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    1. دکتر علیرضا فریدونیان 

     2. مهندس علیرضا شهسواری

     3. دکتر حمید لسانی

واژه های کلیدی:
 خودترمیمی

 شبکه هوشمند الکتریکی
 چهارچوب مفهومی خودترمیمی

 بازیابی

ــوان یکی از پایه های اصلی  امروزه صنعت برق را می ت
ــت. نیاز به  ــوری دانس ــر کش ــی ه ــادی و صنعت اقتص
ــرفت و رشد فناوری، صنایع و  انرژی الکتریکی با پیش
ــت.  جمعیت، به طور قابل مالحظه ای افزایش یافته اس
شبکه ی برق فعلی از جنبه های مختلفی نیازمند بهبود 
می باشد، بسیاری از مشکالت این سامانه را می توان به 
وسیله ی هوشمندسازی برطرف کرد. هر سامانه قدرتی 
ــد و آن تأمین  ــدف نهایی را دنبال می کن ــا یک ه تنه
ــت و قابلیت اطمینان مطلوب  و تحویل انرژی با کیفی
ــتریان می باشد. در واقع، جلوگیري از قطع برق  به مش
ــترکین، فاکتور اصلي رضایت مندي آن هاست. در  مش
ــمند  ــبکه های هوش ــی اجمالی ش ــن مقاله به بررس ای
ــپس خودترمیمی به  ــود. س الکتریکی پرداخته می ش
ــمند  ــبکه های هوش عنوان یکی از ویژگی های مهم ش
ــود، در ادامه  ــی می ش در بهبود قابلیت اطمینان بررس
ــبکه های  چهارچوب مفهومی برای خودترمیمی در ش
ــط نگارندگان توسعه داده شده، ارایه  هوشمند که توس

می شود.

یک چهارچوب مفهومی برای 
خودترمیمی در 

شبکه ی الکتریکی هوشمند
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شبكه  ي ارتباطي HARTفی
اصول،  تئوري و كاربردها

واژه  هاي كلیدي:
شبكه   هاي صنعتي

HART
FSK

توپولوژی

گردآوری: مهندس وحيد تيموري

 

ــي  ارتباط ــكل  پروت  1984 ــال  س در   Fisher-Rosemount ــركت  ش
ــكل فراهم  ــدف اين پروت ــرد. ه ــي ك ــت معرف ــاي صنع ــه دنی 1HART را ب
ــاط ديجیتال،  ــاي نوين ارتب ــان از فناوري   ه ــتفاده   ي همزم ــردن امكان اس ك
ــت  ــد. امروز و پس از گذش ــتاندارد mA 20-4 مي   باش ــیگنال اس ــار س دركن
ــورد حمايت و  ــن پروتكل م ــكل HART، اي ــال از تولد پروت ــدود 28 س ح
ــق و كنترلي در  ــزات ابزاردقی ــدگان تجهی ــیاري از تولیدكنن ــتفاده   ي بس اس
ــد و مطمئن جايگاه  ــتر ارتباطي كارآم ــت و به عنوان يك بس ــر دنیاس  سرتاس
ــله مقاالت كه در ادامه  ــت. در اين سلس وي ژه   اي را در صنايع فرآيندي يافته اس
ــي شبكه   ي HART از  ــده است به بررس ــت آن، تقديم حضور ش بخش نخس
ــردي و كاربردهاي اين پروتكل  ــون همچون تئوري، اصول كارك جهات گوناگ

خواهیم پرداخت. 
1. Highway Addressable Remote Transducer

ت اول 
قسم

ت
العا

اط
ی 

ور
فنا

  

91
ذر 

 / آ
13

8 
پی

یـا
 / پ

8 
اره

ـم
 ش

/15
ال

سـ

36

ت
العا

اط
ی 

ور
فنا

واژه های کلیدی: 
شبکه های صنعتی

امنیت سایبری
دفاع در عمق

VPN
دیوار آتش

برگردان: مصطفی عرفانی

امنیت سایبری در 
شبکه های صنعتی

چندی است که با افزایش حمالت سایبری، به روشنی معلوم 
ــب و کار یا صنعتی از این گونه حمالت  ــت که هیچ کس اس
ــد که تهدیدات  ــان می ده ــت. تمام آمارها نش در امان نیس
ــی که به نظر  ــت. در حال ــایبری رو به افزایش اس امنیت س
می رسد تهدیدات سایبری محدود به نفوذ به اطالعات مالی 
می شود، داده های اخیر نشان می دهند که حمالت اینترنتی 
ــب و کار در حال گسترش است.  ــر بخش های کس در سراس
ــیمانتک1 نشان می دهد که  ــر شده توسط س آمارهای منتش
ــطح جهان مورد حمله ی سایبری  75درصد شرکت ها در س

قرار می گیرند.
این مقاله  چند گام ساده به منظور دستیابی به امنیت بهتر 

از طریق »دفاع الیه ای« را تشریح می نماید.

1. Symantec

فـــهـــرســـت                                                                                    

به نام خداوند جان و خرد

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

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

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

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

اطالع رسانی www.aiaciran.org مراجعه فرمایید.

همکاران این شماره )به ترتیب حروف الفبا(:
ــد  ــدس وحی ــی، مهن ــور بزم ــدس منص مهن
تیموری، مهندس مرتضی تاجریان، محمدعلی 
ــد زارع،مهندس  ــدس وحی ــی زاده، مهن دیانت
علیرضا شهسواری، مهندس مصطفی عرفانی، 
ــدس روح اله  ــا فریدونیان، مهن دکتر علیرض
ــید  ــانی، مهندس س قدیری، دکتر حمید لس
ــی میرقربانی گنجی، مهندس پرویز نقی  موس

پور، عیسی نقیبی، مهندس محسن یادگاری

صاحب  امتیاز: انجمن صنفی 
شرکت های اتوماسیون صنعتی

مدیر مسؤول: مهندس محمدحسن 
درویش

سردبیر: مهندس وحید تیموری
شورای سردبیری)به ترتیب حروف الفبا(:

مهندس صابر درویش، دکترسعید شیری، 
مهندس رضا صادقی، دکتر علیرضا 
فریدونیان، مهندس هدایت گلکار، 

مهندس محمدحسن موحدی، مهندس 
آرتور هوسپیان
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نقدی بر بخش نامه ی 9000/15458/100 قوه قضاییه

یادداشتي بر ماده ی 28 قانون تأمین اجتماعي و ماده ی 5 قانون بیمه ی بیکاري

توقعات دولت از صادرکنندگان پس از حذف جوایز نقدی
برگزاری نخستین فن بازار رباتیک و هوش مصنوعی در دانشگاه امیرکبیر

شبکه ی توزیع باید به طور کامل هوشمند شود

مدیریت هزینه و شناسایي عوامل قابل کاهش هزینه
ارزیابی فرآیند انتقال فناوری DMD از دیدگاه مدیریت فناوری

امنیت سایبری در شبکه های صنعتی
شبکه  ي ارتباطي HART اصول،  تئوري و کاربردها

یک چهارچوب مفهومی برای خودترمیمی در شبکه ی الکتریکی هوشمند فـرآیند

تحلیل ارتعاش در ماشین های دوار
انتخاب انکودر مناسب در کاربردهای کنترل حرکت
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ارزیابی فرآیند انتقال فناوری DMD فی

از دیدگاه مدیریت فناوری

چکیده
ارزیابی فرآیند یک انتقال فناوری انجام یافته شامل 
ــی نحوه ی  ــت نظیر ارزیاب ــای مختلفی اس بخش ه
شناسایی فناوری مناسب، ارزیابی نحوه ی شناسایی 
عرضه کنندگان فناوری های موجد و انتخاب فناوری 
مناسب، ارزیابی نحوه ی شناسایی عرضه کنندگان 
ــب ترین آن ها،  ــر و انتخاب مناس ــاوری مورد نظ فن
ــاب فناوری و قرارداد منعقده  ارزیابی نحوه ی اکتس

بین عرضه کننده ی فناوری و انتقال گیرنده و... .
ــا فرآیند انتقال فناوری  ــت ت این مقاله در صدد اس
مرکاپتان زداییDMD(1( از شرکت VNIIUS به 
پژوهشگاه صنعت نفت را از دیدگاه مدیریت فناوری 
ــف این فرآیند را  ــی نماید و مالحظات مختل ارزیاب
ــایر تصمیم گیری های مرتبط  به منظور کمک به س
ــخص نماید. به همین منظور  با انتقال فناوری مش
ــاوری و ضرورت  ــپس مدیریت فن ابتدا مقدمه و س
ــاوری به صورتی  ــه آن در فرآیند انتقال فن توجه ب
ــود. در ادامه ضرورت دستیابی  خالصه آورده می ش
به فناوری DMD بیان گردیده، به معرفی فناوری 
ــده ی آن  ــال گیرن ــده و انتق ــال دهن DMD، انتق
پرداخته می شود. پس از آن براساس الگوی بسامان 
ــی فرآیند  ــی فرآیند انتقال فناوری، به بررس ارزیاب
ــن فناوری پرداخته، تالش می گردد نکات  انتقال ای
ــود. در آخر نیز با جمع بندی  ــف آن مطرح ش مختل
ــده مقاله پایان  ــری از مباحث مطرح ش و نتیجه گی

می یابد.

1. DeMercaptanization Distillate 

1.منصور بزمی
2.مرتضی تاجریان
3.روح اله قدیری
4.پرویز نقی پور

واژه های کلیدی:
انتقال فناوری

DMD
الگوی ارزیابی انتقال فناوری
شبکه ی انتخاب عرضه کننده ش
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قسمت سوم 

پایانی

واژه  های کلیدی:
کاهش هزینه

مدیریت هزینه
روش های کنترل هزینه

سودآوری

مديريت هزينه و شناسايي 
عوامل قابل كاهش هزينه

مهندس سید موسی میرقربانی گنجی

مدیر عامل شرکت نیکان آرامیس

Mousa.ganji@yahoo.com
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ضرورتي آشكار در راستاي افزایش بهره  وري و افزایش  سوددهي

فعالیت های هر مؤسسه ای شامل انجام مجموعه ای 
از امور است که هر یک دارای هزینه های مربوط به 
ــرکتی می تواند بنابر موقعیت و  خود هستند. هر ش
ــرایط خویش، روشی برای کاهش هزینه انتخاب  ش
ــای خود را  ــردن آن، هزینه ه ــا اجرایی ک کند و ب

کنترل کرده و کاهش دهد.
ــازمان ها یا به عبارت  توجه به هزینه های متعدد س
ــت که بسیار  دیگر مدیریت هزینه، امروزه امری اس
ــوده و در این  ــازمان ها ب ــران س ــورد توجه مدی م
ــذر حتی رقبا به تحلیل هزینه های یکدیگر نیز  رهگ

می پردازند.
ــوم  و پایانی آن  ــمت س این مقاله که در ادامه، قس
ــده است ضمن مرور برخی عوامل  تقدیم حضور ش
ــه، راهکارهایی را نیز برای مدیریت  کاهنده ی هزین

هزینه ارایه نموده است.
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سردبیر

ــأله  ي »بي  ثباتي بازار ارز« به  ــت که مس چندي اس
دلیل آثار آني و شدیدي که بر قیمت کاال و خدمات 
ــکالت حاکم بر  ــته، صدر جدول مش بر جاي گذاش
ــود اختصاص  ــور را به خ ــب و کار کش فضاي کس
ــش خصوصي را با  ــاالن اقتصادي در بخ  داده و فع
چالش   هاي جدي و بعضاً مهلک روبرو ساخته است.

