فرامین در  ــش دوم این مقاله که در ادامه تقدی در بخ
ــا دستگاه های HART، توصیف دستگاه  پروتکل HART، چگونگی ارتباط ب

)DD( و مزایای استفاده از این پروتکل مطرح شده است.
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شبکه  ي ارتباطي HART؛ اصول،  تئوري و كاربردها

HART جدول 1. فرمان ها در پروتکل

 HART 2. 6. فرمان  ها در پروتکل
ــکل  پروت در  ــود  موج ــای  فرمان  ه ــه  مجموع
ــیم  تقس ــی  اصل ــه   ي  دست ــه  س ــه  ب  HART"

می   شوند که عبارتند از:
.فرمان   های Universal؛
.Common Practice؛

.Device Specific.
Universal Commands .1 .6. 2

ــام دستگاه   هایی که در  ــن فرمان   ها باید برای تم ای
ــتند تعریف شده  ــا پروتکل HART هس ارتباط ب
ــاده قرار  ــا را مورد استف ــا دستگاه   ها آن  ه باشند ت
 دهند. فرمان   های Universal این توانایی را ایجاد 
ــط عملکرد  ــات مفید در شرای ــد که اطالع می   کنن

نرمال در دسترس باشند.

Common Practice Commands .2 .6 .2
ــیاري از  ــن فرمان   ها توابعی را که به وسیله   ي بس ای
ــاً همه   ي آن   ها( در  ــای ارتباطی )نه لزوم دستگاه   ه
ــل می   شوند آماده  ــکل HART اجرا و تکمی پروت

کرده و در دسترس قرار می   دهند.

Device Specific Commands .3 .6 .2
ــتند که  ــده   ي توابعی هس ــن فرمان   ها بیان کنن  ای

ــد می   باشند.  ــود در فیل ــر دستگاه موج ــژه   ي ه وی
ــون،  ــه کالیبراسی ــوط ب ــات مرب ــن اطالع  همچنی
ــدازی و برنامه   ریزی را به خوبی سایر اطالعات  راه   ان
که درباره   ي ساختار دستگاه   ها می   باشند در دسترس 
قرار می   دهند. دسترسی به اطالعات موجود در این 
ــان تجهیزات امکان   پذیر  فرمان   ها از طرف سازندگ
ــری اطالعات  ــدول )1( شامل یک س ــد. ج می   باش

جامع در مورد این فرمان   ها است.
ــرای  ــت ب ــن اس ــا ممک ــن فرمان   ه ــدام از ای هرک
ــژه   اي در عملکردهای میزبانی مورد  کاربردهای وی

استفاده قرار گیرند.

4.6.2. جدول توضیحات 
ــال از فرمان   ها در  ــه بعد، چند مث در جدول صفح
ــده است. همچنین در  ــکل HART آورده ش پروت
ــن جدول یک سری اطالعات جامع در مورد این  ای

فرمان   ها ذکر شده است.

2. 6. 5. برقراری ارتباط با دستگاه  های 
HART

هر دستگاه HART دارای 38 بیت آدرس می  باشد 
ــد شناسایی سازنده، کد نوع دستگاه و  که شامل ک
ــت. همچنین هر  ــر دستگاه اس شناسه   ي خاص ه

دستگاه آدرس خاص خود را دارد که هنگام ساخت 
تنظیم می   شود.

 HART ــردازش )رییس1( در پروتکل واحدهای پ
باید آدرس دستگاه   های موجود در فیلد را بدانند تا 
بتوانند یک ارتباط سالم و موفقیت   آمیز با هر کدام 
ــا برقرار کنند. رییس می   تواند با ارسال یکی  از آن  ه
ــب پاسخ   گویی از طرف  ــان زیر، که موج از دو فرم
دستگاه مرئوس2 با آدرس مخصوص خود می   شود، 
ــار خود قرار  ــی آدرس مرئوس را در اختی ــه راحت ب

دهد:
فرمان )0( )مشخص کننده   ي اختصاصی خواندن(: 
ــح داده شده برای  ــان )0( روش مرجع و ترجی فرم
ــوس می   باشد. زیرا  ــاه مرئ ــروع ارتباط با دستگ ش
ــرای واحد رییس فراهم  بدین وسیله این توانایی  ب
ــل متقابل با هر  ــدون استفاده از عم ــود که ب می   ش
ــت آورده  ــه دس ــوس، آدرس آن را ب ــاه مرئ دستگ
ــر آدرس به صورت ــد. ه ــه باش ــار داشت  و در اختی

ــخیص  Polling فرستاده می   شود که منجر به تش
ــر دستگاه می   شود )این  ــاص مربوط به ه آدرس خ

آدرس   ها بین 0 تا 15 عدد می   باشند(. 
فرمان )11( )مشخص کننده   ي اختصاصی خواندن 
ــان  ــه- Read by tag(: فرم ــب مربوط ــا برچس ب
ــه بیش از 15 دستگاه در شبکه  )11( در حالتی ک
1. Master 
2. Slave 
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ــا در حالتی که آدرس   دهی  ــود داشته باشد و ی  وج
ــرم Polling نباشد  ــه ف ــود ب ــای موج دستگاه   ه
ــرد، در این صورت ایجاد  مورد استفاده قرار می   گی
توپولوژی درختی چند انشعابی برای دستگاه   هایی 
که به صورت مجزا تغذیه می   شوند و ایزوله هستند 
ــر خواهد بود. استفاده از فرمان )11( این  امکان   پذی
ــی   آورد که واحد رییس، شماره   هاي  الزام را پدید م
ــی کردن در نظر بگیرد و  برچسب3 را برای سرکش

مشخص کند.

2. 6. 6. توصیف مشخصات دستگاه   ها4 
)DD(

HART  در برخی از عملکردهای میزبانی پروتکل
از توصیف مشخصات دستگاه   های موجود در شبکه 
ــه امکان دسترسی  ــاده می   شود تا بدین وسیل استف
ــه متغیرها و نیز توابع موجود  به اطالعات مربوط ب
ــا  ــن DDه ــود. ای ــم ش ــا فراه ــن دستگاه   ه  در ای
همه   ي اطالعات الزم برای ایجاد یک ارتباط کامل و 
موفقیت   آمیز با دستگاه   های موجود در فیلد را برای 

عملکردهای میزبانی در بر دارند.
برای شرح مشخصات دستگاه   ها از یک زبان خاص 
ــخصات دستگاه   ها5«  ــف مش ــان توصی ــه نام »زب ب
ــاده می   شود که تمام اطالعات مورد  )DDL( استف
نیاز برای یک کاربر )عملکرد میزبانی( را به صورت 

یک فایل ساختاری در می   آورد.
ــکل و ساختار  ــن توانایی را دارند که ش ــا ای DDه
 Common Practice ــای آن دسته از فرمان   ه
ــه خوبی  ــد را ب ــتیبانی می   شون ــت و پش ــه تقوی ک
ــخیص داده و  فرمان   های Device Specific تش
شناسایی نمایند. یک DD برای یک دستگاه فیلد 
ــاً معادل با یک راه   انداز  در پروتکل HART تقریب

چاپگر برای یک PC می   باشد.
ــرای کارپردازهای میزبان  ــان را ب DDها این امک
ــازی به توسعه، تقویت  فراهم می   کنند که دیگر نی
ــال  ــه ارس ــی ک ــا )رایانه   های ــتیبانی واسط   ه و پش
ــه را کنترل  ــه یا شبک ــده و پایان ــن پردازن  داده بی
می   کنند( و راه   اندازهای سفارشی نداشته باشند. یک 
ــه   ي   پارامترها و توابع موجود  DD تصویری از هم
ــک دستگاه را به فرم و زبان استاندارد شده   ای  در ی
تهیه می   کند و کارپردازهای HART توانایی تهیه 
ــدات فیلد در  ــردن یک DD برای تولی و فراهم ک
ــر آن   ها تصمیم به  ــد و اگ HART را دارا می   باشن
ــاده از یکی از این DDها بگیرند، این  تهیه و استف
ــات الزم برای خواندن و نوشتن داده   ها  DD اطالع
مطابق با چگونگي کار هر دستگاه در در اختیار یک 

عملکرد میزبانی DD-enable قرار می   دهد.
 HART برای دستگاه   های DD ــای منابع فایل   ه
ــی  شبیه فایل   های نوشته شده در زبان برنامه  نویس

C می  باشند.
3. Tag number
4. Device Description
5. Device Description Language

ــدن در کتابخانه   ي  ــت ش ــرای ثب ــا ب ــن فایل  ه  ای
ــی HCF DD به HCF ارایه می   شوند  الکترونیک
و همواره یک  سری بررسی   های کیفی، برای حصول 
اطمینان از مطلوبیت مشخصات در راستای تصدیق 
ــردن این مطلب که هیچ نوع تضادی با DDهای  ک
ــدارد و عملکرد  ــده در حال حاضر وجود ن ثبت ش
ــدارد میزبان   های HART می   باشد،  براساس استان

بر روی DDهای ارایه شده صورت می   گیرد.
ــی HCF DD یک مکان  ــه   ي الکترونیک کتابخان
 HART ــع همه   ي ــرای مدیریت و توزی مرکزی ب
ــت و آسان برای  ــه استفاده   ي راح DDها است ک
ــا و پایانه   های  ــی نظیر PCه ــای میزبان عملکرده
ــود. در نهایت می   توان به این  دستی را سبب مي   ش
ــری از اطالعات اضافی  ــه اشاره کرد که یک س نکت
ــر  ــی دیگ ــرای Screen Formatting و برخ ب
ــط عملکردهای  ــا که ممکن است توس از کاربرده
ــرد توسط این ــرار گی ــاده ق ــورد استف ــی م  میزبان

DDها تأمین نمی   شوند.

HART 3. مزایای عملکرد پروتکل
ــاوري قدرتمند ارتباطی  ــکل HART یک فن پروت
است که از تمام توانایی   های دستگاه   های دیجیتالی 
ــه بهترین شکل استفاده می   کند.  موجود در فیلد ب
ــی سیگنال   های آنالوگ  ــکل نقش ارتباط این پروت
ــرده و  ــظ ک ــی را حف ــداول قدیم mA 20-4 مت
ــه را در ایجاد ارتباطات  ــالوه بر آن توانایی سامان ع
ــال دو سویه به وسیله   ي ابزاردقیق هوشمند  دیجیت
ــن پروتکل بهترین راهکار  ــم نموده است. ای را فراه
برای برقراری ارتباط در دستگاه   های هوشمند فیلد 
ــز وسیع   ترین زمینه و توانایی الزم جهت  است و نی
تقویت و سازگاری با هر یک از دستگاه   های وابسته 
به پروتکل   های جهانی را دارد. بیش  ترین تجهیزات 
ــه سایر  ــبت ب ــت این فناوری )نس ــق تح  ابزاردقی
ــات دیجیتال( در  ــود در ارتباط ــاي موج فناوري   ه
ــی بکار گرفته  ــوده و می   توانند به راحت دسترس ب

شوند.
ــه  ب ــد  می   توانن ــدی  فرآین ــای  کاربرده ــر   اکث
ــده توسط  ــدات ارایه ش ــر یک از تولی ــه   ي ه وسیل
 HART کارپردازهای ابزاردقیق متعلق به پروتکل 
ــر فناوري   های  ــالف سای ــد. برخ ــی شون آدرس   ده
ــال، پروتکل HART یک راهکار  ارتباطات دیجیت
ــا ابزاردقیقي  ــرای سازگاری ب ــی خاص را ب ارتباط
ــروزه استفاده  ــه و نصب شده و ام ــه از قبل تهی  ک
ــده قرار می   دهد.  ــود، در اختیار استفاده کنن می   ش
ــتی تضمین و اطمینان الزم را  این سازگاری بازگش
جهت سرمایه   گذاری در کابل   کشی   ها و راهبرد های 
ــوظ و مطمئن باقی  ــه در آینده باید محف جاری ک

بمانند تأمین می   کند.
ــه همراه دارد  ــاده از HART ب ــی که استف مزایای

عبارتند از:
.عملیات   های بهبود یافته   ي واحد صنعتی؛

.انعطاف   پذیری عملیاتی؛
ــه در  ــورت گرفت ــاي ص ــظ سرمایه    گذاری   ه  .حف

زمینه   ي ابزاردقیق؛
.ارتباطات دیجیتال.

ــک از این موارد توضیحاتي  در ادامه در مورد هر ی
ارایه خواهد شد.

3. 1. عملیات بهبود یافته  ي واحد صنعتی
ــرد  ــود در عملک ــب بهب ــکل HART موج پروت
ــی می  شود و همچنین فرآیندهاي  واحدهای صنعت
ــداری و تعمیرات را بهبود  نصب و راه   اندازی و نگه

مي   بخشد.
ــکل  صرفه   جویـی در هزینه   هـای نصـب: پروت
ــف را  ــای مختل ــازی دستگاه   ه HART شبکه   س
ــده انجام داده  ــک زوج سیم به هم تابی از طریق ی
ــم و نصب  ــد. این روش تنظی ــتیبانی می   کن  و پش
را در  ــه  ای  ــل مالحظ قاب ــی  ــد صرفه   جوی  می   توان

سیم   کشی ایجاد کند.
ــرای اتصال  ــعابی ب ــاده از مد اتصالی چند انش استف
ــل  ــک کاب ــه ی ــه ب ــق چندگان ــزات ابزاردقی تجهی
ــای نصب می   شود.  ــب کاهش هزینه   ه منفرد موج
ــزات چندمتغیره، تعداد تجهیزات  استفاده از تجهی
ــی، قطعات یدکي مورد  ابزاردقیق، میزان سیم   کش
ــا را کاهش  ــاز پایانه   ه ــورد نی ــزات م ــاز و تجهی  نی
ــزات ابزاردقیق موجود در  ــد. برخی از تجهی می   ده
ــکل HART، کنترل   کننده   های  ــت پروت فیلد تح
ــد که این موضوع نیاز به  ــز در خود دارن "PID را نی
کنترل   کننده   های جداگانه را مرتفع مي   سازد و این 
خود موجب کاهش قابل مالحظه   ای در سیم   کشی 

و صرفه  جویی در هزینه   ي تجهیزات می   شود.
را  ه   انـدازی:  هزینه   هـای  در  صرفه   جویـی 
ــدازی  راه   ان و  ــب  نص ــت  جه الزم  ــان  زم ــدت   م
دستگاه   های فیلد تحت پروتکل HART به مراتب 
ــب و راه   اندازی یک  ــرای نص ــر از زمان الزم ب  کمت
ــه تنهایی  ــی ب ــداول قدیم ــوگ مت ــه   ي آنال  سامان
ــکل ارتباطي  ــه با پروت ــی ک ــد و اپراتورهای می   باش