آن   چه طي ماه   هاي گذشته رخ داد نه فقط افزایش 
قیمت ارز، که بي   ثباتي قیمت و بدتر از آن »نامعلوم 
بودن« قیمت ارز بود. طي چند روز پرالتهاب، شاهد 
بودیم قیمت برابری ریال با ارزهای خارجی، که باید 
از سوي مراجع رسمي همچون بانک مرکزي اعالم 
ــمي«  ــود، در بازاري که اصطالحاً بازار »غیررس ش
ــدگان ظاهري آن دالالن  ــود و گردانن نامیده مي   ش
ــد و در مقاطعي قیمت  ــن می   ش ــتند، تعیی ارز هس
ــد حدود  ــبت به هفته   هاي پیش از آن رش دالر نس

400درصدي را تجربه کرد. 
ــا ارزهاي  ــت برابري ریال ب ــودن قیم ــخص ب نامش
ــوان یکي از مهم   ترین عوامل تعیین  خارجي، به عن
ــده   ي کاال و خدمات، باعث  کننده   ي قیمت تمام ش
ــد ارزش و اعتبار پول ملی تا حد زیادی کاهش  ش
ــاند که  ــد. این کاهش اعتبار کار را به جایي رس یاب
ــالت، به   ویژه مواردي که در آن  ها  در برخی از معام
ــه، کاالي خارجي بود، به جای  موضوع مورد معامل
ــای خارجی مبنای  ــایر ارزه ریال، دالر و یورو و س
معامله قرار گرفت و در مواردی ارایه کنندگان کاال 
ــب و کار خود را در کاهش یا  و خدمات صالح کس
توقف فعالیت تا روشن شدن وضعیت بازار دیدند. 

دولت، همان   طور که انتظار می   رفت، با اتخاذ تدابیر 
ــادالت ارزی به  ــه ایجاد مرکز مب ــون از جمل گوناگ
ــارزه با التهابات موجود پرداخت و تالش نمود تا  مب

اوضاع را به شرایط عادی بازگرداند.
ــس از چند هفته تا حدی آرامش را  این تالش   ها پ
ــت قیمت ارز را  ــر بازار ارز حاکم کرد، ولی نتوانس ب
ــین کاهش دهد و در نهایت  تا حد قیمت   های پیش
ــدود 200درصدی  ــن کارزار، افزایش ح حاصل ای

قیمت ارز نسبت به چند ماه قبل بود. 
ــطح از افزایش  ــت که این س ــه توضیح نیس نیاز ب
ــه  ــاه، چ ــدت کوت ــن م ــم در ای ــت ارز، آن ه  قیم
دشواری   هایی را برای بنگاه   های تولیدی و خدماتی 
ــرکت   های فعال در زمینه   ی اتوماسیون  از جمله ش
ــا و تعهدات قبلی  ــته و قرارداده صنعتی در بر داش

ــرکت   ها را به چه سرنوشتی دچار  ــته از ش این دس
خواهد نمود.

ــؤوالن اقتصادی کشور، اراده   ی جدی برای  اگر مس
ــرمایه   ی ایرانی دارند  حمایت از تولید ملی، کار و س
ــازي اقتصاد از طریق تقویت  و بر لزوم خصوصي   س
بخش خصوصي معتقدند باید به »ثبات اقتصادی« 
به عنوان اولین و مهم   ترین پیش   نیاز تحقق این امر 

توجه ویژه داشته باشند. 
ــان مي   دهد که خصوصي   سازي  تجربیات جهاني نش
ــرکت   هاي  ــذاري دارایي   ها و ش ــا از طریق واگ تنه
ــي نخواهد  ــش خصوصي راه به جای ــي به بخ دولت
ــاز موفقیت در تقویت بخش  برد و آن چه زمینه   س

خصوصي است بهبود محیط کسب و کار است. 
ــدون واگذاري  ــه، ب ــه ده ــور چین در طي س  کش
ــي و تنها با  ــي به بخش خصوص ــرکت   هاي دولت ش
ــرای فعالیت بخش  ــب ب فراهم نمودن محیط مناس
ــد سهم این بخش را در اقتصاد  خصوصی، موفق ش
ــور از 20درصد در پایان دهه   ی 1970 به بیش  کش
ــد که  ــش ده ــال 2004 افزای ــد در س  از 70درص
نتیجه   ي آن نجات 500 میلیون انسان از فقر بود و 
آمارها نشان مي   دهند که در طول 20 سال گذشته، 
ــان از فقر مطلق  ــان   هایی که در جه 75درصد انس
ــورهایي  ــات یافتند چینی بودند. در مقابل کش نج
که راهکار اول یعني خصوصي   سازي صرف را بدون 
ــب و کار در  ــه به جنبه   هاي بهبود محیط کس توج
ــش گرفتند، اگرچه از نظر حجم واگذاري و آمار  پی
ــه هدف اصلي  ــان دادند ولي ب ــام، موفق نش و ارق
ــازي که توسعه   ي اقتصادي و اجتماعي  خصوصي   س

است دست نیافتند.     
ــرمایه  ــویق صاحبان س براي حمایت از تولید و تش
ــرمایه گذاری در بخش   هاي مولد، باید شرایط  به س
ــد که تولید کننده و  اقتصادي به گونه   اي مهیا باش
سرمایه گذار نسبت به آینده   ي فعالیت خود احساس 
ــب و  امنیت و آرامش کند و بتواند افق آینده   ي کس
ــاخص   های اصولی و علمی  ــاس ش کار خود را براس

ترسیم نماید.
ــن و مقررات  ــرخ ارز، قوانی ــرات ناگهانی در ن تغیی
حاکم بر واردات و صادرات، میزان مالیات، تعرفه ها 

ــب و  ــاي تأثیرگذار بر محیط کس ــر مؤلفه   ه و دیگ
ــور تأثیر منفی  کار، بر امنیت و ثبات اقتصادی کش
ــت که فضای ناپایدار و ناامن  ــته و پرواضح اس داش
ــای اقتصادی مولد  ــو فعالیت   ه اقتصادی از یک س
ــدی مواجه می   کند و  ــکالت و صدمات ج را با مش
ــوی دیگر عرصه را برای تاخت و تاز مفسدان  از س
ــاعدتر  ــر و مس ــادی هموارت ــواران اقتص  و رانت  خ
ــداوم این چرخه ،  ــد. جلوگیری از تکرار و ت می   نمای
تنها راه نجات بنیان   های صنعتی و تولیدی کشور و 

حفظ منابع و ثروت   های ملی است. 
ــش خصوصي در صف  ــرایطي که فعاالن بخ در ش
ــي قرار  ــاي بین   الملل ــا تحریم   ه ــت مبارزه ب  نخس
ــور ما هر روز با جنبه   هاي جدیدي  گرفته   اند و کش
ــاي خارجي مواجه  ــا و ممنوعیت   ه  از محدودیت   ه
ــؤوالن اقتصادي کشور در  ــود، وظیفه   ی مس می   ش
اهتمام بیش   تر برای حمایت از این بخش دوچندان 
ــاز به همکاری، هم فکری و همخوانی  می   گردد و نی
ــز از هرگونه  ــی برای پرهی ــت و بخش خصوص دول
ــش در فضاي  ــه ایجاد تن ــي که ب ــم و اقدام تصمی
ــت بیش   تری  ــر گردد، اهمی ــور منج  اقتصادي کش

می   یابد.  
ــر بر اقتصاد  ــات  نهادهای مؤث ــات و اقدام تصمیم
ــد که به ثبات و امنیت  ــور باید به گونه   اي باش کش
ــبت به  ــتیاق عمومي نس ــادي، و افرایش اش اقتص
سرمایه   گذاري و حضور در بخش   هاي تولیدي منجر 
ــاهد جذب  ــت که ش ــود؛ تنها در این صورت اس  ش
ــش  ــي، افزای ــي و خارج ــرمایه   گذاري  هاي داخل س
ــورم و در نتیجه  ــر، کاهش ت ــش فق ــتغال، کاه اش
ــعه   ي اقتصادي و اجتماعي ایران عزیز خواهیم  توس

بود.

 ثبات اقتصادی؛
 الزمه ی حمایت از
تولید ملی
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سـرویس خبری صنعت هوشـمند با اختصاص بخشـی از صفحه ی خبر این 
ماهنامه به اخبار شـرکت های فعال در زمینه ی اتوماسـیون، به ویژه اعضای 
محترم انجمن صنفی شـرکت های اتوماسیون صنعتی، سعی دارد فرصتی را 
در اختیار این شرکت ها قرار دهد تا از این طریق نسبت به انعکاس اهم وقایع 
 و اخبـار خود اقدام نمایند. از همین رو از تمامی شـرکت های محترم دعوت 
مـی گـردد اخبـار مربوط به مـواردی همچـون دریافـت گواهینامـه اعم از 
استاندارد، رتبه بندی و غیره، دریافت جوایز و نشان های ملی، ثبت اختراع و 
مالکیت معنوی، اخذ نمایندگی های جدید، تولیدات جدید، ادغام و تغییرات 
عمده ی شـرکت و دعاوی حقوقی به همراه نتایج حاصله را به دفتر ماهنامه 

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

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

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

 magazine@aiaciran.org:و یا پست الکترونیک به آدرس
در میان بگذارند.
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تشکیل کارگروه آموزش و تعامل با دانشگاه 
در انجمن اتوماسیون

ــگاه  ــوزش و تعامل با دانش ــترک آم ــروه مش کارگ
ــرکت هاي  ــدگان انجمن صنفي ش ــا حضور نماین ب
ــی برق  ــکده مهندس ــي و دانش ــیون صنعت اتوماس
ــی  ــگاه خواجه نصیر الدین طوس ــر دانش و کامپیوت
ــوری؛ دبیر  ــد تیم ــدس وحی ــد. مهن ــکیل ش تش
ــیون صنعتي با  ــرکت هاي اتوماس انجمن صنفي ش
ــرفصل هایی برای  اعالم این خبر گفت: »تدوین س
ــگاهی در رشته  های مرتبط با  دروس اختیاری دانش
اتوماسیون صنعتی و بررسی امکان برگزاری دوره ها 

 )Professional Engineers( PE و آزمون های
ــیون و ابزاردقیق در دستور  برای مهندسان اتوماس

کار این کارگروه قرار دارد.«
ــن کارگروه که  ــت ای ــن نشس ــزود: »در اولی وی اف
ــیون و  ــره ی انجمن اتوماس ــأت مدی ــا حضور هی ب
ــاط با صنعت  ــا فریدونیان؛ مدیر ارتب دکتر علیرض
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه خواجه 
ــا فاتحی؛ مدیر  ــی و دکتر علیرض نصیر الدین طوس
ــکده برگزار شد، ضعف  ها  گروه کنترل همین دانش
ــته   های مرتبط با  ــای فارغ التحصیالن رش و قوت ه
ــش کنترل در  ــی از جمله گرای ــیون صنعت اتوماس
ــی برق مورد بحث و بررسی قرار  ــته   ی مهندس رش

گرفت.«
ــنایی فارغ التحصیالن  ــوری با بیان این که ناآش تیم
ــرکت های متبوع  ــه ای کار برای ش ــای حرف با فض
آن ها مشکل ساز است، ادامه داد: »فارغ التحصیالن 
ــورهای دیگر، در بدو ورود  ــته   های فنی در کش رش
ــی   ای را جهت آشنایی  به بازار کار دوره   های آموزش
ــر فعالیت   های صنعتی  ــا قوانین و مقررات حاکم ب ب
ــلط  می   گذرانند، اما فارغ التحصیالن ما با وجود تس
ــایل تئوریک رشته   ی تحصیلی  ــیار خوب بر مس بس
ــت و تولید در  ــب و کار، صنع ــود، با قوانین کس خ
ــور از جمله مسایل مربوطه به مالیات و دارایی،  کش

تأمین اجتماعی و... آشنا نیستند.«
به گفته   ی دبیر انجمن اتوماسیون، فارغ التحصیالن 
ــی برقـ  کنترل نیازمند آشنایی با مفاهیم،  مهندس
استانداردها، روند اجرای پروژه ها و چگونگی تولید 
اسناد فنی در پروژه   های اتوماسیون صنعتی هستند 
ــگاه   های کشور این نیازها  که باید با همکاری دانش

مرتفع گردند.