HART درگیر هستند به راحتی می   توانند از روی 
نشانه   ي تجهیزات موجود در فیلد آن  ها را شناسایی 
کنند و به آن   ها دسترسی داشته باشند و نیز امکان 
بررسی صحت و درستی پارامترهای عملیاتی نیز به 

سادگی امکان   پذیر است.
روش تنظیم و نصب سخت   افزاری تجهیزات مشابه، 

شبکه  ي ارتباطي HART؛ اصول،  تئوري و كاربردها



91
ن 

هم
و ب

ی 
  د

/ 1
40

 و 
13

9 
پی

یـا
 / پ

10
 و 

9 
اره

ـم
 ش

/15
ال

سـ

43

ت
العا

اط
ی 

ور
فنا

ــخه   برداری و تکرار از روی  ــه صورت نس می   تواند ب
ــه این امر بررسی  ــزات اصلی صورت گیرد ک تجهی
ــص بودن یک حلقه با استفاده از فرمان دادن  بی   نق
ــم خروجی  ــد جهت تنظی ــمیترهای فیل ــه ترانس ب
ــهیل  ــر حال حاضر را تس ــاس مقادی ــوگ براس  آنال

مي   نماید.
کیفیت بهبود یافته   ي اندازه   گیری: دستگاه   های 
ــکل HART دسترسی به یک  ــی در پروت ارتباط
ــر می   سازند و از  ــری اطالعات بدون خطا را میس س
ــود در عملیات واحد صنعتی در  این رو موجب بهب

طول یک عملکرد نرمال می   گردند.
ــر دستگاه  ــر عملیاتی ه ــش و تصحیح مقادی نمای
ــن پروتکل امکان   پذیر  ــی از راه دور تحت ای به   راحت
است. و در صورت upload شدن برای یک کاربرد 
ــا می   توانند جهت تنظیمات  نرم   افزاری، این داده   ه
ــور خودکار به صورت سوابق نگهداری  مقبول به ط
ــری از پارامترهای هر  ــن جمع کثی شوند. همچنی
ــق سازگار با  ــق تجهیزات ابزاردقی ــاه از طری دستگ
ــرل، تعمیرات و نگهداری  ــه منظور کنت HART ب
ــال داده می   شوند  ــرل انتق ــاق کنت ــه ات ــق ب  سواب

)شکل6(.
ــات  محاسب  HART ــای  دستگاه   ه از  ــی   برخ
ــای کنترلی PID و یا  ــده   ای مثل الگوریتم   ه پیچی
نرخ جریان جبران شده را انجام می   دهند. تجهیزات 
ــت پروتکل  ــره تح ــد چندمتغی ــق توانمن ابزاردقی
HART مقادیر اندازه   گیری شده را دریافت کرده 
ــان محل خود محاسبات را انجام می   دهند  و در هم
و بدین ترتیب موجب حذف زمان الزم جهت رفت 
ــردازش شده و در نتیجه  ــت داده   ها برای پ و برگش
ــرای محاسبات با خطای  موجب بهبود زماني و اج
ــردازش توسط مرکز  ــبت به حالتی که پ کمتر نس
ــد. در این راستا  ــورت می   گیرد، می   شون میزبان ص

ــه تمام اطالعات در  ــکل HART دسترسی ب پروت
ــر می   سازد. در  ــد متغیره را میس ــای چن دستگاه   ه
ــوگ )متغیرهای  ــای آنال ــرای خروجی   ه مجموع ب
ــه تمام  ــی ب ــکل HART دسترس ــی(، پروت  اصل
ــن است برای  ــه ممک ــری را ک ــای اندازه   گی داده   ه
ــات مربوط به  ــی درستی و محاسب ــی، بررس بازبین
تعادل  انرژی و Plant mass استفاده شوند میسر 

می   سازد.
برخی دیگر از تجهیزات موجود در فیلد با استفاده 
ــره و حفظ اطالعات  ــکل توانایی ذخی ــن پروت از ای
ــورت خالصه   ي داده و  ــه گذشته را به ص ــوط ب مرب
ــا و جداول  ــن گزارش   ه ــد. ای Trend Logs دارن
ــی می   توانند جهت  ــی و محاسبات استاتیک عملیات
نگهداری سوابق و انجام عملیات فرآیندی در آینده 
ــردازش مرکزی ارسال  ــه کاربر نرم   افزاری واحد پ ب

شوند.
تعمیـرات  هزینه   هـای  در  صرفه   جویـی 
در  ــا  خط ــخیص  تش ــت  قابلی نگهـداری:   و 
 HART ــای ارتباطی موجود در پروتکل دستگاه  ه
موجب صرفه   جویی قابل مالحظه   ای از طریق کاهش 
ــام فعالیت  ــان الزم براي انج ــی و مدت زم  خاموش
مي   شود. این پروتکل، خطا را به اتاق کنترل انتقال 
ــب کاهش زمان الزم  ــد و بدین وسیله موج می   ده
ــی منبع بروز خطا و تالش در جهت  جهت شناسای
ــود و در نتیجه اشتباهات موجود در  رفع آن می   ش
ــش یافته و  ــی پرخطر به شدت کاه ــد یا نواح فیل

تقریباً از بین می   روند.
ــاه جابجا شده وارد خدمت  هنگامی که یک دستگ
می   شود، HART این توانایی را فراهم می   کند که 
ــح و به سرعت تنظیم  ــای عملیاتی تصحی پارامتره
شوند و اگر این ارسال کارآمد و سریع باشد موجب 
ــش مدت زمان خارج از خدمت ماندن دستگاه  کاه
ــزار در این  ــای نر  م   اف ــی از کاربرده ــود. برخ می   ش
ــوط به ساختار  ــان ثبت اطالعات مرب ــکل امک پروت
ــای عملیاتی  ــدی سامانه و نیز وضعیت   ه و پیکربن
ــه طوری که این  ــر می   سازند ب هر دستگاه را میس
ــرات و نگهداری  ــد جهت تعمی ــات می   توانن اطالع

پیشگویانه و پیشگیرانه مورد استفاده قرار گیرند.

3 .2. انعطاف   پذیری عملیاتی
ــم  فراه را  ــان  امک ــن  ای  HART ــکل   پروت
ــد که دو رییس )اولیه و ثانویه( بتوانند با هر  می   کن
دستگاه مرئوس ارتباط برقرار کنند که این موضوع 
ــش انعطاف   پذیری  ــب افزای ــود موج ــه نوبه   ی خ  ب
ــکل می   توان  ــت این پروت ــود. همچنین تح می   ش
ــده   ی مبتنی بر  ــا ارتباط یک کنترل   کنن همزمان ب
ــاه فیلد، از  ــک پایانه   ی دستی با دستگ ــا ی PC و ی
یک سامانه میزبانی متصل شده دایمی نیز استفاده 

کرد. )مطابق شکل7(
ــت برقراری  ــکل HART اطمینان الزم جه پروت
ارتباط برای رو بدل شدن اطالعات بین دو دستگاه 
ــای Universal که موجب  ــه واسطه   ی فرمان   ه ب
ــر پارامترهای  ــی میزبان   ها و انتقال بیش  ت دسترس
ــده در دستگاه   های موجود  ــارف بکار گرفته ش متع
 HART در فیلد می   شوند را فراهم می   سازد. زبان
 ،HART ــکل ــف داده در پروت ــان تعری DD، زب
توانایی دستگاه   ها برای رد و بدل کردن اطالعات را 
توسعه می   دهد به طوری که بتواند اطالعاتی را که 
ممکن است ویژه   ی یک دستگاه خاص باشد شامل 
ــک واحد دستی پیکربندی  شود. زبان DDL به ی
ــه   ای میزبانی این اجازه  ــا و یا یک عملکرد رایان تنه
ــد تا دستگاه   های سازندگان مختلف را که  را می   ده
ــل می   کنند به راحتی  ــت پروتکل HART عم تح
شکل دهند )از نظر نرم   افزاری و سخت   افزاری( و نیز 
کار تعمیرات و نگهداری را به بهترین شکل ممکن 

روی آن  ها انجام دهد.
استفاده از ابزارها و مجموعه   ی برنامه   های کاربردی 
سامانه   ی پردازش متعارف و مشترک برای تولیدات 
ــان مختلف موجب کاهش نیاز به تجهیزات  سازندگ
ــک واحد صنعتی  ــز آموزش جهت نگهداری ی  و نی

می   شود.
ــی دستگاه های موجود در  پروتکل HART توانای
ــترش فراتر  ــترش می   دهد که این گس فیلد را گس
ــزات تک متغیره   ی آنالوگ از محدودیت   های تجهی

 mA 20-4 می   باشد.

شبکه  ي ارتباطي HART؛ اصول،  تئوري و كاربردها

شکل1.3. مواردی چون برچسب، پیغام، اطالعات عیب یابی، تاریخ، شماره 
سریال، متغیرهای وسیله، جنس بدنه و غیره، می تواند در ساختار پروتکل 

HART  به همراه سیگنال اندازه گیری شده منتقل شود. 
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 Accuracy and stability 
 Reliability 
 Multivariable 
 Computations 
 Diagnostics 
 Multiple sensor inputs 
 Ease of commissioning 
 Tag ID 
 Remote configuration 
 Loop checks 
 Adjustable operational parameters 
 Access to historical data 
 Multidrug Networking 
 Access by multiple host devices 
 Extended communication distances 
 Field-based control 
 Interoperability 

 
 

3.3. حفظ سرمایه   گذاری در زمینه   ی 
ابزاردقیق

ــود در حال  ــی موج ــای صنعت ــا و واحده فرآینده
ــرای  ــی را ب ــل توجه ــرمایه   گذاری قاب ــر س  حاض
ــای  کنترل   کننده   ه ــه   ی  تهی ــی،  سیم   کش
،Barriers ــاالت،  اتص ــای  جعبه   ه ــوگ،     آنال

ــزات ابزاردقیق  Marshalling Panels و تجهی
ــمند انجام می   دهند. نیروی انسانی،  آنالوگ و هوش
ــزات، همگی برای  ــا، عملکردها و تجهی طرز کاره
ــتیبانی، تقویت، تعمیر و نگهداری دستگاه   های  پش
ــد و در این میان تجهیزات  ــده حضور دارن نصب ش
 HART ــق موجود در فیلد تحت پروتکل ابزاردقی
ــرمایه   گذاری   ها در صورت وجود تولیدات  از این س
 سازگار با توانایی   هایی دیجیتال باال حمایت و حفاظت 
ــای افزوده  ــن توانایی   ه ــه طوری که ای ــد ب می   کنن

مرحله به مرحله مورد استفاده قرار می   گیرند.
ــه  ب  HART ــتگاه   های ــادی، دس بنی ــطح  در س
ــر و  ــت تعمی ــتی، جه ــه ی دس ــک پایان ــیله ی وس
ــم ارتباط برقرار  ــب و راه   اندازی با ه  نگهداری، نص
می   کنند. با توجه به نیاز به ترقی و پیشرفت از نظر 
 PC ــامانه   های تکنیکی، به   روز و لحظه   ای بودن، س
ــته از وضعیت   بنیادی توانایی ارایه   ی نمایش پیوس
ــر  ــدی را میس ــای پیکربن ــتگاه   ها و پارامتره  دس
ــات پیشرفته   ی فیلد  ــازند و همچنین تأسیس می   س
 HART می   توانند از سامانه   های کنترل با توانایی

I/O استفاده کنند.
ــتقیم  ــد به طور مس ــت می   توانن ــات وضعی اطالع
ــت راه   اندازی  ــه   ی کنترلی جه ــیله   ی برنام ــه وس ب
ــتجوی لحظه   ای مبنی بر  عملکردهای مفید و جس
شرایط کنترلی و خواندن مستقیم داده   های مربوط 
ــتفاده  به تجهیزات ابزاردقیق چند متغیره مورد اس

قرار گیرند.
جدول 2. امتیازات تجهیزات HART نسبت به تجهیزات دیجیتالی

 3. 3. 1. سازگاری ارتباطی بین 
HART  ویرایش   های مختلف

ــزات مربوط به HART روز به  در حالی که تجهی
روز پیشرفت می   کنند، توابع و عملگرهای جدیدی 
ــاس پروتکل  ــد. اس ــرار می   گیرن ــتفاده ق مورد اس
ــزات جدید تحت  ــت که تجهی HART بر این اس
ــکل هنگام برقراری ارتباط با یک ویرایش  این پروت
ــت، رفتاری  ــامانه   ی میزبان به صراح ــد از س جدی
ــود در ویرایش   های قدیمی  ــابه روش   های موج مش
ــان دهند )یک نوع هم  خوانی  HART از خود نش

بین آن  ها وجود داشته باشد(.

3.4. ارتباطات دیجیتال
ــتفاده  تجهیزات ابزاردقیقی که از ریزپردازنده   ها اس
ــراه دارند. این  ــازات زیادی را به هم می   کنند امتی
امتیازات بدون توجه به نوع روش ارتباطی استفاده 
شده، در تمام دستگاه   های هوشمند یافت می   شوند. 
یک دستگاه دیجیتال مزایایی را ایجاد می   کند مثل 
ــتی با ضریب اطمینان باال و پایداری  درجه   ی درس
 HART ــان پروتکل ــی، و در این می ــات کاف و ثب
ــق امکان  ــق را از طری ــزات ابزاردقی ــی تجهی توانای
ــدت باال می   برد  ــی ارتباطی و شبکه به ش دسترس

)جدول 2(
                                                ادامه دارد

شکل2.3. سامانه ی چند رییسه

Analog + Digital
Communication

Remote Configuration
and Diagnostics

2Digital
updates/sec
)Valve Position, etc.(HART

HART
Interface

 +4-20mA 

ــبکه HART و نسخه بی سیم  ــی ارشد»بررسی ویژگی های ش ــمینار کارشناس  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)

منابع و مأخذ:
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رايانه  های تک  برد
Single Board Computers

ــان  زم ــت  گذش ــا  ب  )SBC(1ــرد تک ب ــای  رایانه  ه
ــد. در ابتدا عامل انتخاب   تغییرات عمده   ای یافته   ان
آن   ها براساس CPU و تراشه   های محیطی وابسته 
ــش Zilog ،Intel یا ــت سال پی ــه آن بود. بیس  ب

ــا تولیدکنندگان اصلی سیلیکون  Motorola تنه
برای سامانه   های ریزپردازنده بودند. با بهبود چگالی، 
ــت سیلیکون، انتخاب SBCها و  پیچیدگی و قابلی
روش این انتخاب نیز بهبود یافت. امروزه در انتخاب 
ــزار، اندازه   ی برد، و  یک SBC مواردی چون نرم   اف
ــدی تصمیم   گیری در کنار  به   روز بودن، عوامل کلی

توان و سرعت CPU هستند.

1. Single Board Computer

واژه های کلیدی: 
SBC

SBC مشخصات
PC معماری

مهندس محسن یادگاری

ان
رد

رگ
ــ

ب

رل
ــت

ــ
کن
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ــ

ــ
رآین

ف

تعاریف و استانداردهای سخت  افزار
ــه، درک نادرست و  ــای توسع ــل گزینه  ه ــه دلی ب
ــکل  ــورت یک مش ــه ص ــاه از SBC ب ــم اشتب فه
ــک  ــی ی ــاظ تاریخ ــه لح ــت. ب ــده اس ــی مان  باق
سامانه   ی مبتنی بر SBC ضرورتاً یک برد تکی نبوده 
ــه عنوان یک جزء  ــت. یک SBC ممکن است ب اس
ــترش و توسعه   ی   ساختاری اصلی عمل کند اما گس
 mezzanine گزینه   های سامانه اغلب یک گذرگاه
ــرده است. صرف  نظر از  ــتی2 را دیکته ک یا پانل پش
ــا گزینه   های توسعه  ــدزه و ابعاد3، همه   ی SBCه ان
ــک  ــار کاربر قرار می   دهند. به دلیل ریس را در اختی
ــتریان و فروشندگان  و عوامل عدم قطعیت که مش
ــتیبانی از امکان  ــد، پش ــه می   شون ــا مواج ــا آن   ه ب
ــتریان از سوی  ــت. مش ــری ضروری اس  توسعه ام
ــرای استفاده از  ــای فروش و بازاریابی ب دپارتمان   ه
ــای بیش  تر تحریک  ــات، قابلیت  ها یا گزینه   ه امکان
ــه دنبال  ــن دلیل ب ــان به ای ــد. فروشندگ می   شون
گزینه   های توسعه   ی بیش  تر هستند که می   خواهند 
مطمئن شوند بردهای جامع و کامل با فرصت  های 
 بسیار برای موفقیت طراحی و فروش بیش  تر را ارایه 

می   کنند. 
ــی  ــای اختصاص ــا دارای طراحی   ه ــن SBCه اولی
ــرد خاص بودند.  ــرای ارضای یک کارب ــورد نیاز ب م
ــود نداشت.  ــرای برد وج ــداردی ب ــدازه   ی استان ان
ــذاری نرم   افزار  ــش و کدگ ــی، ساخت، آزمای طراح
ــا به طور  ــه شرکت   ه ــود طوری ک ــبتاً آسان ب نس
ــول SBCهای خود را برای پروژه   هایی که 50  معم
ــاز داشتند طراحی می   کردند.  دستگاه یا بیش  تر نی
ــود طوری که  ــادی در دسترس ب ــان و پول زی  زم
 شرکت   های غیررایانه   ای می   توانستند منابع انسانی و 
ــرای طراحی رایانه   ها از  ــه   ی داخلی خود را ب سرمای
قطعاتی در سطح تراشه تا محصوالت نهایی بکار گیرند. 
ــای توسعه و فنون کدگذاری   انواع CPU، گزینه   ه

نرم   افزار به میزان قابل توجهی تغییر کردند. 
ــت ایجاد یا اتخاذ  ــچ استانداردی در سطح صنع هی
ــود و  ــوالت موج ــی از محص ــواع متنوع ــد و ان نش
ــوان از میان آن   ها  ــه شده وجود نداشت تا بت  ساخت
ــرد. نتیجه   ی نهایی،  ــه   ی مناسب را انتخاب ک گزین
ــامان  ــزار و پیکربندی بس ــزار، نرم   اف ــک سخت   اف ی
 CPU مبتنی بر ترجیحات مهندس طراح در مورد
ــم به نظر  ــیار آشفته و نامنظ ــار بس ــود و روال ک  ب

می  رسید.
ــذار از دوران  ــازار SBC در حال گ ــی که ب در حال
ــود، استانداردهای معماری سامانه  طفولیت خود ب
 ،SBC ــار اولیه   ی ــه توسعه نمودند. ساخت شروع ب
ــاری گذرگاه  ــترش ساده از معم یک توسعه و گس
ــترک مورد استفاده در ریزپردازنده بود که یک  مش
ــی on-board و گذرگاه توسعه   ی ــاه محل  گذرگ

 Off-board  داشت.

2. Backplane
3. Form factor

ــل  ــتند حداق ــط می  توانس ــه فق ــای اولی  SBCه
ــد.  ــتیبانی نماین ــرد پش ــک ب ــا را روی ی کارکرده
 ،SBC ــخصات بنابراین، استانداردهای اولیه   ی مش
ــد برد  ــط چن ــه   ی I/O توس ــه و توسع روی حافظ
ــتی4 یا ــاه پانل پش ــده از طریق گذرگ ــل ش  متص

ــز نمود. با این حال، با رشد و  mezzanine تمرک
ــتی رو به  بلوغ بازار SBC، اهمیت گذرگاه پانل پش

کاهش گذاشت.
ــر  ب ــی  مبتن  SBC ــی  صنعت ــدارد  استان ــن  اولی
ــاه5 شرکت  ــدارد چندگذرگ ــا، استان ریزپردازنده   ه
ــه   ی 70 معرفی شد.  ــه در اواخر ده ــود ک Intel ب
 80xx این ریزپردازنده برای خانواده   ی پردازنده   ی
ــد و به  ــوب مهندسان ش ــود و محب ــه شده ب بهین
ــد. اندازه   ی آن  ــدارد IEEE  796 تبدیل ش استان
ــزرگ و دارای ابعاد 6,75 در 12 اینچ بود تا بتواند  ب
تراشه   های الزم برای ایجاد یک سامانه  را روی یک 
ــتی به صورت یک  برد جای دهد. گذرگاه پانل پش
بخش کامل از تصمیم   گیری طراحی در نظر گرفته 
ــد چندین برد  فراتر از  ــده بود. زیرا اغلب نیازمن ش
ــات سامانه   های I/O و حافظه را  SBC بود تا الزام

برآورده نماید.
ــوب و غیراختصاصی که  ــای محب ــر معماری   ه سای
ــه   ی 80 معرفی  ــه   ی 70 و اوایل ده ــر ده در اواخ
 Pro-Log/Mostek STD شدند شامل گذرگاه
ــاه  گذرگ و   Motorola Exorbus ــاه  گذرگ  ،
VME بودند. هر کدام از آن  ها از اندازه، ترجیحات 
ریزپردازنده و گزینه   های توسعه   ی خاص خود برای 
ــود و هر دو  ــی I/O برخوردار ب ــای اضاف عملکرده
 VME و گذرگاه IEEE استاندارد STD  گذرگاه
ــان مختلف  ــط فروشندگ ــدارد ANSI توس استان
ــد. Mostek ،Motorola و  ــتیبانی می   شدن پش
Signetics گذرگاه VME را تعریف و از آن دفاع 
کردند. این معماری بسیار محبوب است و تا فروش 
سالیانه بیش از 1 بیلیون دالر رشد داشته است. به 
طور متعارف، انتخاب VME به معنای استفاده از 
ــده   ی 68K و UNIX می   باشد؛ با این حال،  پردازن
فروشندگان پردازنده   های Intel x86 )32 بیتی(، 
ــنهاد  ــز پیش "SPARC ،SHARC و DSP را نی
می   دهند. این برای اولین بار بود که به استانداردهای 

جهانی برای برد و سامانه پرداخته می   شد. 
ــن لحاظ بی   نظیر است که یک  گذرگاه STD از ای
گذرگاه صنعتی I/O می   باشد. اندازه   ی برد در ابتدا 
ــه تنها امکان یک عملکرد  ــچ بود ک 4,5 در 6,5 این
در هر برد را فراهم می   ساخت. بردهای اضافی برای 
ــه   ی I/O اضافه شدند. با این حال،  حافظه و توسع
با افزایش یکپارچگی در مورد تراشه   های جدیدتر و 
قوی   تر، ایجاد رایانه   های تک  برد نیز امکان   پذیر شد.

4. Backplane bus
5. Multibus

ــرف از توسعه   ی  ــاده   ی ص ــده   ی استف ــان ای طراح
ــار زیادی برای  ــتی را نمی   پسندیدند. فش پانل پش
ــی سامانه   هایی با اندازه   ی کوچک   تر، بردهای  طراح
ــا وارد  ــارت6 بر آن  ه ــدون محفظه   ی ک ــر و ب  کم ت
می   شد. هنوز اگر مشتریان یا دپارتمان   های بازاریابی 
 امکانات بیش  تری را تقاضا نمایند آن  ها نیاز به یک 
ــت. این امر  ــد خواهند داش ــه   ی راه برای رش نقش
me - ــار گذرگاه ــور چندین ساخت ــر به ظه  ننج

ــاالی SBCها نصب می   شد.  zanine شد که در ب
ــاه Intel iSBX بود که  قدیمی   ترین مثال، گذرگ
ــاری Multibus SBC با  ــه   ی معم ــرای توسع ب
ــه   ی محلی ارزان I/O طراحی شد. مفهوم آن  توسع
ــیاری از فروشندگان  ــه سرعت پذیرفته شد و بس ب
ــروع به تولید این ماژول   ها نمودند. SBX تبدیل  ش

به استاندارد IEEE 959 شد.
اوایل دهه   ی 1980 شاهد حضور گسترده   ی قطعات 
ــزرگ )LSI( و یکپارچه در  ــه در مقیاس ب یکپارچ
ــم. نتیجه   ی  ــزرگ )VLSI( بودی ــاس خیلی ب مقی
ــرفت در حوزه   ی نیمه   رسانا این بود که امکان  پیش
ــن کاهش هزینه و  ــش چگالی عملکردی ضم افزای
افزایش قابلیت اطمینان روی بردها فراهم شد و به 
ــه نیازمند چندین برد است، یک  جای سامانه   ای ک
ــت روی یک برد تکی تحقق  سامانه   ی کامل توانس

یابد.
ــدن از طرح   های داخلی به  ــان شروع به گروی طراح
ــا SBC را به عنوان  ــا نمودند. آن  ه سوی SBCه
ــت  ــه می   توانس ــتند ک ــه می   دانس ــی از سامان جزی
ــک محصول  ــه عنوان ی ــه   ی اقتصادی و ب ــا صرف ب
استاندارد جهت ساده   سازی چرخه   ی طراحی- بازار 
ــع بیش  تر در  ــا این حال، این نف ــداری شود. ب خری
حوزه   ی سخت   افزار تحقق یافت. مرحله   ی توسعه   ی 
ــال رشد بود و به  ــزاری به طور فزاینده در ح نرم   اف
ــیار  دلیل نبود استانداردهای واضح این فرآیند بس
ــه دنبال نفوذ و  ــده و وقت   گیر بود. طراحان ب پیچی
ــک ماشین یا پروژه  ــاده   ی مجدد از کدهای ی استف
در ماشین یا پروژه   ی دیگر بودند. باید روش بهتری 

هم وجود می   داشت.

PC ورود
ــم   انداز رایانش  رایانه   ی شخصی )PC( همواره چش
ــای تک  برد نیز  ــر دنیای رایانه   ه ــر داده و ب را تغیی
ــداد زیادی مهندس  ــر شگرفی داشته است. تع تأثی
ــه   ی PC در  ــده در زمین ــوزش دی ــین آم و تکنس
بسیاری از حوزه   های مختلف وجود دارد. نتیجه  این 
ــت که فرآیند طراحی اولیه حول سؤاالتی مانند   اس
»چرا ما رایانه را در این کاربرد به کار نمی  گیریم؟« 
 PC ــن گرایش به فناوری ــل می   یابد. دلیل ای تکام
ــلط بر زیرساخت   های نرم   افزاری و سخت  افزاری  تس

گسترده   ی موجود آن است. 
ــه در سرتاسر جهان نصب  ــا صدها میلیون PC ک ب

6. Card cage
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چه زمانی از SBC استفاده نکنیم؟
ــب سامانه در  ــرای نص ــی ب ــیار بزرگ ــای بس .فض

دسترس است.
ــتلزم اندازه یا فرمت خاصی  .کاربرد مورد نظر مس

است.
.CPU یا پیکربندی خاصی برای کاربرد مورد نظر 

الزم است.
ــده   ی شوک،  ــاد کنن ــل ایج ــط دارای عوام .محی
ارتعاش، حرارت، رطوبت، تشعشع و مواردی از این 

دست است.
.واسط I/O ویژه   ای مورد نیاز است.

روندهای نوپدید
بازار رایانه   های تک  برد از جهات گوناگونی بالغ شده 
است. در نتیجه روندهای متعدد جاری و نوظهوری 
ــه تعریف و  ــرفت فناوری ب ــود دارد که با پیش وج
تکامل خود ادامه خواهند داد. این روندها براساس 

استانداردهای اقتصاد و صنعت ظهور یافته   اند.

ساخت در برابر خرید
ــد از آن صرف نظر شود  ــک عامل کلیدی که نبای ی
ــارت است از مانع اقتصادی ورودی که هم برای  عب
ــود را انجام  ــه طراحی سفارشی خ ــی ک شرکت   های
ــرای فروشندگانی که محصوالت  ــد و هم ب می  دهن
ــد وجود دارد.  ــدارد و آماده را عرضه می   کنن استان
ــق در تراشه   های  ــل تحق ــی قاب ــش چگال ــا افزای ب
ــای زیادی در طراحی، ساخت  VLSI، پیچیدگی   ه
ــن سال قبل،  ــده است. چندی ــش ایجاد ش و آزمای
ــود )پردازنده   ی   ــیار پایین ب سرعت پردازنده   ها بس
 Z80 دارای فرکانس کاری MHz 4 بود( و برد را 
می   شد با فناوری ساده   ای ساخت. SBCهای بسیار 
کارآمد امروزی به صورت عرف دارای سرعت پالس 
ساعت نزدیک به GHz 1 هستند که بهره   گیری از 
این سرعت مستلزم ابزارهای DEA و فناوری   های 
ــان خاصی است. بیش  تر قطعات VLSI تنها  چیدم
ــته   های  ــب شده در سطح یا در بس در PQFP نص
ــا ball-grid موجود است که  ــه   ای ب آرای ه ی شبک
فرآیند ساخت براساس آن   ها نیازمند سرمایه   گذاری 

ثابت زیادی در زمینه   ی تجهیزات تولید می   باشد.
در کل فرآیند ساخت بسیار پیچیده شده و نیازمند 
ــات مختلف است.  ــی کامل از موضوع داشتن درک
ــط پیمانکاران  ــر فرآیند مونتاژ بردها توس حتی اگ
ــکالت  ــام شود باز هم کار ساخت مش ــن امر انج ای
ــک عادی  ــات الکترونی ــن قطع ــود را دارد. یافت خ
ــا با زمان  ــاده و خازن   ه ــون مقاومت   های س همچ
ــیار باال می   برد و فرآیند  تحویل باال، هزینه   ها را بس
ــته می   کند و   تولید را به موجودی کاال در انبار وابس
ــه نیازهای  ــا را در پاسخ  گویی ب ــا همگی شم این   ه
متغیر مشتریان ناتوان می   سازد. از همه مهم   تر این 
که رشد سریع فناوری و در عین حال منسوخ شدن 

قطعات مختلف، اعمال

تغییر در طراحی را گریزناپذیر
می   سازد. گاهی به خاطر کمبود 

قطعه   ای که کم تر از یک پنی ارزش دارد
یک محصول نمی   تواند به موقع ساخته شود.