تشکیل کمیسیون کشاورزی و دام پروری 
در انجمن اتوماسیون

ــیا، عضو  ــمند آس ــرکت صنعت هوش مدیرعامل ش
ــکیل  ــیون صنعتی، از تش ــی اتوماس ــن صنف انجم
ــاورزی و دام پروری در این  ــترک کش کمیته ی مش
ــان این که  ــهابی با بی ــر داد. مهدی ش ــن خب انجم
ــاورزی  ــش وزارت جهاد کش ــال و نیم پی از یک س
ــیون، ایزوالسیون و استفاده  بودجه ای را به اتوماس
از سامانه های گرمایشی و سرمایشی در مرغ داری ها 
ــان زمان،  ــت: »از هم ــت، گف ــص داده اس تخصی
ــرای تهیه ی  ــی ب ــرغ داران، کارگروه ــه ی م اتحادی
ــرکت های توانمند در این حوزه  ــتی از ش وندورلیس

تشکیل داد.«
ــمند آسیا  ــرکت صنعت هوش وی افزود: »حضور ش
ــی انجمن  ــاز معرف ــت، زمینه س ــن وندورلیس در ای
صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی به اتحادیه ی 
ــد و ما در  ــاورزی ش ــرغ داران و وزرات جهاد کش م
ــاتی که با نمایندگان این وزارتخانه داشتیم از  جلس
تجربه ی 17 ساله ی انجمن اتوماسیون در این حوزه 

سخن به میان آوردیم.«
ــیون  ــون انجمن اتوماس ــه داد: »اکن ــهابی ادام ش
به عنوان مرجعی برای استعالم توانمندی شرکت ها 
ــاورزی معرفی  ــه وزارت جهاد کش ــن زمینه ب در ای
ــت و بنده نیز به عنوان نماینده ی انجمن  ــده اس ش
ــتاد بهینه سازی مصرف سوخت در واحدهای  در س

مرغ داری کشور معرفی شده ام.«
وی با اشاره به این که پیش از این، انجمن تجربه ی 
ــازی سیستم ها را در  ــکیل کارگروه یکپارچه س تش
ــرکت های یکپارچه ساز عضو انجمن داشته  مورد ش
ــیون  ــود: »در حال حاضر کمیس ــه نم ــت اضاف اس
کشاورزی و دام پروری در انجمن اتوماسیون تشکیل 
ــتم آبان ماه  ــه ی آن نیز در تاریخ هش و اولین جلس
ــت که پس از تصویب اسا سنامه ی   ــده اس برگزار ش
ــمیت یافتن کمیته  های عمومی  جدید انجمن و رس
ــیون به کمیته ی تخصصی  و تخصصی، این کمیس

کشاورزی و دام پروری تغییر نام خواهد داد.«
ــرکت صنعت هوشمند آسیا )صهاکو(  مدیرعامل ش
ــه  ب ــیون  اتوماس ــن  انجم ــی  معرف از  ــن  همچنی
ــروری و طیور وزارت  ــاورزی، دام پ معاونت های کش
ــا از این  ــزود: »م ــر داد و اف ــاورزی خب جهاد کش
ــیون به تمامی شرکت های عضو انجمن نامه  کمیس
خواهیم فرستاد تا درصورت آمادگی برای همکاری 
ــیون معرفی  ــان را به کمیس ــن حوزه، خودش در ای
ــان را برای  ــد و نمونه ی کارها و قراردادهای  ش کنن

ما بفرستند.«
ــاورزی و دام پروری  ــیون کش ــان کمیس وی متولی
ــاورزی و انجمن  ــاد کش ــدگان وزارت جه را نماین
ــیون صنعتی خواند و از تمامی شرکت های  اتوماس
ــت در زمینه ی  ــابقه ی فعالی ــه س ــو انجمن ک عض
سامانه های اتوماسیون کشاورزی، دام پروری و طیور 

ــت  ــت تا برای حضور در وندور لیس را دارند خواس
ــاورزی  ــترک اتحادیه ی مرغ داران و وزارت کش مش

اقدام کنند.
ــیون در صنعت  ــت با بکارگیری اتوماس گفتنی اس
ــات 16 درصدی گله های  ــرغ داری، میانگین تلف م
ــد یافت و 250 تا  ــرغ تا پنج درصد کاهش خواه م
ــرغ از محل کاهش تلفات  ــت م 300 هزار تن گوش
ــن قیمت هر  ــد آمد. کاهش میانگی ــت خواه به دس
کیلوگرم گوشت مرغ، کاهش ضریب تبدیل دان در 
ــو و 200 گرم به یک کیلو  ــر قطعه مرغ از 2 کیل ه
ــا 70 درصدی مصرف  ــرم و کاهش 50 ت و 800 گ
ــر مزایای  ــرغ داری از دیگ ــای م ــرژی در واحده ان

اتوماسیون در مرغ داری ها است. 
در حال حاضر یک میلیون و 700 هزار تن گوشت 
مرغ در کشور تولید می شود که طبق برنامه ی پنجم 
توسعه، این مقدار باید به 2 میلیون و 300 هزار تن 
ــد و این هدف در گرو بکارگیری اتوماسیون در  برس

صنعت مرغ داری است.
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در نشست شرکت های بخش خصوصی با 
مدیران دولتی در نمایشگاه برق مطرح شد:

همکاری بخش خصوصی در هوشمندسازی 
شبکه برق با وزارت نیرو

یکی از برنامه های دوازدهمین نمایشگاه بین المللی 
ــت های تخصصی با  ــزاری نشس ــرق، برگ صنعت ب
ــی، مدیران  ــال بخش خصوص ــران فع حضور مدی
ــیون انرژی  ــد صنعت برق و نمایندگان کمیس ارش
ــت ها را  ــای اصلی این نشس ــود. محوره ــس ب مجل
ــعهی صادرات  ــی و راهکاریابی برای توس هم اندیش
ــاخت داخل و  ــرق، حمایت از تولید و س ــت ب صنع
ــت برق در  ــور مرتبط با صنع ــریع در انجام ام تس
ــبکه های بانکی و بیمه  ای کشور تشکیل می داد. ش

ازجمله این جلسات، »نشست صمیمی شرکت های 
بخش خصوصی با مدیران دولتی در نمایشگاه برق« 
بود که با حضور مهندس سیدعلي بربند؛ مدیرعامل 
ــتان تهران،  ــروي برق نواحي اس ــرکت توزیع نی ش
ــرکت های خصوصی و در  نمایندگان تشکل ها و ش
ــالن 44 نمایشگاه بین المللی تهران برگزار  VIP س
ــه، معرفی توانمندی های  ــتور این جلس ــد. دس ش
ــث و گفت وگو  ــرکت های بخش خصوصی و بح ش
ــازی مصرف و اصالح  درباره ی راهکارهای بهینه س

شبکه های توزیع بود.
مهندس بربند در این نشست، خطاب به نمایندگان 
ــیون صنعتي،  ــرکت هاي اتوماس ــن صنفي ش انجم
سندیکای صنعت برق، انجمن تولیدکنندگان المپ 
ــرکت های حاضر  ــنایی و قطعات مربوطه و ش روش
ــرکت های  ــت که نگاه ش ــت: »انتظار ما این اس گف
ــد و با توجه به بحران  ــن صنعت رو به آینده باش ای
ــدن محیط  ــرژی و اهمیت جلوگیری از آلوده ش ان
ــایی نیازهایی  ــی و شناس ــت، نسبت به بررس زیس
ــازی  ــازی مصرف، هوشمندس همچون هوشمندس
ــعه ی نیروگاه های کوچک،  ــبکه های توزیع، توس ش
ــمند، ایجاد دیتاسنترها و  ــاخت کنتورهای هوش س
ــتم های دیسپاچینگ،  ارتباطی، سیس ــبکه های  ش
 GIS ــاوری ــکادا و بکا رگیری فن ــتم های اس سیس
ــش و جایگاهی  ــاره به نق ــدام کنند.« وی با اش اق
ــی در آینده ی نزدیک در صنعت  که بخش خصوص
ــازی مصرف انرژی خواهد  برق کشور و در بهینه س
ــت، افزود: »پروژه ی GIS و سیستم تک خطي  داش
ــتاوردهاي شرکت  ــکادا روي GIS ازجمله دس اس
ــوب  ــتان تهران محس توزیع نیروي برق نواحي اس
ــرای حضور و همکاری  ــود که مجال خوبی ب مي ش

بخش خصوصی است.«
ــرکت توزیع نیروي برق نواحي استان  مدیرعامل ش
تهران با یادآوری این که ایران با یک درصد جمعیت 
ــان را مصرف می کند،  ــان، دو درصد انرژی جه جه
ــازی آن،  ادامه داد: »کاهش مصرف برق و بهینه س
ــرار دارد و ما از بخش خصوصی  امروز در اولویت ق
فعال در صنعت برق می خواهیم که برای تأمین این 

نیاز وارد فعالیت های جدید در این صنعت شوند تا 
ــور  ــان و هم برای صنعت برق کش هم برای خودش
بازارهای جدید ایجاد کنند و نوآوری های الزم را در 
ــکل  صنعت برق رقم بزنند.« وی با بیان این که مش
تأمین نقدینگی مورد نیاز صنعت برق با وجود تمام 
مشکالت باید حل شود، گفت: »تمام تالش ما این 
است که در زمینه ی تأمین منابع، به گونه ای عمل 
کنیم تا شرکت ها کمترین آسیب را ببینند و وزارت 
نیرو هر نوع همکاری و حمایتی را که در این راستا 

الزم باشد، انجام خواهد داد.«
ــوع تحریم ها،  ــادآوری موض ــن با ی ــد همچنی بربن
ــت برای  ــبی اس افزود: »این تحریم ها فرصت مناس
ــدا کنیم و برای  ــم جایگاه خود را پی ــه بتوانی این ک
ــب و  ــازمان دهی مناس ــن امر نیازمند س تحقق ای
ــان این که همکاری  ــتیم.« وی با بی نگاه علمی هس
ــگاهیان می تواند کمک بزرگی برای  و حضور دانش
ــد، افزود: »اگر بتوانیم میان  صنعت برق کشور باش
ــم، می توانیم  ــت پیوند برقرار کنی ــگاه و صنع دانش
ــم.«  ــن کنی ــی را تدوی ــای فن ــن راهکاره بهتری
ــرکت توزیع نیروي برق نواحي استان  مدیرعامل ش
ــرکت های توزیع را  ــران برخی از اولویت های ش ته
ــازی آن ها برای خصوصی شدن، باال بردن  آماده س
ــای نوین  ــتفاده از فناوری ه ــات، اس کیفیت خدم
ــاخت های الزم  ــور، ایجاد زیرس در صنعت برق کش
ــای مدیریتی ازجمله مدیریت  برای تصمیم گیری ه

دارایی ها و هوشمندسازی برشمرد.
ــد تیموری؛  ــه، مهندس وحی در ادامه ی این جلس
ــیون  ــرکت هاي اتوماس ــي ش ــن صنف ــر انجم دبی
ــي، با معرفی این انجمن و زمینه های فعالیت  صنعت
ــی فعال در  ــرکت های ایران ــای آن گفت: »ش اعض
ــژه اعضای  ــه وی ــی ب ــیون صنعت ــه ی اتوماس زمین
ــیاری  از مشکالت و  ــیون، پاسخ بس انجمن اتوماس
ــور را  نیازمندی های امروز و فردای صنعت برق کش
در اختیار دارند و قادرند بسیاری از درخواست ها و 
ــازی  توقعات وزارت نیرو را در زمینه ی هوشمندس
ــازند.« وی  ــرف برق مرتفع س ــد، توزیع و مص تولی
افزود: »هرچه قیمت انرژی باالتر برود، ارزش تفکر 
مهندسی نیز بیش تر می شود و صنعت برق راهی جز 
ــل هر چه بیشتر به اتوماسیون صنعتی ندارد.«  توس
در پایان این جلسه نیز اسماعیلی؛ مشاور مدیرعامل 
ــرکت توزیع  ــط عمومی ش ــت دفتر رواب و سرپرس
ــتان تهران ضمن استقبال از  نیروي برق نواحي اس
اعالم آمادگی انجمن صنفي شرکت هاي اتوماسیون 
صنعتي برای همکاری، خواستار برگزاری جلسه ای 
ــرکت  ــان نمایندگان این انجمن و نمایندگان ش می
ــتان تهران برای تعیین  توزیع نیروي برق نواحي اس

زمینه های همکاری شد.