ــک فروشنده   ی  ــه SBC از ی ــن است ک ــه ای نتیج
متخصص خریداری می   شود.

ــه خرید 5 تا 10  ــروز شرایط به گونه   ای است ک ام
ــبت به ساخت  هزار برد و حتی بیش  تر در سال نس
ــت. البته این وضعیت،  آن   ها مقرون به صرفه   تر اس
ــای پیچیده   تر و  ــازار با کاربرده ــور سریع در ب حض

سطح قابلیت اطمینان باالتر را سبب شده است.

استانداردها
ــدن  ــر ش ــا سریع   ت ــر، ب ــای اخی ــی سال  ه   در ط
ــی حافظه  ها، کارایی و  ــا و افزایش چگال پردازنده   ه
ــود یافته است.  ــای تک برد نیز بهب ــرد رایانه   ه عملک
ــود سیلیکون امکان  ــه برکت وج ــت که ب سال   هاس
ــر روي یک  ــن کارکرد ب ــودن چندی ــه نم  یکپارچ
ــه   ي تک برد یا یک ماژول mezzanine فراهم  رایان
ــده است. افزایش قابلیت و کاهش هزینه ساخت  ش
ادوات یکپارچه، سبب کاهش هزینه و اندازه   ي یک 
ــوان و ظرفیت   هاي آن  SBC شده ضمن این که ت

افزایش یافته است.
SBCهای استانداردي که سریع   ترین رشد را دارند 
 .PC/104 و EBX ،AT عبارتند از بردهاي اصلي
ــای یکپارچه7 با قابلیت توسعه  همه   ي این   ها PCه
ــاي onboard سریال یا گذرگاه  ــق I/Oه از طری
ــای اصلي AT همه جا  ــتند. برده PCI/ISA هس
ــط رومیزی8 با  ــا اساساً برای محی حضور دارند، ام
یک شکاف توسعه بر روي صفحه   ي پشتی طراحی 
ــواع PC/104 و EBX به طور خاص  ــد. ان شده   ان
ــه محدودیت   های حجمي، توان  برای پاسخ  گویي ب
ــاال در کاربردهاي جایگذاري  ــت اطمینان ب و قابلی

شده  ي9 صنعتی و کوچک طراحی شده   اند.
ــا ابعاد کوچک  ــک استاندارد جهانی ب  PC/104 ی
ــه عنوان  ــوان ب ــدارد را می   ت ــن استان ــد. ای می   باش
ــاه توسعه10  ــا گذرگ ــک mezzanine ،SBC ی ی
ــک سخت   افزار یا  ــه عبارتی ی ــر گرفت؛ یا ب  در نظ
ــه   ي رومیزی  ــاری رایان ــا معم ــار ب ــزار سازگ نرم   اف
استاندارد در یک ماژول فشرده )3,6 در 3,8 اینچ(.

ــه ISA و PCI در  ــای توسع  PC/104 از شکاف   ه

7. Embedded PC
8. desktop
9. embedded
10. Expansion bus

شده، معماری PC در واقع به یک استاندارد عملی 
ــاری  PC کارآمدترین  ــت. معم ــده اس ــل ش تبدی
ــاری است و هنوز  ــاری و نه پیچیده   ترین معم معم
ــداردی یکپارچه  و محبوب می   باشد. زیرا این  استان
ــه فرآیند انتخاب  ــزار و نه سخت   افزار است ک نر  م   اف
ــا هنوز در انواع  ــت می   کند. اگرچه SBCه را هدای
ــا محبوب   ترین آن   ها  ــد می   شوند ام ــی تولی مختلف
ــتند که مبتنی بر PC بوده و مبتنی بر  انواعی هس
CPUهای 32 بیتی )x86( توسعه داده می   شوند. 
 امروز رایانه   های تک  برد، ماژول   ها و ریزپردازنده   های 
و  ــد  شده   ان ــه  ساخت ــیاری  بس ــه  ی   تک  تراش
ــلط  ــت تس ــه تح ــه در گذشت ــی ک  در حوزه   های
ــا و طراحی  های سفارشی  میکروکنترلرها، PLCه

بود نفوذ کرده   اند.
با وجود معماری PC چرخه  ی طراحی پروژه به یک 
پروژه   ی نرم   افزاری تبدیل شده که روی کاربردهای 
ــه  ــاری PC ب ــد. ورود معم ــز می   کن ــاص تمرک  خ
ــه  ــده ک ــث ش ــرد باع ــای تک ب ــه   ی رایانه   ه  عرص
شرکت   ها بتوانند بر توانایی   های اساسی و تخصصی 
 PC ــاده از ــد. مزیت دیگر استف ــود تمرکز کنن خ
ــل شرکت برای  ــانی داخ کاهش نیاز به منابع انس
تکمیل پروژه در زمان مقرر است. SBC استاندارد 
ــته   های نرم   افزاری و کاربردی  و مبتنی بر PC و بس
ــا که امکان  پذیر باشد مورد استفاده  آماده در هر ج

قرار می   گیرند. 
ــا،  ــا، دی باگره از کامپایلره ــی  ــه   ی وسیع مجموع
ــه، برنامه  های  ــتم   های عامل، ابزارهای توسع سیس
ــای برنامه   ی کاربردی، PC را به  سودمند و رابط   ه
ــل کرده   اند. همچنین  پلتفورم میزبان جذابی تبدی
ــده   ی زیادی وجود دارند که با  مهندسان تربیت ش
ــار با PC آشنا  ــزار و نرم   افزار سازگ ــار با سخت   اف ک
هستند. خرید فناوری بجای ایجاد فناوری ، قابلیت 
ــش داده و باعث می   شود محصول  اطمینان را افزای

سریع  تر به بازار برسد.
  Build or Buy an Embedded PC? مقاله(
ــه زمان، پول و  منابع بر  ــد.( خالصه این ک را ببینی

انتخاب روش طراحی سامانه تأثیر می   گذارند.

 SBC مزایای استفاده از
ــش داده و محصول را زودتر  ــان توسعه را کاه .زم

روانه   ی بازار می   کند.
.کارایی آن از سوی فروشنده اثبات شده در نتیجه 
ــک را کاهش  ــان را افزایش و ریس ــت اطمین  قابلی

می   دهد.
ــی را با اندازه،  ــدد، انواع مختلف .فروشندگان متع

عملکرد و قیمت متفاوت و متنوع ارایه می   دهند.
ــه برای  ــح قطعه را ک ــی در سط ــه طراح ــاز ب .نی
ــیار پیچیده  ــان شرکت شما غالباً کاری بس مهندس

است، مرتفع می   سازد. 
ــی به منابع داخلی و تجربه در شرکت  .نیاز چندان

ندارد.
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جدید و استاندارد بر روي Linux آغاز شده است. 
کنسرسیوم  Embedded Linux با بیش از 99 
عضو تشکیل شده است تا کاربرد این سیستم عامل 
ــه دلیل هزینه   ي پایین،  ــج نماید. Linux ب را تروی
ــب  ــاز بودن و اساس کاربری اش در حال کس متن ب
ــب استفاده از این  ــت است. یک پیامد جال محبوبی
ــن است جایگاه  ــتم عامل این است که ممک سیس
ــه عنوان جزء ساختاری  CPU سازگار 32 بیتی ب
SBCها را متزلزل سازد. Linux از انواع مختلفی 
ــتیبانی می   کند که منجر به  از ادوات سیلیکوني پش
ظهور پلتفورم   های جدید و متفاوتی خواهد شد که 
ــوه سبب افزایش محبوبیت این  این امر به   طور بالق

سیستم عامل مي   شود.

خالصه
ــده نیز توسط فروشندگان  رایانه   های تک   برد درآین
ــیاري  ــد زیرا جزء ساختاری بس ــه خواهند ش عرض
 ،PC ــی سازگاری با ــا می   باشند. ویژگ از طراحی   ه
ــه CPU انتخابی  ــواده   ي x86 )32 بیتی( را ب خان
ــا تبدیل نموده است. بنابراین، بیش- برای SBCه

ــرد با همه   ي  ــده و پرکارب ــر SBCهای عرضه ش   ت
ــود به عنوان  ــای مثبت و منفی خاص خ ویژگی   ه
ــذاري شده به کار گرفته مي   شوند. دلیل  PC جایگ
این امر آن است که طراحان آموزش دیده و مطلع 
می   توانند SBCهای پیچیده   ي موجود و نرم   افزارها 
ــب و آن  ها را به  ــه با هم ترکی ــا کم ترین هزین را ب
سرعت به پلتفورم   های رایانشی مفید تبدیل کنند.

این امر، به معنای آن نیست که سایر معماری   های 
CPU غیرمعتبر بوده یا به کار نمی   روند. یک طراح 
ــی، ساخت، چرخه   ي  ــد همه   ي جنبه   های طراح بای
ــره را در چرخه   ي عمر یک محصول در  تولید و غی
ــزار، استانداردها و محیط کاربرد،  نظر بگیرد. نرم   اف
ــت  ــاوری SBC را هدای ــه فن ــتند ک ــي هس  عوامل
ــک محصول آسان   تر  ــد. هرچه استفاده از ی می  کنن

باشد، پروژه موفق   تر خواهد بود.

می   کنند.
هزینه، کیفیت و بازارهای موبایل و Laptop مسیر 
ــد. با این حال  ــخص می   کنن بهبودهای فنی را مش
ــان پنل ها در حوزه ي صنعتی در حال ایجاد  سازندگ
ــتند. شرکت   هایی  بازار وسیع و در حال رشدی هس
ــی را ارایه می   کنند که در  ــد Planar پنل   های مانن
ــا مثبت 85  ــن منفی 25 ت ــدوده   ي دمایی بی مح
ــن بهبودها،  ــار مي   کنند. ای ــیوس ک درجه   ي   سلس
ــازد که قباًل  ــر می   س ــای جدیدی را میس کاربرده

توسط PCهای پنلی عرضه نشده بود.

قابلیت اتصال15
ــای را تجربه  ــد فزاینده  ــت رش ــت و اینتران  اینترن
ــط زیرساخت   هایی که  ــد توس ــن رش ــد. ای می   کنن
ــادل اطالعات  ــهیل تب ــي و به منظور تس ــه تازگ ب
ــتیبانی  ــات، نصب شده پش ــي به اطالع  و دسترس
ــاری، موتور محرکی  ــتری و بازار تج ــود. مش می   ش
است که سبب اتخاذ سریع این فناوری شده است.

ــورت onboard بر  ــال که به ص ــای سری واسط   ه
ــه شده   اند در طول زمان تکامل   روي SBCها تعبی
 Arcnet ــا ــد. Bit/Bus ،RS232/422 ی یافته   ان

برخی از گذرگاه   هاي سریال اولیه بودند.
،USB ــد  مانن ــر  جدیدت ــال  سری ــای   گذرگاه   ه

Ethernet و Firewire( 1394( سبب توسعه   ي 
ــات چندرسانه   ای و ارتباطات نظیر به نظیر16  ارتباط
ــش یافته است و این امر  ــد. پهنای باند افزای شده   ان
ــاوری شبکه برای افزایش  ــاده   ي  فزاینده از فن استف
ــردازش، پایش و به اشتراک گذاری داده   ها  سطح پ

را تسهیل نموده است.

Linux
و   Intel x86 ــاری  معم ــترده   ي  گس ــذاري  اثرگ
ــش  ــاي رایان ــر دنی ــای Microsoft، ب نرم افزاره
ــط توسعه   ي  ــه واسطه   ي محی ــر است. ب  انکارناپذی
 )x86( 32 بیتی PC سازگار با SBC ،ــزاری نرم   اف
ــدوده   ي متوسط تا زیاد را  ــوان محاسباتی در مح ت
ــال، در صورتی که طراح  ــد. با این ح معنا می   بخش
 Windows ــر ــای مبتنی ب ــد از راهکاره نخواه
ــه عنوان  ــد، Linux ب ــاده کن Microsoft استف
یک سیستم عامل جایگزین در خدمت اوست. این 
ــتم عامل، منبع-باز17 است و به خاطر قابلیت  سیس
اطمینان و سهولت شبکه   بندی که برای کاربردهای 
جایگذاري شده18 بسیار مناسب است معروف شده 

است.
حرکت گسترده   اي براي ارایه   ي قابلیت   ها و امکانات 
15. Connectivity
16. Peer-to-peer communications
17. Open-source
18. Embedded applications

ــته   ساز11 در فاصله   ي 0,6 اینچ  ماژول   های خود پش
ــدارد برای  ــد. این استان ــتیبانی می   کن ــم، پش  از ه
ــده، ارایه شده که  ــای PC جایگذاري ش سامانه   ه
ــای کوچکی در دسترس است و در عین  در آن فض
ــور کامل از نظر  ــاري سامانه به ط ــال باید سازگ  ح

سخت   افزاري و نرم   افزاري با PC حفظ شود.
Motorola و Ampro مشخصات برد جایگذاري 
شده   ي توسعه   پذیرEBX( 12( را توسعه دادند تا یک 
ــک و عمیقاً جایگذاري شده  استاندارد SBC کوچ
ــدازه   ي فیزیکی، الگوی  ــف نمایند. EBX ان را تعری
ــه را برای یک  ــای کانکتور تغذی ــوراخ و مکان   ه س
SBC استاندارد باز با ابعاد 5,75 در 8 اینچ تعریف 
ــخصه   های  می   کند. با این حال، نوع پردازنده یا مش
ــی را تعریف نمی   کند. این امر این امکان را  الکتریک
ــه SBCهای سازگار با EBX می   دهد تا به لحاظ  ب
معماری خنثی باشند. توصیه   های دیگری نیز برای 
ــارت گرافیک، کانکتور  قرارگیری سریال/موازي، ک
 PC ــه و نیز گزینه   های توسعه از طریق کارت شبک
 PC/104/PC/104-Plus ــا  و/ی  )PCMCIA(

وجود دارند.