 اتاق تهران:
سی امین نشست کمیسیون امور اجتماعی و 

 تشکل ها برگزار شد
 نقد تشکل سازی در اتاق تهران

ادامه ی بررسی ماده ی 5 قانون کسب وکار
 

ــی در ایران  ــکل گرای ــکل و تش چه تعریفی از تش
ــکیل  ــاخص هایی که الزمه ی تش ــود دارد؟ ش وج
ــت؟ آیا آن گونه که  ــد، چیس ــکل باید باش یک تش
ــف صنعتی  ــته های مختل ــورهای دیگر رس در کش
ــتند، در ایران نیز  ــکل هس ــادی دارای تش و اقتص
ــازی در کشور  ــت یا آن که تشکل س همان گونه اس
ــکل و سیاق خاص خود را دارد؟ چرا تشکل های  ش
موازی در ایران نه تنها تاکنون سامان دهی نشده اند 
بلکه در هر گوشه از کشور تشکل های ریز و درشت 
ــد؟ ــت بی آنکه نظارتی بر آن باش ــر بر آورده اس  س

ــا گرفته تا  ــدگان نخود و لوبی ــکل تولیدکنن از تش
ــتند؛ شاید  ــندیکای تخم مرغ، در ایران کم نیس س
وقت آن رسیده است تا به تشکل سازی در ایران سر 
ــکل ها در ظرف جدیدی  ــامانی داده شود و تش و س
شکل بگیرند. کمیسیون امور اجتماعی و تشکل های 
ــتی که اعضای آن  ــی نشس اتاق تهران در طول س
ــدند، عالوه بر آن که مسایل مربوط  دور هم جمع ش
ــت، تابلو  ــه امور اجتماعی را زیر ذره بین برده اس ب
ــکل ها را نیز باال گرفته و بنا بر این  سامان دهی تش
است که از دل جلسات کارشناسی این کمیسیون، 
ــکل گرایی در ایران بیرون آید. ــجم تش  طرح منس

ــیون نیز با موضوع  ــت این کمیس ــی امین نشس س
ــکل ها در ایران برگزار شد. این بار  ــامان دهی تش س
نیز به مانند چند جلسه ی اخیر، اعضای کمیسیون 
ــتمر فضای  ــی بندهایی از قانون بهبود مس به بررس
ــتند که مرتبط با تشکل ها است.   کسب و کار نشس

سرانجام طرح حمایت از تولید
ــالح به طرح  ــت، احمد پورف ــدای این نشس در ابت
ــالمی  ــورای اس ــت از تولید که در مجلس ش حمای
ــت اشاره کرد و با بیان این که جرقه ی این طرح  اس
ــت فعاالن اقتصادی  ــدود یک ماه پیش در نشس ح
ــیون صنایع مجلس زده شد، گفت:  با رییس کمیس
ــه مقرر شد تا صنعتگران و کارآفرینان  در آن جلس
ــوب برای  ــورت مکت ــود را به ص ــته های خ خواس
کمیسیون صنایع مجلس ارسال کنند و رییس این 
کمیسیون نیز اطمینان داد که این طرح به صورت 
ــد.  دو فوریتی و فراقوایی در مجلس به تصویب برس

ــه ی نمایندگان بخش  پورفالح از برگزاری 11 جلس
ــی با مجلس پیرامون طرح حمایت از تولید  خصوص
ــون 22 ماده ی  ــه تاکن ــا اعالم این ک ــر داد و ب خب
ــت، خاطرنشان کرد که  ــده اس این طرح تنظیم ش
ــد 11 هزار میلیارد  ــه ی طرح حمایت از تولی بودج
ــت و در عین حال  ــده اس ــان در نظر گرفته ش توم
ــتار  ــی از بندهای آن، طراحان خواس ــاس یک بر اس
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ــه 15 درصد  ــات از 25 درصد ب ــش رقم مالی کاه
ــده اند. او  ــه از 23 درصد به 8 درصد ش و حق بیم
ــقف  ــاس این طرح، س همچنین خبر داد که بر اس
ــب و کار و فعاالن  ــوع الخروجی صاحبان کس ممن
ــه 2 میلیارد تومان  ــادی از 1 میلیون تومان ب اقتص
ــه ی رییس  ــت. همچنین به گفت ــده اس تعیین ش
ــران، بر  ــب و کار اتاق ته ــای کس ــیون فض کمیس
ــازمان های دولتی مکلف  پایه ی این طرح تمامی س
ــد و تأمین  ــی را بپذیرن ــی داخل ــده اند که ال س ش
ــود. ــز از حاکمیت انحصاری خارج ش  اجتماعی نی

ــخنان خود به  ــری از س ــش دیگ ــالح در بخ پورف
ــایل  ــه مرتبط با مس ــز ک ــری نی ــات دیگ موضوع
ــه ی وی، اگر  ــاره کرد. به گفت ــت اش اجتماعی اس
ــهر از توابع  ــتان بهش در حوزه ی آبخیزداری شهرس
ــد،  ــتان مازندران یک میلیون دالر هزینه می ش اس
ــی از سیل اخیر در این  ــارات ناش به طور قطع خس
ــید. او همچنین از آخرین  استان به حداقل می رس
ــکن در ایران و دیگر  گزارش ها در زمینه ی نرخ مس
ــورها گفت و این که میانگین قیمت مسکن در  کش
ــایر شهرهای بزرگ جهان بیش تر است.  تهران از س

نقد تشکل سازی در ایران
ــیون وارد  ــت، اعضای کمیس ــه ی این نشس در ادام
ــدند و به بررسی بندهای دیگری  ــتور جلسه ش دس
ــب و  ــتمر فضای کس از ماده ی 5 قانون بهبود مس
ــوع اصلی بحث  ــات قبل نیز موض ــه در جلس کار ک
ــامان دهی  بود پرداختند. ماده ی 5 این قانون، بر س
ــکل ها تکیه دارد. به گفته ی مجیدرضا حریری،  تش
یکی از اعضای کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها، 
جلسات کمیسیون باید به نقطه ای ختم شود که از 
ــای آن راهکاری  ــان و اعض دل بحث های کارشناس
ــکل ها در ایران به دست آید.  برای سامان دهی تش

ــخ ، رییس این کمیسیون، نیز با  محمد مهدی راس
بیان این که هر جا در این قانون از اتاق بازرگانی نام 
برده شده است، منظور اتاق ایران است، تأکید کرد 
ــنهادهای اتاق تهران در خصوص  که نظرات و پیش
ــکل ها در ایران،  ــامان دهی تش راهکارهایی برای س

ــال  جمع بندی و برای اعمال نظر به اتاق ایران ارس
ــاس قانون، محل  ــخ، بر اس ــود. به گفته راس می ش
ــد. ــکل های اقتصادی باید اتاق ایران باش ــت تش  ثب

ــاور  ــی راد، مش ــت، سیاس ــن نشس ــه ی ای در ادام
ــکل ها در اتاق  ــی و تش ــور اجتماع ــیون ام کمیس
ــی در خصوص  ــی تحلیل ــران، به ارایه ی گزارش ته
ــه ی وی،  ــه گفت ــت. ب ــران پرداخ ــکل ها در ای تش
ــاخص  ــکل های موجود اتاق بازرگانی از نظر ش تش
ــان  ــتند. او خاطرنش ــیار محدود هس ــمول، بس ش
ــده ی انجمن ها به صورت  ــه عضویت در عم کرد ک
ــکل هایی که  ــه تش ــی ک ــت در حال ــتقیم اس  مس
 انجمن ها در آن عضویت دارند اندک شمار هستند.

او همچنین یادآور شد که رابطه ی اتاق بازرگانی با 
تشکل های موجود کاماًل افقی است از این رو، مسیر 
ــخصی  انتقال تقاضاها و اطالعات دارای تعریف مش
ــح داد که بر  ــی راد در ادامه  توضی ــت. سیاس نیس
ــکل ها در اتاق بازرگانی  ــی تش ــاس توزیع بخش اس
ــکل در حوزه ی  ــکل صنعتی، 44 تش ایران، 82 تش
تجارت، 14 تشکل در بخش کشاورزی، 11 تشکل 
ــکل نیز به صورت  در حوزه ی حمل و نقل و 11 تش
ــت. به گفته ی وی، 4 تشکل  ــده اس متفرقه ثبت ش
ــکل در حوزه ی  ــوزه ی آب و برق و گاز، 2 تش در ح
شیالت، یک تشکل در بخش بهداشت و مددکاری، 
ــکل در حوزه ی استخراج معدن، 7 تشکل در  5 تش
ــطه  ــکل در حوزه ی واس ــاختمان و 5 تش بخش س
ــت. ــیده اس ــی در اتاق ایران به ثبت رس  گری مال

در ادامه ی این نشست، مجیدرضا حریری خواستار 
ــد که تعریفی از عناوین مختلف تشکل ها به  آن ش
ــخ نیز تشکل سازی  ــت آید و محمد مهدی راس دس
ــالم کرد که  ــرار داد و اع ــورد نقد ق ــران را م در ای
کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها در اتاق تهران 

به بررسی بیش تر این موضوع خواهد پرداخت.

توسعه ی محصوالت و خدمات شرکت 
صنعت هوشمند آسیا

ــیا، در پی توسعه ی  ــمند آس ــرکت صنعت هش ش
ــرکت EMKO ترکیه، گروه  ــود با ش همکاری خ

Process Controller . Temperature. Heating and Cooling Controller. Data Logging Saftware. EPLC .جدیدی از محصوالت این شرکت شامل: 
را به بازار عرضه نمود.