SBC روندهای پیشرفت فناوری
ــی براي  ــه   ي تکنیک ــه   ي توسع ــه نمون س
استفاده از رایانه   های تک برد در اتوماسیون 
ــذار خواهد بود که عبارتند  صنعتی تأثیرگ
از فناوری صفحه   ي نمایش تخت13، رایانش 

.Linux مبتنی بر شبکه و

پشتیبانی از صفحه نمایش
رابط کاربری انسان-ماشینMMI( 14( یک بخش 
ــون صنعتي  ــع در اتوماسی ــا رشد سری  کاربردی ب
ــای ارزان تر با  ــودن پنل ه ــرس  ب ــد. در دست می   باش
ــد وسیع   تر و محدوده   ي  ــی بهتر، زوایای دی روشنای
ــترده   تر همراه با هزینه   ي کمتر  دماهای کاری گس
ــات نمایش  ــرای محبوبیت صفح ــل کلیدی ب  عوام
ــار انداختن  ــه ک ــرای ب ــک SBC ب ــد. ی  می   باشن
ــد دادن آن به ورودی/ ــه   ي نمایش و نیز پیون صفح

ــیاری از  ــرل اپراتور محلی مورد نیاز است. بس کنت
ــه نمایش  ــتیبانی از صفح ــا قابلیت پش SBCها ب
مسطح ارایه می   شوند که به طور مستقیم روی برد 
ــده است. تقاضای  ــه و با آن یکپارچه ش قرار گرفت
ــط  SBC توس ــرد  ــک کارب ــب تحری MMI سب
ــا پنل یکپارچه  ــتریانی می   شود که یک PC ب مش
ــداری می   کنند یا با استفاده از قطعات مختلف  خری
ــه   اي را مونتاژ  ــود سامان ــاص خ ــرد خ ــرای کارب  ب
11. self-stacking
12. Embedded Board eXpandable (EBX)
13. Flat panel display
14. Man-Machine Interface

   www.winsystems.com : منبع
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واژه های کلیدی:
سامانه های کنترل تحت شبکه

مدل سازی تأخیر
پایدارسازی

مروری بر سامانه های كنترل

 تحت شبکه و روش های 

مدلسازی تأخير

ــی سامانه های کنترل تحت  این مقاله  به معرف
شبکه می پردازد و همچنین مروري بر ساختار 
ــه منظور بررسی تأخیر  این سامانه ها دارد و ب
ــن سامانه ها،  ــی اساسی در ای به عنوان چالش
توضیحي از انواع تأخیرات موجود، ویژگي ها و 
تأثیرات آن بر این گونه شبکه ها را بیان می کند.

رل
ــت

ــ
کن

دکتر جواد پشتان

ش
ـار
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گـ
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هومن صنعتی زاده
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مقدمه 
در صنعت امروزی دقت خوب و قابل قبول سامانه، 
انتقال سریع اطالعات، پایداری و در نهایت عملکرد 
ــه مزیت هایی است که به  ــب سامانه، از جمل مناس
ــای نصب و  ــتیم. از طرفی هزینه ه ــال آن هس دنب
نگهداری باال و حجم زیاد سیم کشی در سامانه های 
امروزی )که خود سرچشمه ی بسیاری از مشکالت 
ــرفت  ــو، و از سویی دیگر پیش ــد( از یک س می باش
ــترده ی  ــال، حضور گس ــای دیجیت ــم گیر دنی چش
ــت و غیره؛ نیاز  ــر اینترنت، اینتران شبکه هایی نظی
ــاده از سامانه های کنترل تحت  ــه شناخت و استف ب
ــدان می کند.  ــای امروزی دو چن ــه را در دنی شبک
سامانه های کنترل تحت شبکهNCS1، سامانه هایی 
که اجزای آن ها با فاصله از هم توزیع شده، و ارتباط 
ــرل کننده ها از  ــا و کنت ــگرها، محرک ه ــن حس بی
ــک شبکه ی ارتباطی  صورت می گیرد.]1[   طریق ی

)شکل 1(
ــالح همان ــه اصط ــا ب ــی ی ــه ی ارتباط ــن شبک  ای

ــورت شبکه ی ارتباطی  network، می تواند به ص
ــورت است( و  ــراً بدین ص ــه امروزه اکث سیمی )ک
ــل انواع  ــی دیجیتال )که شام ــه ی ارتباط ــا شبک ی
سامانه های بی سیم است( باشد. سامانه های کنترل، 
ــگرها،  در مقیاس های بزرگ و کوچک، شامل حس
ــتند.  ــا، و متغیرهای فرآیند داخلی2 هس محرک ه
ــن سامانه ها، به طور  ــرای اتصال اجزای مختلف ای ب
ــود. البته  ــی استفاده می ش ــی از اتصال سیم سنت
ــکالت  استفاده از سیم همان گونه که اشاره شد مش
ــوص به خود را دارد. )به ویژه در مناطقی که  مخص
ــت و یا مناطق  ــکل اس ــی اولیه به آن مش دسترس
خطرناک(. از طرفی هم گران قیمت )بنا به موادی 
ــه از آن ساخته شده اند(، جاگیر )به خاطر نیاز به  ک
ــم( و ایجاد کننده ی خطا )به خاطر  حجم انبوه سی
ــالک سیم ها، قطع سیم ها به خاطر اشتباهات  استه
فردی و غیره( می باشند. همچنین هزینه های نصب 
ــت.  به همین  و نگهداری این سامانه ها هم کم نیس
ــد دهه ی اخیر، شبکه های  خاطر است که طی چن
ــل اطمینان دیجیتال)که یکی از  ارزان قیمت و قاب
انواع آن بی سیم می باشد( به عنوان روش عملی در 
کاهش این مشکالت، در سامانه های اتوماسیون به 

کار گرفته شده اند.]2,1[ 
ــه واسطه ی  ــه شبکه ها ب ــر این گون ــت دیگ در سم
ــان می دهند در محدوده ی  انعطافی که از خود نش
وسیعی از کاربردها نظیر شبکه های حسگر موبایل3، 
ــی از راه دور، همکاری از راه حواس از طریق  جراح
اینترنت4، و غیره مورد استفاده قرار می گیرند که در 
ــه به کاربردهای دیگر آن نیز اشاره خواهد شد.  ادام
به واسطه ي چنین مزایایي، بسیاري از شرکت هاي 
صنعتي نسبت به در اختیار گرفتن شبکه ها عالقه ي 

1. Networked Control Systems
2. Internal process variable
3. Mobile Sensor Network
4. Habtics Collaboration Over The Internet

ــان داده اند. به همین خاطر پروتکل هاي  زیادي نش
ــد که در این بین  ــه ا ي جدیدي معرفي شده ان شبک
ــرد که در سال 1983  مي توان به5CAN اشاره ک
توسط شرکت Bosch آلمان در صنعت خودرو به 
ــیاري از صنایع  ــار گرفته شد و امروزه هم در بس ک
ــر مثال هاي شبکه هاي صنعتي  کاربرد دارد. از دیگ

مي توان به Profibus اشاره کرد.
  Profibus پروتکلي مي باشد که تحت سامانه ی چند

ــن برهه  ــد. در همی ــار مي کن master/slave ک
Found - ــر نظی ــا  پروتکل ه ــر  دیگ ــان،  زم  زز 

ــه  ــم توسع tion Fieldbus و Device Net ه
ــا قابلیت اطمینان و  ــد که اکثر این پروتکل ه یافتن
ــور اهداف کنترلي دارند. از  مقاومت زیادي به منظ
ــان شبکه هاي رایانه ای  ــی دیگر فناوری در می طرف
ــرد. با کاهش  ــرفت ک نظیر انترانت به سرعت پیش
ــع، این  ــرد وسی ــت و کارب ــش سرع ــت، افزای قیم
ــا رقباي جدي براي شبکه هاي صنعتي )در  شبکه ه
ــد. در ادامه و  ــاب آمدن زمینه هاي کنترلي( به حس
ــترده  با معرفي اینترنت به عنوان یک شبکه ی گس
ــتن شبکه ها در  ــار بس ــوری به ک ــم نظیر، تئ  و ک
ــوت گرفت. در نتیجه تئوری  سامانه های کنترلی ق
ــت شبکه براي  ــاده از سامانه های کنترل تح استف
ــي در فواصل دور به  ــات کنترلي، حت اجراي عملی
ــای مهم تحقیقاتی در میان  عنوان یکی از زمینه ه

محققان کنترلی مطرح شد. ]3,4,5,7[
ــه  ي به کار گرفته شده،  ــم پوشي از نوع شبک با چش
ــر تأخیرهاي  ــواره تحت تأثی ــرد NCS هم عملک
ــر  به عنوان عاملي مضر  ــه است. همواره تأخی شبک
ــش عملکرد سامانه شناخته می شود. تأخیر  در کاه
ــاز تأثیر چنداني ندارد  معموالً در سامانه ی حلقه ب
ــه ی on-off relay در صنعت( اما  ــان سامان )هم

5. Control Area Network

شکل1.شمای کلی سامانه ی کنترل تحت شبکه]1[

ــتن  ــی همان طور که واضح است به کار بس از طرف
ــه ی حلقه باز در کاربردهاي کنترلي سودمند  سامان
ــي نظیر ربات و  ــال در سامانه های ــت. برای مث نیس
ــه ی بازخوردی برای  ــي از راه دور، به سامان جراح

اصالح خروجی نیاز می باشد.

 NCS 2. کاربردهای
ــد، چند  ــاره ش ــر هم اش ــه پیش ت ــه ک همان گون
دهه ایست که فناوری شبکه ی داده به طور گسترده 
ــایل نظامی کاربرد  ــت کنترلی و یا در مس در صنع
ــن کاربردها شامل انواع پلنت های تولیدی،  دارد. ای
ــد. اتصال اجزای یک  خودروها و موشک ها می باش
سامانه ی کنترلی )حسگر، کنترل کننده و محرک( 
ــم گیری از   از طریق یک شبکه می تواند به طور چش
ــه کاسته و صرفه ی اقتصادی  پیچیدگی های سامان
ــر مزایایی نظیر  ــه باشد. عالوه ب ــه همراه داشت را ب
ــه و دیگر  ــش پیچیدگی سامان ــان، کاه ــب آس نص
ــد، اتصال فضای مجازی  مزایایی که بدان اشاره ش
ــت که امکان  ــر مزیتی اس ــای فیزیکی دیگ به فض
ــاد  ــرل از راه دور را ایج ــان و کنت ــی آس  دسترس
ــد. این گونه سامانه ها امروزه بیش از پیش به  می کن
ــیل های کاربردی  ــت نزدیک شده اند و پتانس واقعی
ــه در این میان  ــان داده اند، ک ــود نش ــادی از خ زی
ــه کاوش های فضایی، کاوش های زمینی،  می توان ب
ــازی کارخانه )شکل 2(، پیدا کردن خطا  خودکارس
ــی از راه دور، ربات های خانگی، خودروها  و عیب یاب
ــر کارخانجات  ــرفته، نظارت ب ــای پیش و موشک ه
ــار، مراقبت های خودکار  ــدی به صورت خودک تولی
،)3 ــکل  )ش  tele-robotic ــا،  بیمارستان ه  در 

ــرل از راه دور  ــان کنت ــا هم tele operation ی
ــکل 4( و جراحی از راه دور، به عنوان اندکی از  )ش

کاربردهای آن نام برد.
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NCS 3. پیکربندي 
در حالت کلي دو نوع ساختار از سامانه های کنترل 

تحت شبکه وجود دارد که عبارتند از:

3. 1.ساختار مستقیم]5[
ــرل کننده و یک  ــار از یک کنت ــن ساخت NCS ای
ــگر و محرک  سامانه ی از راه دور شامل پلنت6، حس
ــده و پلنت در  ــرل کنن ــت. کنت ــکیل شده اس تش
ــرار گرفته اند و از طریق  ــا فاصله از یکدیگر ق کل ب
ــر در ارتباط مي باشند  ــک شبکه ي داده با یکدیگ ی
ــته های  ــال کنترلي در قالب بس ــکل 5(. سیگن )ش
ــال مي یابد. سپس  ــول شبکه انتق ــی7 در ط اطاعات
پلنت، خروجي سامانه را از طریق اندازه گیري هایي 
ــب  ــه، در قال ــام گرفت ــگرها انج ــط حس ــه توس  ک
ــده مي فرستد.  ــی به کنترل کنن ــته های اطاعات بس
ــتقیم، آموزش از راه  برخي از مثال هاي ساختار مس
ــور DC مي باشد، چراکه  دور و کنترل سرعت موت
ــه سامانه ها کنترل کننده در یک سمت،  در این گون
و سامانه ی ما در سمتی دیگر جدای از هم از طریق 

شبکه با یکدیگر در ارتباط می باشند.

3. 2. ساختار سلسله مراتبي ]5[
ــک کنترل کننده ی  اصلي  اساس این ساختار از ی
و یک سامانه ی حلقه بسته از راه دور تشکیل شده 

است. )شکل 6(
ــده ی اصلي سیگنال  ــاوب کنترل کنن ــه طور متن ب
ــته هایي از  ــع را محاسبه کرده و در قالب بس مرج
ــه ی راه دور مي فرستد.  ــه سامان ــه ب ــق شبک طری
ــه از راه دور روي سیگنال مرجع  ــس این سامان سپ
ــته ی  ــي را به منظور کنترل حلقه بس پردازش های
ــادن مقادیر اندازه گیري شده توسط  محلي و فرست
حسگر، به کنترل کننده ی اصلي براي کنترل حلقه 
بسته ي شبکه انجام مي دهد. کنترل حلقه ي شبکه 
معموالً دوره ي نمونه برداري طوالني تري نسبت به 

کنترل حلقه ي محلّي دارد.

6. Plant
7. packet

ــین ــی بدون سرنش ــای زمین ــکل3. تانک ه ش

شکل2. خودکارسازی کارخانه

شکل4.کنترل یک ربات که در شرق جهان قرار دارد توسط فردی در غرب به صورت آن الین

↓
↓ ↓

 

شکل 5.ساختار مستقیم]5[

 
 

شکل6. ساختار سلسله مراتبی]5[

شکل7. تأخیرات شبکه در حلقه ی کنترلی]5[
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teleoperation کاربرد گسترده ی این ساختار در 
و mobile robot ]1[ می باشد.

ــتقیم،  ــد دّقت شود که به کارگیري ساختار مس بای
ــته به نوع کاربرد و نیاز طراح  یا سلسله مراتبي بس
ــش اساسی در  ــه دو چال ــت. در ادام ــاوت اس متف
ــه طور مختصر  ــرل تحت شبکه ب ــای کنت سامانه ه

معرفی می گردد.