ــمند آسیا، پیمان کار و مجری  شرکت صنعت هوش
ــیون صنعتی است و در زمینه ی  پروژه های اتوماس
ــی نیز فعالیت  ــیون صنعت فروش تجهیزات اتوماس

گسترده ای دارد.
ــر  ــال حاض ــرکت در ح ــن ش ای ــت  ــی اس گفتن
ــه ی زمین در  ــوییس  س  COMAT ــی   نمایندگ

ــه ی      زمین در  ــوییس  س  ELCO ،SMS Relay
ــه در زمینه های زیر  Barriers و ORDEL ترکی

 Signal Transmitters. Auxiliary Software. Humidity and Temperature .را دارد:
Controller 

دعوت به همکاری با ماهنامه ی صنعت هوشمند

ماهنامـه ی صنعت هوشـمند به عنـوان اولین ماهنامه ی تخصصی کشـور در 
حوزه ی اتوماسـیون صنعتی از تمامی متخصصان رشـته های مختلف مرتبط 
با اتوماسـیون صنعتـی جهت همکاری در امور نگارش، گـردآوری و برگردان 

مقاله های علمی و تخصصی دعوت به همکاری می نماید.
عالقمنـدن می توانند از طریق پسـت الکترونیـک info@aiaciran.org یا 
شـماره تلفن هـای 5-88617563 آمادگی خود را در ایـن خصوص به دفتر 

نشریه اعالم فرمایند.
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قوانین و مقرراتقوانین و مقررات
نقدی بر بخش نامه ی 9000/15458/100 

قوه قضاییه
تهیه شده توسط مؤسسه ی حقوقی دیده بان افق 

عدالت

ــا  ــت ب ــق عدال ــان اف ــی دیده ب ــه ی حقوق موسس
ــرم، جهت  ــت کارفرمایان محت ــه درخواس توجه ب
ــش  بخ ــون  پیرام ــفاف  ش ــات  توضیح ــه ی  ارای
نامه ی900/15458/100 قوه ی قضاییه، متن ذیل 
را به زبان ساده و با ارایه ی نمونه و مثال و با لحاظ 
محدودیت فضا و مجال این مقاله، تهیه کرد است.       

الف. آن چه در این بخشنامه آمده است
ــنامه ی جدید قوه قضائیه مورخ  31/4/91   در بخش
ــتیفاء  ــر عبارت »چنانچه اس ــذار  با تغیی ــون گ قان
محکوم به نحو مذکور ممکن نباشد محکوم علیه به 
درخواست ذینفع و به دستور مرجع صادرکننده ی 
ــار حبس  ــم تا تأدیه ی محکوم  به یا اثبات اعس حک
ــود« بند ج  ماده ی 18 قانون نحوه ی اجرای  می ش
محکومیت های مالی و جایگزین نمودن عبارت »...

ــوم علیه نزد  ــوار چنان چه مالئت محک ــایر م در س
ــد از حبس وی خودداری  قاضی دادگاه ثابت نباش
ــد آزاد می شود«، بار اثبات  و چنانچه در حبس باش
ــار را،که همواره بر اساس اصول فقهی و  ادعای اعس
ــار قرار می گیرد، بر  ــی بر عهده ی مدعی اعس منطق
ــت و صرف  ــی علیه پرونده قرار داده اس دوش مدع
ــده پذیرفته و اثبات  ــار را از مدعی پرون ادعای اعس
ــار و تمول مالی را بر دوش مدعی علیه و  عدم اعس

زیان دیده بار کرده است.
ــنامه چه تأثیرات  ــخیص این که این بخش برای تش
مثبت و منفی در جریان پیگیری پرونده ها بر جای 
ــت ابتدا سیر پیگیری یک  خواهد گذاشت الزم اس
ــده که منجر به صدورحکم »محکومیت مالی«  پرون
برای یکی از اصحاب دعوی  می گردد را بیان نموده 
ــی اجرای این  ــدن حواش ــن تر ش و بعد جهت روش
بخشنامه، اثرات  مثبت و منفی آن را در چند نمونه 

پرونده »محکومیت مالی« بررسی نماییم. 

ب. سیر پیگیری پرونده
پس از طرح ادعا در مراجع قضایی به همراه دالیل 
ــتندات و از سوی خواهان دعوی و طی زمان  و مس
ــث پیچیده ی  ــدا از مباح ــیدگی و ج ــی رس طوالن
ــر محکومیت  ــده، حکم ب ــای مطرح ش ــات ادع اثب
ــده دعوی  به پرداخت وجه صادر می گردد .در  خوان
ــان )محکوم له( پرونده در صورت  فرض فوق خواه
ــده  )محکوم علیه(  ــط خوان  عدم اجرای حکم توس
ــوال محکوم علیه  ــی را از ام ــال قابل توقیف باید م
ــم توقیف به  ــخصات کامل جهت صدور حک با مش
ــع قضائی مربوطه معرفی و پس از توقیف مال  مرج
ــور در فرآیند دیگری جهت اجرای حکم از مال  مزب
ــردد و در صورتی که محکوم  ــده وارد گ ــی ش معرف
ــه معرفی نماید  ــی را از محکوم علی ــد مال  له نتوان
ــره ی 2 بند ج ماده ی 18  ــتناد تبص می تواند به اس
ــی )فوق الذکر(  ــرای محکومیت های مال ــون اج قان
ــم جلب محکوم  ــت صدور حک ــبت به درخواس نس
علیه  اقدام نموده و از این روش به عنوان تضمینی 
ــتفاده نماید. حال با  ــرای حکم صادره اس برای اج
ــیر  ــد، محکوم له بعد از طی مس ــنامه ی جدی بخش
ــا در صورتی می تواند  ــی و پیچیده فوق  تنه طوالن
درخواست صدور حکم جلب محکوم علیه را داشته 
ــخص مزبور را در  ــد تمکن مالی ش ــد که بتوان باش

مرجع قضائی ثابت نماید.
ج. فروض مسأله

ــفته/  ــده ی مطالبه ی وجه )چک/ س ــک پرون در ی
سند عادی /...(که منجر به صدور حکم محکومیت 
گردیده از هر حیث و جنسی که باشد محکوم علیه 
ــی که حکم الزام به پرداخت دین، علیه  پرونده)کس
ایشان از یک مرجع قضایی صادر گشته است( تنها 
ــدم تمکن مالی، می تواند تا زمان مالدار  با ادعای ع
ــاز زند  و  ــر ب ــدن، از قید انجام تعهد خویش س ش
محکوم له پرونده است که باید راهی را برای معرفی 
ــه به پرداخت  ــات توانایی محکوم علی ــال و یا اثب م
ــول امکان   ــوده و یا تا زمان حص ــدش پیدا نم تعه

انجام این امر، از مطالباتش چشم پوشی نماید.
ــر مثبت و  ــن امر تأثی ــواده، ای ــای خان در پرونده ه
منفی قابل مالحظه داشته است همان طور که عدم 
ــوهرانی که توان  ــت نسبت به ش صدور قرار بازداش

مالی پرداخت مهریه های سنگین را ندارند می تواند  
ــدن این رسم غلط از فرهنگ جامعه  باعث حذف ش
گردیده و مسیر ازدواج را برای جوانان سهل تر نماید 
ــدید سوء رفتار در  از منظر دیگر می تواند باعث تش
ــالمی  ــر قانون و فقه اس ــردد که بنا ب ــوهرانی گ ش
ــویی از  ــددی در زندگی زناش ــب حقوق متع صاح
ــند  جمله حق طالق، حق حضانت فرزند و....می باش
ــران این گونه مردان شاید تنها  و مهریه برای همس
ــده شان  حربه ی مقاومت و احقاق حقوق پایمال ش

بوده ،که اکنون از ید ایشان خارج شده است.
در پرونده هایی که منجر به صدور حکم به پرداخت 
ــدی( ، می گردد   ــه )در جرایم عمدی و غیر عم دی
ــود در این پرونده ها، که دیه  بحث پیچیده تر می ش
و دیگر خسارات مالی که قانون گذار در مقام جبران 
ــات بعضأ غیر قابل جبرانی  زیان های وارده و ضایع
ــده  ــیب دیده( متحمل ش که مجنی علیه)فرد آس
است، به آن حکم می دهد، برای فرد آسیب دیده و 
خانواده ی ایشان شاید تنها راهکار باقی مانده باشد. 
حال که ضمانت اجرای پرداخت این گونه تعهدات 
ــت تصور رفتارهایی که ممکن است  از بین رفته اس
ــیب دیده سر بزند  از خود فرد و یا خانواده فرد آس

بسیار قابل تامل است؟ !!
د. نحوه ی برخورد قضات با این بخشنامه 

ــنامه،  ــه جدید التصویب بودن این بخش ــا توجه ب ب
ــب به نحوه ی  قضات در مراجع قضایی مختلف نس
ــای متفاوتی را در پیش گرفته اند  اجرای آن رویه ه
ــی از قضات صدور حکم جلب را در ارتباط با  گروه
ــتور کار  کلیه ی پرونده های محکومیت مالی از دس
ــار از طرف  ــش خارج نموده و بدون اعالم اعس خوی
محکوم علیه، ایشان را معسر فرض کرده و از صدور 
ــاع می نمایند. حتی بعضاً از تمدید  حکم جلب امتن
حکم های جلب صادر شده نیز خودداری می کنند. 
اما قضاتی نیز هستند با اعتدال بیشتری به موضوع 
ــیدگی کرده و شواهد، امارات قضایی و یا اسناد  رس
دیگر اثبات دعوی مانند شهادت شهود را به عنوان 
دالیل اثبات تمکن مالی محکوم علیه از محکوم له 

پذیرفته و حکم مقتضی صادر می نمایند. 
ــتای عمل به رسالت  ــه در راس در انتها این مؤسس
ــا توجه  ــد که ب ــالم می نمای ــش اع ــه ای خوی حرف
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یادداشتي بر ماده ی 28 قانون تأمین 
اجتماعي و ماده ی 5 قانون بیمه ی بیکاري

به قلم عیسی نقیبی

برابر مفاد ماده ی 28 قانون تأمین اجتماعي مصوب 
ــوري  ــده در دوره ی جمه ــالح ش ــر 1354 )اص تی

اسالمي( منابع درآمد سازمان به شرح ذیل مي باشد:
ــال 1354 به  ــه از اول مهرماه تا پایان س ــق بیم ح
ــت درصد مزد یا حقوق است  ــت و هش میزان بیس
ــده و هیجده  که هفت درصد آن بر عهده ی بیمه ش
ــه درصد به وسیله  ی  درصد بر عهده ی کارفرما و س

دولت تأمین خواهد شد.
ــهم  ــال 1355 حق بیمه ی س تبصـره 1: از اول س
ــده  ــد مزد یا حقوق بیمه ش ــت درص کارفرما بیس
ــهم بیمه شده و کمک  ــاب س خواهد بود و با احتس
ــد مزد یا حقوق  ــي درص دولت کل حق بیمه به س

افزایش مي یابد.
تبصره2: دولت مکلف است حق بیمه ی سهم خود 
ــور  ــاالنه ی کل کش را به طور یک جا در بودجه ی س

منظور و به سازمان پرداخت کند.
» بنابراین از 30 % حق بیمه ی پرداختي به سازمان 
ــوده که  ــهم دولت ب ــي 3 % آن س ــن اجتماع تأمی
ــاالنه یک جا به سازمان پرداخت نماید و  مي باید س
پرداخت آن از مهر 1354 به بعد الزامي بوده است. 
در واقع پرداخت این 3 % حق بیمه کمک یارانه اي 
ــازمان از محل درآمدهاي  ــید( دولت به س )سوبس

حاصله از نفت و غیره بوده است.«
ــه ی بیکاري مصوب  ــاس ماده ی 5 قانون بیم براس
1369/06/26 »حق بیمه ی بیکاري به میزان )%3( 
ــط کارفرما  ــد که کاًل توس ــده مي باش مزد بیمه ش

تأمین و پرداخت خواهد شد«
ــون بیمه ی  ــه اجرایي قان ــاده ی 5 آیین نام برابر م
ــران  ــأت وزی ــوب 1369/10/12 هی ــکاري مص بی

ــان و مجریان پروژه ها  »کلیه ی مدیران و کارفرمای
ــمولین قانون را به  مکلفند حق بیمه ی بیکاري مش
ــون تأمین اجتماعي، از تاریخ  ترتیب مذکور در قان
ــازمان تأمین  ــعب مربوط س ــه ش 1369/05/06 ب

اجتماعي پرداخت نمایند.«
چنانچه 3%  حق بیمه ی بیکاري مندرج در ماده ی 
ــون بیکاري را به 30% حق بیمه ی مندرج در  5 قان
ــي اضافه نماییم  ــون تأمین اجتماع ماده ی 28 قان
ــق بیمه  ــازمان از محل ح ــع درآمد س ــع مناب جم
ــدگان  ــي بالغ بر 33% مزد یا حقوق بیمه ش دریافت
خواهد شد، اما بر اساس اعالم سازمان درآمد آن از 
محل حق بیمه دریافتي کماکان همان 30% است. 
لذا معلوم مي شود که دولت از سال 1369 پرداخت 
ــازمان قطع و با  ــک یارانه اي)3%( خود را به س کم
ــوان حق بیمه ی بیکاري  ترفندي ماهرانه تحت عن
تأمین و پرداخت آن را به عهده ی کارفرمایان بخش 
ــه این که قانون  ــت. با توجه ب ــي گزارده اس خصوص
ــه ی بیکاري، ماده 28 قانون تأمین اجتماعي را  بیم
ــخ ننموده است لذا دولت باید کماکان سهم %3  نس
ــد. در صورتي که  ــازمان پرداخت نمای خود را به س
ــدرج در  ــه ی بیکاري من ــق بیم ــور از 3% ح منظ
ــکاري همان 3% کمک  ــاده ی 5 قانون بیمه ی بی م
دولت مندرج در ماده ی 28 قانون تأمین اجتماعي 
ــد، تصویب ماده ی 5 مذکور خالف قانون بوده  باش
ــات پرداختي نیز  ــخ گردد. وجوه ــد لغو و نس و بای
ــود. پرداخت حق بیمه ی  ــترد ش به کارفرمایان مس
ــمار  بیکاري جزیي از وظایف عمومي دولت ها به ش

مي آید.

ــخ ابالغ  ــد از  تاری ــاه اخیر، بع ــه ی چند م ــه روی ب
ــای  ــا در پرونده ه ــور، دادگاه ه ــنامه ی مذک  بخش
ــتند طلب چک و سفته و یا  مطالبه ی وجه که مس
ــد با انعطاف بیش تری برخورد  ــند عادی می باش س
ــار  ــورت عدم اثبات اعس ــاکان در ص ــوده و کم نم
ــب محکوم علیه را  ــوم علیه پرونده ، حکم جل محک
صادر می نمایند اما در پرونده های مربوط به مهریه 
و دیه به طور جدی تری به بخشنامه عمل می شود، 
الزم به ذکر است هرگونه تغییر و یا تصحیح که در 
رویه ی اجرایی و یا نص این بخشنامه حاصل گردد 
ــای محترم  ــانه به اطالع اعض ــق همین رس از طری
ــان از خوانندگان  ــید و تا آن زم انجمن خواهد رس
ــوص معامالت  ــا می نماید تا در خص ــرم تقاض محت
اعتباری خویش دقت عمل بیش تری به خرج داده 
ــی خویش را مد نظر  ــاوران حقوق و توصیه های مش

داشته باشند. 
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ــودن  ــمند با گش  بخش آگهی ها  و تبلیغات صنعت هوش
صفحه ای تحت عنوان )معرفی محصول( در این ماهنامه، 
ــو فرصتی مناسب را برای تأمین  ــعی دارد تا از یک س س
ــن محصوالت  ــرای تبلیغ جدیدتری ــدگان داخلی ب کنن
ــن فراهم آورد و  ــیونی با کم ترین هزینه ی ممک اتوماس
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
ــت که مطالب  بخش با صفحات معمول آگهی در این اس
ــودن، محصول  ــرکت محور ب ــدرج در آن به جای ش من
ــه هر محصول فضایی  ــتند؛ بدین ترتیب که ب محور هس
ــود  حداکثر به اندازه ی یک صفحه تخصیص داده می ش
ــه در آن نام و تصویر محصول، ویژگی های خاص آن و  ک
خالصه ای از مشخصات فنی مربوطه درج شده و در انتها 

نام و مشخصات شرکت تأمین کننده ذکر خواهد شد.

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

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

magazine@aiaciran.org در میان بگذارند.

1

ــراي اندازه گیري  ــز اندازه گیري مدل B851 ب مرک
ــه فاز  ــاي الکتریکي یک فیدر س ــي پارامتره تمام
بوسیله ی شرکت باسط پژوه تهران طراحي و تولید 
ــه فاز با  ــت. این محصول اولین کنتور س ــده اس ش
ــد  کالس دقت 0/2S با ابعاد 96×96 در دنیا مي باش
ــه فرد و دارا بودن  ــا توجه به امکانات منحصر ب و ب
ــب، گارانتي پنج سال، تایپ تست و  خدمات مناس
لیست مرجع نصب معتبر، جایگزیني مناسب براي 
ــا و کنتورهاي اندازه گیري خارجي از  تمامي میتره

نظر کیفیت و قیمت است.

پارامترهاي اندازه گیري و کالس دقت
ــه پارامترهاي  ــز اندازه گیري مدل B851 کلی مرک
ــد. این پارامترها  ــي را اندازه گیري مي نمای الکتریک
ــو و راکتیو، انرژي  ــامل ولتاژ، جریان، توان اکتی ش
ــش فصل  ــت تعرفه و ش ورودي و خروجي در هش

و ... مي باشند.
ــت اندازه گیري ولتاژ و جریان و توان 0/2 درصد  دق
ــري انرژي  ــن کالس دقت اندازه گی ــت. همچنی اس
ــتاندارد  اس ــق  مطاب  )Secondary(  0/2S ــو  اکتی

IEC62053-22 مي باشد.
از سایر پارامترهاي مورد اندازه گیري نیز مي توان به 
فرکانس، میزان عدم تعادل ولتاژ و جریان و جریان 

نول اشاره نمود.

اندازه گیري کیفیت توان
ــت هارمونیک هاي  ــتگاه مدل B851 قادر اس دس
ــا مرتبه 23 اندازه گیري نماید و  ولتاژ و جریان را ت

ــددي و نمودار بر روي صفحه ی  آن ها را بصورت ع
LCD گرافیکي خود نمایش دهد.

ــاج کل هارمونیکي  ــاي اعوج ــن پارامتره همچنی
ــاج کل هارمونیک هاي فرد و زوج  )THD( و اعوج
ــب Kfactor براي ولتاژ و  )EHD و OHD( و ضری

جریان را محاسبه و نمایش مي دهد.
ــت ثبت حالت هاي  ــز اندازه گیري B851 قابلی مرک
گذراي ولتاژ و جریان را دارا مي باشد و بدین وسیله 
مي توان sag & swell ولتاژ و میزان اضافه جریان 
ــیکل برق شهر روي  و مقدار زمان آن را در واحد س

نرم افزار مشاهده نمود.

امکانات جانبي و سایر مشخصات
ــا پروتکل ــورت RS485 ب ــتگاه داراي پ ــن دس  ای

MODBUS RTU است و در صورت نیاز مي توان 
پورت دوم RS485 را نیز به آن اضافه نمود. امکان 
ــه نرم افزارهاي  ــتگاه و اتصال ب ــدن دس ــبکه ش ش
ــگ مانند Citect و Wincc و حتي انواع  مانیتورین
ــتگاه  ــت. صفحه نمایش دس ــا فراهم اس PLC ه
ــت و  ــت زمینهی آبي اس ــورت LCD با نور پش بص
پارامترها با سه سایز مختلف روي صفحه ها نمایش 
ــتاندارد  ــتگاه مطابق اس ــاد دس ــوند. ابع داده مي ش
ــت و محدوده دماي کار از c°10- تا  DIN96 اس

c°55 مي باشد.

امکانات منحصر به فرد
ــري B851 داراي کارت حافظه ی  ــز اندازه گی مرک
ــت، این حافظه قابلیت  داخلي با ظرفیت 4GB اس

ــا پریود یک  ــه ی پارامترهاي الکتریکي ب ثبت کلی
ــال را دارا  ــار، به مدت بیش از 12 س ــه یک ب دقیق
 SD مي باشد. با استفاده از کارت حافظه ی خارجي
ــي و به رایانه  ــات داخلي را کپ ــز مي توان اطالع نی
ــدن  ــتگاه قابلیت به روز ش ــل نمود. این دس منتق
ــه ی خارجي را نیز  ــزار از طریق کارت حافظ نرم اف

دارا مي باشد.
ــوان 4 خروجي  ــور B851 مي ت ــگام خرید کنت هن
ــن خروجي ها عالوه  ــفارش داد. ای دیجیتال نیز س
ــراي اعالم آالرم ها  ــر پالس هاي انرژي مي توانند ب ب
یا حفاظت سیستم هاي مختلف استفاده شوند. این 
ــک PLC که در داخل کنتور تعبیه  کار از طریق ی

شده است انجام مي گیرد.

سوابق و تایپ تست
ــتگاه مرکز اندازه گیري  تاکنون بیش از 8000 دس
ــات  ــوي، کارخانج ــار ق ــت هاي فش B851 در پس
ــر ایران  ــت و گاز در سراس ــع نف ــرف و صنای پرمص
ــده است. این دستگاه داراي تایپ تست از  نصب ش
آزمایشگاه هاي EPIL و NRI مي      باشد که بر اساس 
استاندارد IEC 62053-22 انجام شده است. براي 
ــن محصول و  ــتر در مورد ای ــب اطالعات بیش کس
ــب آن مي توانید به  ــت مرجع نص ــاهده فهرس مش

سایت شرکت باسط پژوه مراجعه نمایید.

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

مرکز اندازه گیري پارامترهاي الکتریکي؛
محصول شرکت باسط پژوه تهران
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ــن افزایش  ــرده و در ضم ک
ــامانه  س ــري   انعطاف   پذی
ــز  ــه   ي TCO آن را نی هزین

کاهش مي   دهد.  
ــاد  اقتص ــه  ک ــي  دنیای »در 
و  ــا  داده   ه ــر  ب ــي  مبتن آن 
ــت،  اس دیجیتال  ــات  اطالع
ــع  ــک منب ــورداري از ی برخ
توان پشیتبان قابل اتکا یکي 
ــر بنگاه اقتصادي  از ارکان ه
 Mark مي   شود.«  محسوب 
ــش  بخ ــر  راهب  Reitzel"
 مأموریت   هاي       بحراني در 

GE Intelligent ضمن بیان این مطلب مي   گوید: 
»تأسیسات و زیرساخت   هاي حیاتي که داراي منابع 
ــتند به منظور  ــتیبان تأمین توان متعددي هس پش
اعمال مدیریت مؤثر بر این سامانه   ها، نیاز مدیریت 
ــرفته   ي توان دارند. پلتفورم تولید شده توسط   پیش
ــن راه  حل   هاي کنترلي  GE Intelligent در تأمی
با دسترسي باال،  قابل اطمینان و بدیع پیشتاز است 
ــي به سطوح باالي  ــتریان خود در دسترس و به مش

عملکرد کمک مي   کند. 