4. تأخیر در شبکه]5[ 
ــال داده بین کنترل  ــن عملکرد NCS، انتق در حی
ــاد تأخیر در  ــده و سامانه ی اصلی موجب ایج کنن
سامانه می گردد. شکل 7 تأخیرات شبکه در حلقه ي 
کنترلي را نشان مي دهد که درآن r سیگنال مرجع، 
u سیگنال کنترلي، y سیگنال خروجي و k اندیس 
ــه برداري را  ــد. T  هم دوره ي نمون زماني مي باشن
ــان مي دهد. اکثر روش هاي کنترلي شبکه از آن  نش
ــده است، استفاده  ــه در شکل 8 نمایش داده ش چ
ــرام زماني تأخیرات داخل  مي کنند. شکل 8، دیاگ
 NCS ــان مي دهد. تأخیرات شبکه در شبکه را نش
ــگر به کنترل کننده،  ــیر انتقال داده از حس در مس
ــرک، τca است. این  ــده به مح τSC و از کنترل کنن

تأخیرات این گونه محاسبه مي شوند:

)1(  

ــي آن سامانه از راه  ــي است که ط ــت زمان set ثاب
دور، مقادیر اندازه گیري شده را به شکل بسته براي 
cst هم ثابت زماني  ــي آورد و  ــاده شدن درم فرست
ــروع به اجراي عملیات8  ــت که کنترل کننده ش اس
ــد. ــده مي کن ــه ش ــل گرفت ــته های تحوی  روي بس

ــرل کننده ی اصلي،  ــت زماني است که کنت ثاب cet
ــته براي فرستادن  ــال کنترلي را در قالب بس سیگن
ــت که سامانه از  rst ثابت زماني اس ــي آورد و  درم
راه دور شروع به پردازش سیگنال کنترلي مي کند.

در کل هر دو ثابت زماني شبکه مي توانند بزرگ تر و 
یا کوچک تر از زمان نمونه برداري )T( باشند. تأخیر 

8. Proccess

ــد پردازش کنترل کننده، τC  و هر دو تأخیر  فرآین
ــر شد را مي توان در هم ادغام  شبکه که در باال ذک
ــل تأخیر شبکه را  ــد. این کار تحلی ــود و τ نامی نم
ساده تر خواهد کرد. تأخیرهاي τSC  و τCa  حداقل 

از اجراي زیر ساخته شده اند.]5[
ــري است که در آن  ــر زمان انتظار τW: تأخی تأخی
ــرل کننده ی اصلي یا سامانه از راه دور(  منبع )کنت
ــدی9  و در دسترس بودن شبکه  ــد براي صف بن بای

قبل از فرستادن بسته، منتظر بماند.
ــر زمان قالب τf: تأخیري است که در طي آن  تأخی

منبع، بسته را روي شبکه قرار مي دهد.
ــوط به تأخیري  ــار τp: این تأخیر مرب ــر انتش تأخی
ــه انتقال مي یابد.  ــته در شبک است که طي آن بس
این تأخیر به سرعت انتقال سیگنال و فاصله ي بین 
منبع و مقصد و ویژگی های پروتکل شبکه بستگي 

دارد.

9. Queing

ــتند که  ــن سه نوع تأخیر، سه تأخیر اصلي هس  ای
ــي داده هاي  ــاق مي افتد. وقت ــل شبکه اتف در داخ
ــه جابه جا  ــگري در طول شبک ــا حس ــي و ی کنترل
ــر تأخیر در  ــواع تأخیرها، نظی ــر ان ــد، دیگ مي شون
ــیریاب و غیره هم  ــدي داخل سوییچ یا مس صف بن
 τSC ــي تأخیرهاي ــد. از طرف ــن است رخ ده ممک
ــر پهناي  ــري نظیر حداکث ــل دیگ ــه عوام و τCa  ب
ــت( و اندازه ی  ــه از ویژگی های پروتکل اس  باند )ک

بسته  ها هم بستگي دارد.  

5. تأثیرات تأخیر در داخل حلقه
ــر در سامانه های کنترل تحت شبکه به عنوان  تأخی
ــر عمده بر  ــن سامانه ها دو تأثی ــش اساسی ای چال

عملکرد سامانه دارد که عبارتند از:

,
,

sc cs se

ca rs ce

t t
t t

τ

τ

= −

= −

 

شکل8. دیاگرام زمانی تأخیرات داخل شبکه]5[
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1.5. کاهش عملکرد
ــش عملکرد یک  ــر، کاه ــر تأخی ــن تأثی واضح تری
ــت، در سامانه های موسوم به  سامانه ی کنترلي اس
ــداری سامانه به  ــتقل از تأخیر، پای سامانه های مس
ــتگی نداشته و به ازای هر مقدار  اندازه ی تأخیر بس
ــا باال رفتن  ــدار می باشد اما ب ــر سامانه پای از تأخی
ــدت از دست  ــرد سامانه به ش ــزان تأخیر عملک  می
ــای موسوم به سامانه های  می رود ]8[. در سامانه ه
ــته به تأخیر، پایداری سامانه به میزان تأخیر  وابس
ــان تأخیر نه تنها  ــتگی داشته و با باال رفتن زم بس
ــت می دهد بلکه به  ــه عملکرد خود را از دس سامان
ــس عملکرد سامانه های  ــدت ناپایدار می گردد. پ ش
ــه به شدت  ــه معیاری است ک ــرل تحت شبک کنت
ــته بوده و به  ــه تأخیر و میزان آن در سامانه وابس ب

هنگام طراحی باید آن را در نظر گرفت.

5. 2. ناپایدارسازي ]5[
ــای کنترلی از جمله  ــر دیگر تأخیر بر سامانه ه تاثی
ــدار کردن  ــت شبکه ناپای ــای کنترل تح سامانه ه
ــت.  تأخیر در حلقه ي کنترلي با کاهش  سامانه اس
ــه را  ــاس(، سامان ــداري )روت لوک ــدوده ي پای مح
ــد. شکل9 که بیان گر مکان هندسی   ناپایدار مي کن
ــر است، چگونگي  ــه های سامانه ی کنترلی زی ریش

کاهش پایداري سامانه بیان می کند.

)2(

ــادل افزایش Kp و  Ki با  ــا افزایش β مع در این ج
ــان آن دو مي باشد. همان  ــبت می ثابت گرفتن نس
گونه که از شکل9 برمي آید با افزایش τ محدوده ي 
ــز در پي آن کاهش  ــداري کاهش یافته و β نی پای

مي یابد.
ــک روش کنترلي در  ــل وجود تأخیر، ی پس به دلی
ــت شبکه عالوه بر کنترل و  سامانه های کنترل تح
حفاظت سامانه )مبني بر قرار گرفتن آن سامانه در 
بهترین وضعیت ممکن(، باید پایداري آن سامانه را 

هم برقرار کند.

6. از دست رفتن بسته های اطالعاتی در 
سامانه های کنترل تحت شبکه]8[

ــر به چالش  ــر اکنون به طور مختص ــس از  تأخی پ
ــته های اطالعاتی در  ــن بس ــت رفت ــد از دس فرآین
ــته های  ــت رفتن بس ــم. از دس NCS  می پردازی
ــت که در  ــی اس ــر از عوامل ــی دیگ ــی یک اطالعات
ــب ناپایداری  ــت شبکه موج ــه ی کنترل تح سامان
ــه می شود. انتقال  ــت رفتن عملکرد سامان و از دس

( ( ))
( )

0.1701, 0.378
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شکل9( مکان هندسی ریشه های یک سامانه ی کنترلی در حضور تأخیر]5[

ــن است پدیده ی  ــای اطالعاتی نه تنها ممک داده ه
 تأخیر را به همراه داشته باشد، بلکه ممکن است با 
ــته ها نیز مواجه شوند.  ــده ی از دست رفتن بس پدی
ــوالً این پدیده در NCS  هنگامی رخ می دهد  معم
که در گره ای از شبکه اختالل ایجاد شده یا برخورد 
بسته ها اتفاق بیافتد. اگرچه اکثر پروتکل های شبکه 
ــته ها  ــای دوباره فرستادن بس ــز به سازوکاره مجه
ــا در زمانی محدود  ــا این توانایی تنه می باشند، ام
ــته ها  ــر است و بعد از اتمام این زمان بس امکان پذی
ــل است که پدیده ی  ــن می رود. به همین دلی از بی
ــته های اطالعاتی، عاملی مهم در  از دست رفتن بس

NCS به شمار می رود.

7.  نتیجه گیری
ــه ی کنترل سنتی به همراه  هنگامی که یک سامان
بازخورد، از طریق یک کانال ارتباطی بسته شود، به 
طوری که بتواند با دیگر نقاط خارج از سامانه تبادل 
اطالعاتی کند، چنین سامانه ی کنترلی را، سامانه ی 
ــرل تحت شبکه می گویند. از جمله مزایای این  کنت
ــه سامانه ها، عملکرد از راه دور با سرعت انتقال  گون
ــراه هزینه های  ــاال، توسعه پذیری به هم اطالعات ب
ــان پیاده سازی  ــب، امک ــداری مناس ــب و نگه  نص
ــر روی آن می باشد.  ــه  ب ــای کنترلی بهین روش ه
ــه دو ساختار  ــت شبکه ب ــرل تح ــای کنت سامانه ه
ــدی می شوند  ــله مراتبی طبقه بن ــتقیم و سلس مس
ــه این دو ساختار به چگونگی قرار گرفتن کنترل  ک
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ــتگی دارد. حضور انسان  کننده در داخل سامانه بس
ــه، می تواند  ــک اپراتور در داخل سامان ــه عنوان ی  ب
کاربردهای بسیار مهمی از جمله جراحی از راه دور 

را به همراه داشته باشد.
ــک زمینه ی  ــت شبکه، ی ــرل تح ــای کنت سامانه ه
ــه ای می باشد. این زمینه های  تحقیقاتی چند زمین
ــگرها و ابزاردقیق، پردازش  ــی شامل حس تحقیقات
داده، تئوری کنترل، شبکه های رایانه ای، مخابرات، 
ــواردی از این دست می باشد. همین امر  امنیت و م
موجب تحقیق در زمینه های مختلف شده است. در 
مسیر تأمین کیفیت خدمت رسانی این نوع سامانه ها، 
ــه ی این چالش ها  ــی وجود دارد. از جمل  چالش های
ــته های  ــن بس ــت رفت ــر، از دس ــوان از تأخی می ت

ــأله پایداری،  ــن انتقال داده، مس ــی در حی اطالعات
تخصیص پهنای باند و روش های کنترلی به منظور 
ــام برد. در این میان تأخیر  بهبود عملکرد شبکه  ن
به عنوان عاملی مهم که موجب ناپایداری و کاهش 
ــق و بررسی  ــه می شود مورد تحقی ــرد سامان عملک
ــوری که روش های  ــمندان قرار گرفته، به ط دانش
ــرات ناشی از تأخیر  ــادی، به منظور کاهش تأثی زی

ارایه شده است.
ــده، سامانه های  ــن چالش های ذکر ش در مقابل ای
در  ــادی  زی ــای  کاربرده ــه  ــت شبک تح ــرل   کنت
ــی، اتوماسیون صنعتی،  ــای فضایی و زمین کاوش ه
ــی از راه دور، ربات های جراحی از راه دور،  عیب یاب

کنترل از راه دور و دیگر زمینه ها دارند.

[1] ] Joa˜o P. Hespanha, Payam Naghshtabrizi  and Yonggang Xu ,” A Survey of Recent Results in Networked 
Control Systems”, Proceedings of the IEEE , Vol. 95, No. 1, January 2007 
[2] Zhang, W., Branicky, M.S., and Phillips, S.M.: ‘Stability of networked control systems’, IEEE Control Syst. 
Mag., 2001, 21, pp. 84–99 
[3] Guofeng Zhang ,”Analysis and Design of Networked Control Systems”,Department of Mathematical and Sta-
tistical Sciences,University of Alberta, September 25, 2003 (updated version)
[4] P. Lyncha*, Y. Wangb, R. A. Swartza, K. C. Luc, C. H. Lohc” Implementation of a closed-loop structural con-
trol system using wireless sensor networks” /research by the National Science Foundation/
[5] Yodyium Tipsuwan, Mo-Yuen Chow,”Control methodologies in networked control systems/”Advanced Di-
agnosis and Control Lab, Department of Electrical and Computer Engineering, North Carolina State University, 
Daniels Hall, Control Engineering Practice 11 (2003) 1099–1111
[6]J.Kin Cheng So”Delay Modeling and controller design for Networked Control Systems”/Master of applied 
science thesis.september 2003.
[7]Tipsuwan, Y., and Chow, M.Y.: ‘Gain scheduler middleware:
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فی ايزوله كردن USB در 
كاربردهای صنعتی

واژه های کلیدی: 
USB

ایزوالسیون
روش های ایزوالسیون

اکتساب داده

ــرای اتصال  ــه محبوب  ترین روش ب درگاه USB ب
ــه، از راه  انداز1 فلش ساده  ــاً هر چیزی به رایان تقریب
گرفته تا تجهیزات ورودی/خروجی پیچیده، تبدیل 
ــای ساخته شده در 5  ــت. بیش تر رایانه  ه شده اس
 USB ــک درگاه ــال گذشته دست کم ی ــا 10 س ت
ــا 6 درگاه USB و  ــای جدیدتر ت ــد و رایانه  ه دارن
ــد. برای بیش تر کاربران خانگی،  گاهي بیش تر دارن
ــودن یا نبودن اتصال USB موضوع مهمي  ایزوله ب
ــت، اما در برخی کاربردها مانند  و قابل توجهي نیس
تجهیزات ورودی/خروجی صنعتی، اکتساب داده2، 
ــی، ایزوله کردن  ــزات IT یا تجهیزات پزشک تجهی
ــرورت باشد. این  ــک ض ــال USB می  تواند ی اتص
مقاله، به مزایای کاربرد USB، معنای ایزوالسیون 
ــت ایزوله  ــون و زمان و عل ــواع ایزوالسی USB، ان

کردن اتصاالت USB خواهد پرداخت.
1. Driver
2. Data acquisition

مهندس محسن یادگاری
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USB مزایای
دالیل متعددی برای محبوبیت بیشتر USB نسبت 
ــا همچون درگاه   های سریال،  به دیگر انواع درگاه  ه
ــوازي قابل ذکر است که  ــاي م GPIB 3 و درگاه   ه

برخی از آن   ها عبارتند از:
ــزار  ــه نرم   اف ــی ک  قابلیـت Play و Plug: زمان
ــت فقط  راه   انداز در رایانه بارگذاری می   شود، کافیس
وسیله   ي USB را به یک درگاه USB متصل کنید 
 ،USB ــته به مدل تا دستگاه آماده   ي کار شود. بس
سیستم عامل ممکن است از قبل راه   اندازهایی برای 
ــه باشد. کاری  ــا در داخل خود داشت وسیله   ي شم
ــا و IRQ 4های  ــام می   شود یافتن آدر  س   ه که انج

موجود است.
 USB 1.1 از  ــه  ک ــی  رایانه   ها/وسایل سـرعت: 
ــد داده   ها را با سرعت  ــتیبانی می   کنند می   توانن پش
 USB 12 منتقل کنند و MBits/Sec  ــر حداکث
2.0 می  تواند به سرعت  MBits/Sec 480 دست 

یابد.
ــی   ارزان/مصرفـی: هاب   هایUSB 5 و کابل  کش
آن  ها به نسبت ارزان هستند که این وی ژگي تنظیم 
ــان و دلپذیر می   نماید.  ــت مورد نیاز را آس زیرساخ
ــا و کابل   ها، تا 127 دستگاه را  ــا استفاده از هاب   ه ب

می   توان به یک درگاه USB متصل کرد.
ــرای کاربردهایی مانند  مصونیت در برابر نویز: ب
ورودی/خروجی صنعتی یا کنترل راه دور، استفاده 
ــاس  ــل USB سبب می   شود مدارات حس از وسای
ــل داده به مکانی در خارج از محیط پر از نویز  تبدی
ــل شوند و در فاصله   ي تا m 5 در سمت  PC منتق

دیگر کابل USB قرار گیرند.
ــل USB را می توان  قابلیـت تعویض گرم6: وسای

بدون خاموش کردن وسیله متصل یا جدا نمود.

ایزوالسیون چیست؟
ــاده به معني حذف هرگونه  ایزوالسیون به زبان س
ــی بین دو وسیله یا بخش یک مدار  اتصال الکتریک
ــد همانند  ــه دو وسیله بتوانن ــه گونه   اي ک است، ب
ــا یکدیگر  ــتند ب ــه یکدیگر متصل هس ــي که ب وقت
ــاً براساس این که چه  ــار کنند. ایزوالسیون غبالب ک
ــن می   تواند در دو  ــاژ AC با جریان پایی مقدار ولت
سر مانع ایزوالسیون برقرار شود بدون این که قوس 

الکتریکي در آن رخ دهد درجه بندي مي   گردد.
 برخی از اصطالحات فنی رایج ایزوالسیون عبارتند 

از:
درجه   ي ایزوالسیون7: میزان ولتاژ گذرایي است 

که مانع ایزوالسیون توان تحمل آن را دارد.

3. General Purpose Interface Bus
4. Interrupt Request 
5. Hubs
6. Hot Swappable
7. Isolation rating

ــاژ AC بیان  ــب ولت ــوالً برحس ــن پارامتر معم  ای
ــج عبارتند از  500  ــود، برخی درجه   های رای می   ش
ــی،  ــزات صنعت ــرای تجهی ــه ب Vrms در 1 دقیق
ــزات تجهی ــرای  ب ــه  دقیق  1 در    2500Vrms"

 1 در    5000Vrms و   )IEC 60950-1(  IT
.)IEC 60601-1( دقیقه برای تجهیزات پزشکی

ــاژ مداومي است که می   تواند در  ولتاژ کاری8: ولت
ــدون ایجاد خلل در  ــرض یک مانع ایزوالسیون ب ع
تداوم کار وسیله اعمال شود. مانند درجه   ي )توان( 
ــاژ AC بیان  ــب ولت ــون، می   تواند بر حس ایزوالسی

شود.
ــرای  ب ــوالً   ایزوالسـیون تقویـت شـده9: معم
ــن  ــت و ای ــاز اس ــورد نی ــی م ــای پزشک  سامانه   ه
ــا دو مانع ایزوالسیون  ــه   ي ایزوالسیون، برابر ب درج
مجزا می   باشد. در سامانه   های پزشکی، این موضوع 
ــع ایزوالسیون باید مدت  ــن معنی است که مان بدی

کمی ولتاژ 10000Vrms را تحمل کند.
خزش10)مد الکتریسیته(: کم ترین فاصله   ي بین 
ــط روی الیه   ي سطحی PCB 11، در هر یک  دو خ

از دو طرف مانع ایزوالسیون است.
ــه   ي هوایی بین دو خط  فاصلـه12: کوتاه   ترین فاصل

روی یک PCB می   باشد.

روش   های ایزوالسیون
ــون وجود دارد. روش  چندین روش برای ایزوالسی
ــت ایزوالسیون، پهنای  ــورد استفاده عمدتاً به دق م
ــای ایزوله شده و این موضوع که آیا  باند سیگنال   ه
توان الکتریکی باید بین دو سمت مانع ایزوالسیون 
ــتگی دارد. برخی از  ــر، بس ــا خی ــود ی ــل ش  منتق

روش   های رایج عبارتند از:
ایزوالتور نوری13: این نوع از ایزوالتورها از ترکیب 
یک LED و یک ترانزیستور نوری که در یک بسته 
8. Working voltage
9. Reinforced Isolation
10. Creepage
11. Printed Circuit Board
12. Clearance
13. Opto-isolator

قرار گرفته   اند تشکیل مي   شوند.
وقتی LED از خود نور ساطع می   کند، ترانزیستور 

نوری عمل کلیدزني را انجام مي   دهد.
ــردن سیگنال   های  ــرای ایزوله ک ــن ایزوالتورها ب ای
ــد توان  ــا نمی   توانن ــتند ام ــال مناسب هس دیجیت

الکتریکی را در عرض مانع انتقال دهند.
ــاس  براس ــفورماتورها  ترانس ترانسـفورماتورها: 
ــرای عبور  ــار می  کنند و ب ــی ک تزویج14 مغناطیس
ــوان و سیگنال   های کلیدزني سریع در عرض مانع  ت

ایزوالسیون مناسب هستند.
کوپلینـگ خازن تفاضلـیDCC( 15(: این نوع 
ــرای عبور  ــی خازن  ب ــاس توانای ــون براس ایزوالسی
ــور  سیگنال  ــت از عب ــای AC و ممانع سیگنال   ه
DC عمل می  کند. DCC می   تواند برای داده   های 

دیجیتال پرسرعت بکار رود.

 USB لزوم ایزوالسیون در
ــاه USB از رایانه به  ــردن دستگ ــاز به ایزوله ک نی
ــرای چیزی مثل  ــتگی دارد. ب کاربرد مورد نظر بس
ــک رایانه تقریباً این  ــال یک راه   انداز فلش به ی اتص
ــد تجهیزات  ــر قرار باش ــت، اما اگ ــاز منتفی اس نی
ــاز تقریباً  ــل شوند، این نی ــه رایانه متص پزشکی ب
ــود است. اگر تجهیزات ورودی/خروجی  همواره وج
ــه متصل  ــه رایان ــا راه دور را ب ــي ی ــی محل  صنعت
ــا باید  ــود ندارد، شم ــخ آسانی وج ــد پاس می   کنی
ــب می   شود را  ــا( در آن نص ــی که وسیله  )ه محیط
ــر بگیرید  ــه باید در نظ ــد. مواردی ک ــی کنی بررس
ــا وسیله   ها ممکن است  ــگرها ی عبارتند از: آیا حس
ــه الکترواستاتیکی(، رعد  در معرض 16ESD )تخلی
ــرق، حلقه  های اتصال به زمین17،  و برق، نوسانات ب
ــن و 18EMI/RFI )تداخل  ــیل زمی اختالف پتانس
ــی( قرار گیرند یا  ــی/تداخل رادیوی الکترومغناطیس
14. Coupling
15. Differential Capacitor Coupling
16. Electro-Static Discharge
17. Ground loop
18. Electo-Magnetic Interference/Radio Frequency  
Interference
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ــن سؤاالت مثبت  ــر پاسخ به هر یک از ای ــر، اگ خی
ــه کردن اتصال  ــورت نیاز به ایزول ــد در این ص باش

USB دارید.
ــرق،              ــات ب ــرق و نوسان ــد و ب ــورد ESD، رع در م
ــده می   تواند  ــال USB ایزوله نش ــن یک اتص داشت
ــگر، به سمت  ــور ولتاژهای خطرناک از حس ــه عب ب
ــل و رایانه و شاید محیط   های  وسیله   ي USB، کاب
دیگر متصل به رایانه منجر شود. در این حالت کم-

ــکل خاموش شدن رایانه و نیاز به شروع  ترین مش
به کار مجدد است، بدترین حالت هم خرابی کامل 
ــا روز براي رفع  ــا نیاز به چندین ساعت ی سامانه ب
ــی که این  ــود. حتی زمان ــات وارده خواهد ب صدم
ــت که به تجهیزات  ــت گذرا به قدری کوتاه اس حال
ــا ممکن است  ــی وارد نمی   شود، داده   ه ــا آسیب شم
ــد به خصوص  ــای بزرگی شون ــوش خطاه دست  خ
 single ended هنگامي که از روش  اندازه   گیری

استفاده مي   شود.
ــا EMI/RFI موجود، خطر  با حلقه   های زمین19 ی
ــا خرابی   های کامل هنوز  ــب دیدن تجهیزات ی آسی
ــا کاهش یافته است.  ــود دارد، اما احتمال آن    ه وج
ــط، خطاهای  ــن شرای ــم در مورد ای ــأله   ی مه  مس
ــا را می   توان با  ــت. برخی از خطاه ــری اس اندازه   گی
ــی به حداقل  ــون اندازه   گیری تفاضل استفاده از فن
ــأله،  ــا بهترین روش برای حذف این مس رساند، ام

ایزوله کردن می   باشد.
ــا ورودی/خروجی صنعتی راه  ــام مواجهه ب در هنگ
ــده  دور، تنها زمانی استفاده از یک اتصال ایزوله نش
ــنهاد می   شود که محیط به طور کامل در برابر  پیش
همه ی مسایلی که پیش از این ذکر شد ایمن باشد.

ــا همچنین مزایای  ــه کردن اتصال USB شم ایزول
ــت   های در  ــم دارد. در برخی انواع تس ــری ه دیگ
 single ــری ــد از فنون اندازه   گی ــدار20، می   توانی م
ــاده کنید که تفاضل  ــط در جایی استف ended فق
ــر این صورت همواره به شما  به کار می   رود؛ در غی
این امکان را می   دهد تا از فنونی مانند روش کلوین 
ــدازی23 معکوس  ــت22 و راه   ان ــی21، محافظ 4 سیم

استفاده کنید.
ــری صنعتی  ــی وسایل اندازه   گی ــی که برخ در حال
ــه(  )یکپارچ ــی  داخل  USB ــون  ایزوالسی دارای 
ــن امکان  ــز فاقد ای ــیاری از آن  ها نی ــتند، بس  هس
ــک ایزوالتور USB از قبیل دستگاهی  می   باشند. ی
ــده می   تواند در زمان  ــان داده ش که در شکل 4 نش

الزم عملیات ایزوالسیون USB را اجرا نماید. 

19. Ground loops
20. In circuit testing
21. 4-wire Kelvin
22. guarding
23. back driving

Acromag ساخت USB شکل 4. یک نمونه ایزوالتور

شکل1. اتصال وسیله  ي USB بدون ایزوالسیون

 USB با یک ایزوالتور USB شکل2. وسیله   ی

ايزوله كردن USB در كاربردهای صنعتی
لد

ــ
ــ

ــ
فی

     منبع:

www.acromag.com

شکل 3. جدا بودن زمین ها وضعیت 
ــد در آن از  ــه بای ــری است ک دیگ

ایزوالسیون USB استفاده نمود
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پایانی 
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واژه  هاي کلیدي:
تحلیل ارتعاش 

حسگرهاي ارتعاش سنج
ساختار حسگر 

روش نصب حسگر

 تحليل ارتعاش در 
ماشين  هاي دوار

حسگرهای ارتعاش  سنج

وحید زارع
ــی نگهداری و  ــس خدمات مهندس ریی
ــرداری نفت و  ــرات شرکت بهره ب تعمی

گاز کارون ش
ـار

ــ
گـ

ن

ــژه صنایع نفت و  ــی صنایع و به وی ــروزه در تمام ام
ــت کارکرد تجهیزات دوار  گاز پایش و آنالیز وضعی
ــت و مهم ترین  ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی از اهمی
ــن ماشین ها، میزان  ــای تحت پایش در ای پارامتره
لرزش آن ها در حین کار است. پارامترهای ارتعاش 
ــه از روی آن  ــیاری است چرا ک ــی بس دارای کارای

می توان به عیوب احتمالی ماشین پی برد.
در قسمت دوم این مقاله که در ادامه تقدیم حضور 
ــگرهای ارتعاش، عملکرد و  شده است به انواع حس

ساختار داخلی این حسگرها پرداخته ایم.
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ــگر ارتعاش سنج1 اولین المان مورد نیاز برای  حس
ــزاری است که حرکت  ــری ارتعاشات و اب اندازه گی
ــی را حس و آن را به یک سیگنال الکتریکی  ارتعاش

متناسب با حرکت ارتعاشی، تبدیل می کند.
ــال الکتریکی، امکان  ــل ارتعاشات به سیگن با تبدی
ــدی و  ــای بع ــام پردازش  ه ــازی، انج ــره س ذخی
ــق دستگاه های  ــال از طری ــاهده  ي سیگن ــز مش نی
ــم  فراه ــرداری(  ب داده  ــزات  )تجهی ــی   الکترونیک

می شود. 
ــیم  ــه دو گروه تقس ــرزش معموالً ب ــگرهای ل  حس

می  شوند:
ــبی2: ارتعاش  ــگرهای حرکت )ارتعاش( نس .حس
ــبي و نسبت به  ــگرها به صورت نس توسط این حس
یک نقطه  ي ثابت مرجع اندازه گیری می شود، مانند 

حسگرهای جریان گردابی3؛ 
ــق4: مانند  ــاش( مطل ــت )ارتع ــگرهای حرک .حس

حسگرهای سرعت سنج و شتاب سنج.
ــر اصلی اندازه  ــزم کاری و پارامت ــا توجه به مکانی ب
ــی که امروزه در  ــگرهای ارتعاش سنج گیری، حس
ــرار می گیرند  ــورد استفاده ق ــن آالت دوار م ماشی

عبارتند از: 
1. جابجایی سنج؛
2. سرعت سنج5؛
3. شتاب سنج6.