4

2

         4-20mA   ایزوالتور  •
ترانسمیترهای   توزین استاتیک  و دینامیک  با دقت 1 % 

ترانسمیتر  هوشمند    رطوبت  دمای 170    
 PT100   ترانسمیتر  دما    ترموکوپل

ترانسمیتر ارتعاشات ،  رطوبت 
لول متر   مغناطیسی   جهت مخازن  

  RTU   کنترل های  صنعتی   جهت تله متری

اصفهان  خیابان توحید  ساختمان نیکو   شماره 99 
تلفاکس:    2343738)0311(
همراه:    4503-110-0913

شرکت  خدمات مهندسي  تنویر  اسپادانا

  عملگرهای
GREATORK 

محصول شرکت تدبیرسازان 
سیال

  TEFULONG GROUP
ــال  ــی س ــش از س ــتن بی ــا  داش ب

ــد  تولی  ،  ELECTRICAL ACTUATOR ــه ی  زمین در  ــه  تجرب
ــد دور)Multi turn(، یک چهارم  ــه چن ــواع عملگرها از جمل ــده  ی ان کنن
ــای Lever ،عملگرهای Linear وگیربکس با  دور)part turn(، عملگره
ــش دمپرها و  ــاس نوع واکن ــد که  بر اس ــارک GREATORK  می  باش م
ــد و همگام با تکنولوژی  ــتفاده قرار می  گیرن ــیرآالت انتخاب و مورد اس یا ش
ــورها و شرکت  های  پیشرفته  ی جهان  ــوابق همکاری باکش  روز دنیا دارای س
 ،Fieldbus ،ــتن  قابلیت کنترل آنالوگ ــد. این عملگرها ضمن داش می  باش
ــت  Open & Closeو کنترل PID،  دارای تأییدیه  های  Modbus جه

Atex4 و IP68 می  باشند.

Tadbir Sazan Sayal )T.S.S ( 
 Unit 5, 2nd Floor, No.36, Golnabi St, Pasdaran Ave. 
Tehran - I.R.IRAN 
Tel: +98 21 22871690 
Fax:+98 21 22871689
www.tss-ir.com
info@tss-ir.com
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ماژول سنکرونیزاسیون
PACSystem RX3i

ــول  ــنPACSystems RX3i -2012 محص ژوئ
ــیله که یک  ــت. این وس ــرکت GE اس ــد ش جدی
ــت  ــیون برق و اندازه  گیري اس ماژول سنکرونیزاس
ــز  ــون مراک ــاتي همچ ــتفاده در تأسیس ــراي اس ب
ــک راه  حل  ــت.  RX3i ی ــده اس ــي ش داده طراح
ــت که  ــرفته در امر مدیریت توان اس ــع و پیش بدی
ــبکه و اندازه   گیري را  ــیون ش عملیات سنکرونیزاس
ــامانه   هاي کنترل بحراني یکپارچه  ــتقیماً با س  مس
ــته و  ــد و بدین ترتیب امکان عملکرد پیوس مي   کن

بدون توقف را افزایش مي   دهد.
ــاژول  م ــک  ی ــوان  عن ــه  ب  RX3i ــاژول  م
ــي توابع  ــري، تمام ــه  ي Sync و اندازه   گی  یکپارچ
ــراي  ــاز ب ــورد نی ــوان م ــت ت ــرفته   ي مدیری پیش
ــداوم آن،  ــوان و ت ــوب ت ــت مطل ــن کیفی تضمی
ــاي حفاظت  ــازي فاز، آلگوریتم   ه ــامل آشکارس  ش
یکپارچه   ي ANSI و محاسبات یکپارچه   ي توان را 
در بر دارد. این ماژول عملکرد دارایي   ها را از طریق 
ــبکه با یک منبع توان  سنکرون نمودن خودکار ش
ــتیبان و تضمین قابلیت اطمینان با استفاده از   پش

ــبکه و خروجي  ــناریوي عملکرد ش شبیه   سازي س
تجهیزات افزایش مي   دهد.

ــراي  ب را  ــي  باالی ــري  انعطاف   پذی  RX3i"
ــامانه   هاي پشتیبان   OEMهایي که به طراحي س
ــودن مجموعه   هاي  ــوازي نم ــوان براي م ــن ت تأمی
ــه ارمغان  ــتغال دارند ب ــور اش ــوییچ   گیر و ژنرات  س
ــي، اعمال  ــن انعطاف   پذیري در طراح ــي   آورد. ای م
ــا کم  ترین  ــوان را ب ــرفته   ي مدیریت ت ــع پیش تواب
ــي مالکیت )TCO( امکان   پذیر   میزان هزینه   ي کل

مي   سازد.
ــوان راکتیو  ــوان و متریک ت ــري فاکتور ت اندازه   گی
توسط ماژول  PACSystems RX3i جمع   آوري 
و تحلیل توان مصرفي سامانه   هاي قدرت را در طي 
ــازد. این داده   هاي مهم الکتریکي  زمان میسر مي   س
ــنیگین برق مصرفي  به منظور حذر از هزینه   هاي س

در زمان اوج مصرف بکار مي   آید.
ــوج و قابلیت  ــکل م امکاناتي همچون تابع ثبت ش
ــام  انج ــراي  ب ــي  خاموش ــگ  بی درن ــازي   شبیه   س
تست   هاي قابلیت اطمینان، اعتبارسنجي پیکربندي 
ــهیل مي   کند.  ــامانه و پایش کیفیت توان را تس س
همچنین نمایش تفصیلي شرایط بروز خطا، تحلیل 
ــوان هارمونیک و ثبت ولتاژها و جریان   هاي حالت  ت
ــري خارجي را برطرف  ــه ابزار اندازه   گی گذرا نیاز ب
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 ADAM-2000Z ماژول هاي بي سیم سری
 Advantech محصول

ــي صنعت ــیون  اتوماس ــروه  گ  -2012 ــن   ژوئ
Advantech ماژول هاي ورودي/خروجي بي سیم 
ADAM-2000Z را وارد بازار نمود. این ماژول ها 
از ورودي/خروجي استاندارد IEEE 802.15.4 و 
ــتفاده مي نمایند و درعین  آخرین فناوري حسگراس
ــراي  ــش  GHz 4/ 2 ب ــبکه بندي م ــال از ش ح
ــامانه ی پایش  ــري وایجاد س ــش انعطاف پذی افزای
ــده با هزینه ی معقول پشتیباني مي کنند.  توزیع ش
ــامل 5 ماژول  ــواده ی ADAM-2000Z ش خان
ــره  گ  ،Modbus/RTU ــذرگاه  گ ــتند:  هس
ــگرها. از  ــیریاب، ورودي/خروجي )I/O( و حس مس
 ADAM-2000Z ــواده ی ــای مهم خان ویژگی ه
ــال بی کم و  ــن توان، انتق ــوان به مصرف پایی مي ت
Modbus/ ــکل ــتیباني از پروت ــت داده، پش کاس

ــتفاده از مبدل 16  ــیار باال با اس ــت بس RTU، دق
بیتي براي ماژول AI و امکان بررسي و برخورداری 
ــاره کرد. به  ــایت اش ــیم بر س ــزار نظارت بی س از اب
ــاژول با 2 عدد  ــوان، این م ــرف پایین ت دلیل مص
ــال  ــیمیایي AA می تواند به مدت یک س باتري ش
ــک دقیقه به روز نماید. ــیله در فواصلی زماني ی وس

از   ADAM-2000Z ــه ی  مجموع ــن  همچنی
ــد  ــتیباني مي کن ــکل Modbus/RTU پش پروت
به گونه ای که بدون نیاز به نرم افزار یا هزینه ی اضافي 
قابلیت اتصال به دیگر ماژول هاي Modbus دیگر 
 Modbus/RTU ــتفاده از پروتکل ــا اس را دارد. ب
 ADAM-2000Z به آساني مي توان مجموعه ی
ــایل HMI و SCADA یکپارچه  را با بیشتر وس
ــل اطمینان  ــبکه ی قاب ــدي یک ش ــود. پیکربن نم
بي سیم به منظور بررسي و کنترل سایت وظیفه ي 
ــت. تجهیزات ADAM شامل ابزارهاي  مهمي اس
بررسي سایت به نام »Topology« است و بدین 
وسیله کاربران می توانند از وضعیت ماژول و کیفیت 
ارتباط بی سیم مطلع شوند.از لحاظ ظرفیت شبکه، 
ــد به 32  ــه ی ADAM-2000Z مي توان مجموع
گره شامل وسایل نهایي و یا مسیریاب متصل شود.     

مجموعـه ی حرکتـی SMD23E محصـول 
AMCI

مارس 2012- مجموعه ی یکپارچه ی موتورپله ای، 
ــرکت  ــدل SMD23E ش ــر م ــداز و ایندکس راه ان
ــول  ــک محص ــط Ethernet ی ــا واس AMCI ب
ــاني نصب مي شود  ــت که به آس کنترل حرکت اس
ــي  ــت رقابت ــاده و قیم ــردی فوق الع و داراي عملک
ــور پله ای،  ــک موت ــامل ی ــت. SMD23E ش اس
ــبکه ی ــه از طریق ش ــت ک ــداز و ایندکسراس  راه ان

 PLC ــا ــا EtherNet/IP ب Modbus-TCP ی
ــیله  ــا PAC ارتباط برقرار مي نماید. ما با این وس ی
ــش و نصب آن را  ــامانه را کاه ــاي کلي س هزینه ه
ــما به جاي آن که یک  ــان نموده ایم؛ چراکه ش آس
کنترل کنننده، راه انداز وموتور را به صورت جداگانه 
تهیه کنید صرفاً یک محصول را خریداري مي نمایید. 
ــالوه به دلیل آن که این مجموعه از فرمان هاي  به ع
ــتفاده کرده و با تمام  ــتاندارد نرم افزار PLC اس اس
ــي و  ــد برنامه نویس ــاط برقرارمي نمای ــبکه ارتب ش
پیکربندي آن ساده است؛ به نرم افزاراضافي احتیاج 
ــي  ــري زبان برنامه نویس ــازي به یادگی ــدارد و نی ن
ــرکت AMCI با  ــدارد. SMD23E ش ــري ن دیگ
ــردد و بدین  ــما یکپارچه مي گ PLC یا PAC ش
ترتیب موجب صرفه جویي درزمان و هزینه مي شود. 
ــتید   ــري هس ــال انعطاف پذی ــه دنب ــما ب ــر ش اگ
ــي دارد. زماني که  SMD23Eبرایتان امتیاز باالی
 EtherNet/IP یا Modbus-TCP از شبکه ی
ــتفاده می کنید این امکان برای شما فراهم است  اس
ــداد محورهاي حرکتی را اضافه نمایید. برای  که تع
تحقق این خواسته کافي است SMD23E دیگري 
را به شبکه متصل کنید و محور حرکتي را در شبکه 
پیکربندي نمایید. براي اطمینان از حرکت صحیح، 
ــد.   ــودر نیز قابل عرضه مي باش SMD23E با انک
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پنل هاي کنترلی ضدزنگ محصول 
 Beckhoff

   Automation ــرکت  ش   -2012 ــوالی  ج
Beckhoff ملحقاتي را براي PCهای پانلی سري 
 CP69xx ــري ــاي کنترلی س CP62xx و پنل ه
ــن پنل هاي HMI از جنس فوالد  معرفي نمود .ای
ــب آن ها به گونه ای  ــتند و نحوه ی نص ضدزنگ هس
ــوند از همین  ــت که کاماًل هم سطح تابلو می ش اس
ــتانداردهای سختگیرانه ی صنایع  رو با الزامات و اس