حسگر )ترانسدیوسر( جابجایی: این حسگرها از نوع 
غیرتماسی7 هستند. این نوع حسگرها، حسگرهای 

جریان گردابی8 نیز نامیده می  شوند.
ــر پایه   ي تولید میدان  ــگر ب اساس کار این نوع حس
ــگر9  ــی در یک سیم پیچ که در نوک حس مغناطیس
ــی،  تعبیه شده است می  باشد. این میدان مغناطیس
ــور دوران )شفت( که یک رسانای الکتریکی  در مح
ــان گردابی می  شود، هر چه  است باعث القای جری
رسانای الکتریکی به سیم  پیج نزدیک  تر باشد میزان 

جذب انرژی در رسانا بیش  تر خواهد بود. 
ــان داده شده است  ــه در شکل 2 نش ــور ک همان  ط
سامانه   ای که از حسگرهای جریان گردابی استفاده 
ــل ارتباطی و  ــک نوسان ساز 10، کاب ــد از ی می  نمای

حسگر )پراب( تشکیل شده است. 
ــاال )فرکانس  ــک سیگنال فرکانس ب ــان ساز ی نوس
ــراب( تولید  ــگر )پ ــرای ارسال به حس ــي( ب رادیوی
ــاد یک میدان  ــال باعث ایج ــد و این سیگن می  کن
ــردد. از آن  ــگر می  گ ــراف حس ــی در اط مغناطیس
ــام  ــی فقط توسط اجس جایی که میدان مغناطیس
ــا زمانی که ــرار می  گیرد، ت ــر ق ــادی تحت تأثی ه

1. Vibration Transducer
2. Relative motion transducer
3. Eddy current transducer
4. Absolute motion transducer
5. Velocity transducer 
6. Accelerometer
7. Non-contact or proximity probe
8. Eddy current
9. Probe
10. Oscillator/ Demodulator

ــرد، هیچ  ــرار نگی ــگر ق ــادی مقابل حس ــم ه جس
ــه تبع آن  ــی و ب ــدان مغناطیس ــری روی می تأثی
ــاد نخواهد  ــال  RF ایج ــی در سیگن ــچ کاهش هی
ــادی به  ــم ه ــک جس ــدن ی ــک ش ــا نزدی ــد. ب  ش
ــم  ــی، این میدان در جس ناحیه   ي میدان مغناطیس
ــاد جریان  های  ــدا کرده و باعث ایج هادی نفوذ پی
گردابی در سطح آن شده و در نتیجه انرژی برگشتی 
 و دامنه   ي سیگنال RF کاهش می   یابد، نوسان   ساز و 
ــه   ي11 سیگنال RF را  آشکارساز میزان پوش دامن
ــا نقاط پیک آن ،  ــری می   کند و متناسب ب اندازه   گی

یک ولتاژ مستقیم ایجاد می  نماید.
ــاهده می   شود با توجه  همان  طور که در شکل 3 مش
 RF ــم هادی، دامنه   ي پوش سیگنال به دوران جس
نیز با توجه به جابجایی سطح هادی تغییر می  کند 
ــال با مدوالسیون  ــد آن است که یک سیگن و مانن
  DC دامنه ایجاد شده است که حول یک سیگنال

دارای نوسان است.   

11. Envelope

سیگنال DC موقعیت جسم و سیگنال AC میزان 
لرزش را نشان می  دهد.

حسگر لرزش غیرتماسی دارای یک دامنه   ي خطی 
کارکرد است و در زمان تنظیم و نصب آن و اتصال 
ــه   ي نمایش دهنده باید به این نکته توجه  به سامان
ــم هادی/ ــگر در فاصله   ای از جس ــه حس داشت ک

ــار آن در ناحیه   ای  ــرار گیرد که نقطه   ي ک شفت ق
ــورت حداکثر نوسان از  ــرار داشته باشد که در ص ق

محدوده   ي خطی حسگر خارج نشود.
ــگر  ــد دقت شود که نوک حس ــان نصب بای در زم
ــته  ــد و در محل مورد نظر محکم بس ــه نبین صدم
شده باشد. در ضمن مجموعه   ي طول حسگر، کابل 
ارتباطی تا نوسان   ساز/ آشکارکننده12 توسط سازنده 
ــخص و کالیبره می   شود و اگر به هر دلیلی این  مش
طول تغییر کند باید مجدداً سامانه را کالیبره نمود.

12. Oscillator/Demodulator

شکل 2. ساختار یک حسگر ارتعاش از نوع جابجایي سنج

ــاش از نوع  ــگر ارتع ــکل 1. شماي ظاهري یک حس ش
جابجایي سنج

تحليل ارتعاش در ماشين  هاي دوار
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حسگرهای اندازه  گیری لرزش از نوع 
سرعت سنج

ــدیوسر13 بر روی بدنه   ي  ــگر یا ترانس این نوع حس
ــگر  ــد و از این رو به آن حس ــم نصب می   شون جس

تماسی14 یا بدنی می گویند.
ــن صورت است  ــگر به ای ــاس عملکرد این حس اس
ــم، با توجه به میزان  ــه پس از نصب بر روی جس ک
ارتعاش جسم، پوسته  ي خارجی حسگر به ارتعاش 
ــی را که درون  ــت، آهن  ربای ــن حرک ــده و ای در آم
ترانسدیوسر تعبیه شده و به یک فنر متصل است به 
حرکت در آورده و جابجایي آهن  ربا باعث ایجاد یک 
ــاژ )emf( در سیم  پیچ مي  شود. با توجه به این  ولت
که تغییرات ولتاژ با سرعت حرکت آهن  ربا متناسب 
است می توان سرعت مطلق حرکت ارتعاشی جسم 

را از روي ولتاژ اندازه  گیری نمود.  
ــرای اندازه گیری  ــور که در باال اشاره شد ب همان ط
ــود، از این رو  الزم  ــگر باید مرتعش ش لرزش، حس
است فرکانس طبیعی حسگر مد نظر قرار گیرد، به 
عبارت دیگر حساسیت حسگر باید نسبت به کلیه  ي 
فرکانس ها یکسان و برابر با مقدار تعیین شده برای 
ــی قابل  ــگر باشد. بنابراین محدوده  ي فرکانس حس
ــگر، محدوده  ي خارج از ناحیه  ي  استفاده برای حس
ــوده و در ناحیه ای قرار  ــگر ب فرکانس طبیعی حس
دارد که پاسخ فرکانسی آن اصطالحاً مسطح است.

این حسگرها به منبع تغذیه نیاز ندارند ولی نسبت 
به میدان های مغناطیسی خارجی حساس هستند. 

حسگرهای اندازه گیری لرزش از نوع 
شتاب  سنج

ــگرها نیز از نوع تماسی هستند و در آن ها  این حس
ــرای تبدیل شتاب  ــک ب ــان پیزوالکتری ــک الم از ی
ــود. المان  ــی استفاده می  ش ــال الکتریک ــه سیگن ب
پیزوالکتریک متناسب با نیروی وارد بر آن، بارهای 

الکتریکی در دو سطح خود ایجاد می  کند.
در طرح اولیه ي شتاب سنج  ها، این بار الکتریکی که 
در حد پیکو کلمب )pC(  است به عنوان خروجی 
ــگر استفاده می  گردید. در طرح های امروزی با  حس
استفاده از تقویت کننده های درون حسگر، این بار 
ــی تقویت شده و به صورت mV به عنوان  الکتریک

خروجی حسگر استفاده می  شود.
ــاب دارای دو  ــدیوسرهای شت ــور معمول ترانس بط
ساختار می  باشند، نوع فشاری15 و نوع برشی16. این 

دو ساختار در شکل 7 نمایش داده شده   اند.
ــخص است در نوع  ــه در شکل 7 مش همان طور ک
فشاری، پیزوالکتریک از پایه، جدا بوده و در نتیجه 
ــاسیت کمتری برخوردار  ــبت به حرارت از حس نس

است.
ــگر شتاب  ــن دو نوع حس ــری که بی ــالف دیگ اخت

13. Transducer
14. Contact type
15. Compression type
16. Shear type

Probe
Modulated
Carrier

Oscillator/Demodulator
Output Signal:
DC - Position
AC - Vibration

Magnetic Field

Induced
Eddy
Currents

شکل 4. ناحیه  ي خطي براي یک حسگر ارتعاش از نوع 
جابجایي سنج

شکل 3. چگونگي عملکرد یک حسگر ارتعاش از نوع جابجایي سنج

شکل 5. نمای داخلی حسگر لرزش سرعتی

ــاش از نوع  ــگر ارتع ــکل 6. ساختار الکتریکي حس ش
شتاب سنج
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ــود دارد در استفاده از حالت دهنده  ي سیگنال  وج
17  است، بدین نحو که بعضی از حسگرهای شتاب 

مجهز به یک مدار الکترونیکی برای تقویت سیگنال 
هستند و چون این قسمت درون حسگر تعبیه شده 
است دمای کارکرد این حسگرها دارای محدودیت 

می  باشد.
 Charge Mode ــه در اصطالح در گروه دیگر ک
ــگر الزم است توسط  نامیده می  شوند خروجی حس
ــک تقویت کننده  ي بار18 به نمایش دهنده متصل  ی

گردد.
شتاب سنج   ها، لرزش مطلق را اندازه  گیری می   کنند. 
 همچنین بعضی از سازندگان با قرار دادن یک مدار 
ــگر شتاب از آن برای نمایش  انتگرال   گیر درون حس

میزان لرزش از نوع سرعت استفاده می   کنند.

روش نصب حسگرهای لرزش
ــای مختلف برروی  ــگرهای لرزش به روش ه حس

ماشین ها نصب می شوند از جمله:
ــاده از پیچ و یا  ــگر با استف .نصب دایمی: که حس

جوش به ماشین متصل می  شود.
ــزات  ــاً در تجهی ــه غالب ــی: ک ــب مغناطیس  .نص

اندازه گیری قابل حمل کاربری دارد.
ــگر در هنگام  .روش دستی: که در این روش حس
ــر نگهداشته  ــت در محل مورد نظ ــاده با دس  استف

مي  شود.
 

17. Signal conditioner
18. Charge amplifier

الف( فشاري                                                                                              ب( برشي
شکل 7. ساختار دو نوع ترانسدیوسر شتاب

ــه یک مدار  ــگر شتاب مجهز ب ــکل 8. حس ش
الکترونیکی داخلی

تحليل ارتعاش در ماشين  هاي دوار

                   SHear Mode                                                              Compression Mode      
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جهت دریافت اطالعات هر یک از افراد فوق کافی است شماره ی ردیف مورد نظر را از طریق نمابر 88192843 برای دفتر نشریه نمایید تا رزومه ی ایشان برای شما ارسال گردد.

شماره 
دانشگاه محل رشته ی تحصیلیتحصیالتجنسیتسنپرونده

تحصیل
شهر 
محل 
زندگی

تخصص یا تجربه
سابقه ی 
مرتبط 
)سال(

مهندس برق کارشناسمرد11000122
الکترونیک

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

شیراز
-تعمیرات سخت افزار و نرم افزار کامپیوترتهران 

کارشناسمرد 11000227
مهندس برق

قدرت
دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

ابهر
تهران 

آشنایی کامل به انجام صورت جلسات، صورت وضعیت 
و تسلط بر امور فهرست بها و انجام قرارداد، آشنایی 

کامل به نرم افزارهای طراحی و محاسباتی برق و 
روشنایی

4

مهندس مکانیک کارشناسزن 11000322
حرارت وسیاالت

دانشگاه محقق 
تهران اردبیلی

آشنا با نرم افزارoffice ، مسلط به زبان برنامه نویسی
 Autocad مسلط به نرم افزارهای ، v-fortran

epanet-ees-matlab-  و مبنا نوزده
-

کارشناسزن 11000427
 مهندس صنایع 
برنامه ریزي و 

تحلیل سیستم ها

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

مالیر
تهران 

دارای مدارک کاربر نرم افزار اداری از سازمان فنی 
و حرفه ای، دارای گواهینامه گسترش عملکرد 

 ISO از مدیریت سرآمد ایرانیان QFD کیفیت
ohsas،ISO9001:2008 ، دارای مدرک از مدیریت 
سرآمد ایرانیانhtml & Frontpage ، دارای مدرک 

از فنی و حرفه ای

-

مهندس صنایع کارشناسمرد 11000529
تکنولوژي صنعتي

دانشگاه صنعتی 
تهران مالک اشتر

آشنایی با استانداردهای تضمین کیفیت، تسلط در 
برنامه ریزی تولید در واحدهای صنعتی، آشنایی به امور 
کنترل کیفیت، آشنایی با سیستم نگهداری و تعمیرات 

)نت(

4

کارشناس زن11000625
ارشد 

مهندس صنایع 
سیستم هاي 

اقتصادي اجتماعي

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 
تهران جنوب

تهران 

 MSP، PREMAVERA مسلط به نرم افزارهای
p6، Matlab، minitab، Spss،Excel ، آشنا با 
زبان های برنامه نویسی ASp.net،C# ، آشنایی با 

PMBOK  مفاهیم کنترل پروژه بر اساس استاندارد

2

کارشناسی زن11000726
ارشد 

مهندس برق 
الکترونیک

مؤسسه 
غیرانتفاعی 
سجاد )واحد 

مشهد(

تهران 
 ADS، HSPICE، AVR آشنایی با نرم افزارهای
 Cod vision، Ansoft HFSS، MATLAB،

Orcad، Proteus
5

کارشناسی زن 11000826
ارشد 

مهندس کامپیوتر 
نرم افزار

دانشگاه 
آزاد اسالمی 
واحد علوم و 

تحقیقات

طراح، مدیر و پشتیبان وب سایت، مدیر روابط تهران 
4بین الملل، طراح و تحلیل گر

مهندس برق کارشناسمرد11000926
الکترونیک

جهاد 
دانشگاهی واحد 

اراک
تهران 

عیب یابی و تعمیر بردهای الکترونیکی، نصب و 
راه اندازی انواع دوربین مدار بسته، نصب و راه اندازی 
دزدگیر، نصب و راه اندازی تابلو برق و UPS، نصب 

تجهیزات شبکه

-

مهندس برق کارشناسمرد 11001029
الکترونیک

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

شهرري
3آشنایي کامل با تجهیزات انتقال فیبر نوريتهران 

کارشناسمرد 11001126
مهندس مکانیک  
تأسیسات حرارتي 

و برودتي

دانشگاه کار 
تهران واحد کرمان 

مهارت در نصب موتورخانه دیگ های حرارت مرکزی، 
منبع های دو جداره لوله کشی آب، گاز، فاضالب، 
نصب و سرویس انواع پمپ، نصب تابلوهای سه فاز 
دستگاه های سه فاز، نصب دستگاه های بتن ریز و 

میکسر بتن و...

10
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 طــرح
روز

فعالً که از مشتری خبری نیست! 
حاال تو از محصوالت بابا استفاده کن 

تا ببینیم بعد چی پیش میاد!
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