پزشکي، غذایي و بسته بندي انطباق دارند. 
ــتقامت باال،  ــن اس ــد در عی ــاي جدی ــن پنل ه ای
ــرفته و عملکرد تصویری  قابلیت های نمایشي پیش
ــترده ای دارند و در مقابل نفوذ رطوبت  ــیار گس بس
ــش  ــتند. همچنین یک پوش ــي مقاوم هس و آلودگ
ــب روی این پنل به  ــاص جهت نص چندالیه ای خ
ــطح آن با سطح تابلو  منظور همتراز کردن کامل س

وجود دارد. 
ــت نصب  ــا قابلی ــرکت Beckhoff ب ــاي ش پنل ه
ــوالد ضدزنگ  ــس ف ــو و جن ــر روی تابل ــراز ب همت
کاربردهاي متنوعي دارند و  هنگامی که با نرم افزار 
 Beckhoff ــرکت  ش  TwinCAT ــیون  اتوماس
ــتفاده به  ــرار مي گیرند قابلیت اس ــتفاده ق مورد اس
ــش HMI تا  ــراي نمای ــاده ب ــوان پنل هاي س عن
ــل را دارند. این  ــیون کام کنترل کننده های اتوماس
پنل هاي جدید جهت ایجاد ارتباط قابل اطمینان و 
ــرد مي توانند به درگاه USB با درجه ی  منحصربه ف
حفاظت IP67 نیز  مجهز گردند. مشابه مدل هاي 
موجود، ابعاد صفحه نمایشگر این پنل ها 5/7، 12، 

15 یا 19اینچ مي باشد. 
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ــري، تغییر حد باال  ــر واحد اندازه گی ــه تغیی از جمل
ــاي Zero, Span، تغییر ــط کلیده  و پایین توس

ــاب نمایش  40sec(Damping Time   (، انتخ
ــت  Zero Adjust و  ــار و قابلی ــداد ارقام اعش تع

. Zero trim
ــمیترها را مي توان به دو صورت عمودي  این ترانس
ــت( و flat بر روي خطوط لوله  ــدون نیاز به براک )ب

نصب نمود.
ــت قابلی داراي  ــوالت  محص ــن  ای ــي  تمام   

Local Display نیز مي باشند.
ـــــرکت برگ نماینـــده ی انحصاري شـــرکت  ش
ــي خود را  ــي در ایران آمادگ ــره جنوب Autrol ک
ــرکت اعالم  جهت ارایه ی تمامي محصوالت این ش

مي دارد.
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PLCهای سری Do-more H2 محصول 
AutomationDirect جدید

ــري  س ــاي  PLCه  -2012 ــپتامبر   س
ــوي  ــش از س ــدي پی ــه چن Do-more H2  ک
ــه بازار عرضه  ــرکت AutomationDirect ب ش
ــن، از قابلیت  هاي  ــت پایی ــود قیم ــا وج ــدند ب ش
ــود در بازار  ــرفته و قدرتمند موج ــاي پیش PLCه
 برخوردارند. این PLCها با بهره  گیري از سخت   افزار

ــوان پلتفورم،  ــه عن DirectLOGIC DL205 ب
 PLC ــه ــوط ب ــي مرب ــاي اصل ــي واحده  از تمام
ــاي I/هاي  ــامل ماژول   ه ــواده   ي  DL205  ش خان
ــد.  با این  ــتیباني مي   کن ــال پش ــوگ و دیجیت آنال
ــرفته   تر و  ــیار پیش ــود این PLC از طراحي بس  وج
ــت که موجب تسهیل  انعطاف   پذیرتري برخودار اس
ــود.  مي   ش ــي  برنامه   نویس و   I/O ــازي  یکپارچه   س
ــه CPUهاي  ــبت ب ــري H2 نس ــاي س CPUه
ــه   ي چهار  ــه   ي برنام ــري DL205 داراي حافظ س
ــرعت بیست برابر  برابر، حافظه  داده   ي نه برابر و س
ــالت  ــتند. یک Do-more  CPU که در اس هس
I/O  256 نصب شود قادر است تا DL205 اصلي

را پشتیباني نماید. 
 I/O ــداد بیش  تري ــه تع ــي که ب ــراي کاربردهای ب
 I/O ــاژول ــش از یک م ــک یا بی ــد از ی ــاز دارن نی

غیرمحلي Master  استفاده مي   شود.
 این ماژول   ها  در  واحد پایه نصب شده و مي   توانند 

تا 16 زیرسامانه   ي I/O را که صدها نقطه   ي ورودي/
ــتیباني نمایند.  خروجي را در اختیار مي   گذارند پش

داراي  ــود  خ روي  ــر  ب  H2 ــري  س ــاي  "CPUه
ــتند؛ از همین رو هزینه و  ــاي ارتباطي هس درگاه   ه
 CPU .ــش مي   دهند ــامانه را کاه ــاي نصب س فض
مدل H2-DM1 با یک درگاه سریال و یک درگاه 

USB داراي قیمت 299 دالر است.
درگاه ــک  ی ــامل  ش ــه  ک  H2-DM1E ــدل   م

ــت دارد.  ــط 399 دالر قیم ــت فق Ethernet اس
 Device abstraction ــوان ــت عن ــي تح امکان
ــیله   هاي خارجي را تسهیل مي   کند و  اتصال به وس
ــه نام   هایي را به  ــکان را مي   دهد ک ــه کاربر این ام ب
ــص داده و در برنامه از  ــي تخصی ــزات خارج تجهی
این نام  ها استفاده نماید. نرم   افزار برنامه   نویسي این 
ــا که Do-more Designer نام دارد به  PLCه
ــرار دارد. این  ــي در اختیار کاربران ق صورت مجان
ــطه   ي برخورداري از  ــي  به واس محیط برنامه   نویس
گستره   ي وسیعي از دستورها، زمان برنامه   نویسي را 
کاهش مي   دهد، نگاشت حافظه را تسهیل مي  کند. 
ــش از انتخاب  ــد پی ــن PLC می   توانن ــران ای  کارب
ــی اقدام  ــبت به برنامه   نویس ــخت   افزار هدف نس س
ــی از  ــد. بدین ترتیب که در هنگام برنامه   نویس کنن
ــتعار )nickname( برای ورودی   ها و   نام   های مس
ــپس این نام   ها را به  ــتفاده کنند و س خروجی   ها اس

ورودی/خروجی  های فیزیکی تخصیص دهند. 

ــبیه  - ش ــک  ی دارای   Do-more Designer
ــازی ایجاد  ــت که PLC را به صورت مج ــاز اس  س
 PLC می   کند بنابراین برنامه   نویس می   تواند در غیاب 

نرم   افزار خود را به طور کامل تست کند.
ــام  ــا ن ــن PLC ب ــرعت ای ــاژول وروردی پرس م
ــتقل  مس ورودی   4 دارای   H2-CTRIO2
ــمارنده یا  ــوان ش ــه عن ــدی ب ــت پیکربن ــا قابلی  ب
زمان سنج با فرکانس تا 250kHz است و همچنین 
دارد.   250kHz ــس  فرکان ــا  ب ــس  پال ــد  مول  دو 
 PLC ــوالت  محص ــر  مدی  Sammy Natsui
ــرعت  »س ــد:  می   گوی  AutomationDirect
ــرای برنامه  ــان اج ــا زم ــه تنه ــردازش ن ــاالی پ ب
ــازه اج  CPU ــه  ب ــه  بلک ــد  می   ده ــل  تقلی  را 

ــر  دیگ و   Ethernet ــاط  ارتب از  ــد   می   ده
ــتیبانی کند.«   پروتکل    های عمومی و خاص نیز پش

 

تلفن : 021-26200300
فکس : 021-22057629

www.bargco.com
info@bargco.com

ترانمسیترهای هوشمند فشار، دبی سطح

شرکت Doun  یکي از بزرگ ترین تولیدکنندگان 
ترانمسیترهاي هوشمند با نام تجاري Autrol در 
ــترده اي از ترانسمیترهاي  جهان مي باشد. رنج گس
ــطح  ــار مطلق، س ــار گیج، فش ــار، فش اختالف فش
ــزو محصوالت این  ــیاالت، دبي عبوري و دما ج س

کمپاني بنام مي باشد.
ــمیترها، دقت  ــوع ترانس ــن ن ــاي ای ــه مزای از جمل
ــا، قابلیت تنظیم   ــاال ي آن ه ــیار ب اندازه گیري بس
ــت عملکرد در  ــبت  100:1 ، قابلی ــه نس ــه ب دامن

محیط هاي EX  و داشتن IP67 مي باشد.
ــمیترها، داراي خروجي  آنالوگ   ــن  ترانس تمام ای
  HART ــال  دیجیت و   )Wire, 4-20mA  2( 
ــت تغییر  ــمیترها قابلی ــن ترانس ــند. در ای مي باش
ــتي وجود دارد  ــا به صورت دس ــي از پارامتره برخ
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حسگرهاي لیزري SA1E-L محصول 
IDEC

ــگرهاي  IDEC حس ــرکت  ــت 2012-  ش آگوس
ــود. این  ــازار عرضه نم ــه ب ــزري SA1E-L را ب لی
ــود، براي  ــوع طراحي خ ــطه  ي ن ــگرها به واس حس
آشکارسازي اجسام متحرک سریع و اجسام کوچک 
ــازي از راه دور  ــه نیاز به آشکارس ــي ک و کاربردهای
ــگر در اختیار  دارند و فضاي اندکي براي نصب حس
ــتند. حسگرهاي  ــیار مناسب هس ــت بس طراح هس
ــل اطمینان  ــردي دقیق و قاب ــور داراي عملک مذک
 250uS بوده و داراي اندازه  ي کوچک و زمان پاسخ 
ــي در این  ــزر قرمز مری ــتفاده از لی ــند. اس مي  باش
ــهیل  ــگرها تنظیم محوري و نصب آن ها را تس حس
مي  نماید. کاربر مي  تواند بنا بر نیاز خود یکي از انواع  
 background suppression  ،through-beam
ــا  polarized retro-reflective را انتخاب کند.  ی
ــازي  ــادر به آشکارس ــدل   Through-beam ق م

اجسام از فاصله  ي 30 متري است.
ــازي را از فاصله  ي 10  ــدل polarized آشکارس م
ــازي مدل  ــج آشکار س ــام مي  دهد و رن ــري انج مت
 300mm ــادل background suppression  مع
ــد  ــزري داراي دو م ــگرهاي  لی ــن حس ــت. ای اس
عملکردي Light ON و Dark ON  نیز هستند 
ــط کاربر انجام مي  شود.  که انتخاب این دو مد توس
ــگرها با کابل  هاي 1، 2 و 5 متري و  تمامي این حس

کانکتور M88 عرضه مي  شوند.
 IP67 ــه  ي از نوع ــواده  ي SA1E داراي محفظ خان
 cULus  و CE هستند و همچنین با استانداردهاي

مطابقت دارند.

ل
صو

مح
ی 

رف
عـ

م

Liquiline ترانسمیترهاي چند کاناله ی

 Endress+Hauser ــرکت  ش  -2012 ــوالي  ج
و    CM444 ــه ی  چندکانال ــمیترهاي  ترانس
ــاي  ــرل فرآینده ــارت و کنت ــراي نظ CM448را ب
ــیمیایي، آب و فاضالب و  موجود در صنایع برق، ش

غیره به بازار معرفي نمود. 
ــال ــگر دیجیت ــا را از 8 حس "Liquiline ورودي ه

 Endress+Hauser    ساخت شرکت Memosens
ــب جذب طیفي  ــگرهاي نیترات،  ضری ــامل حس ش
ــانایي، اکسیژن حل شده،   )ORP ،pH ،)SAC، رس
کدري، کلرآزادو حسگرالکترود انتخابگر یون قبول 

مي کند.
ــیله هرترکیبي ازحسگرهاي  در صورت نیاز این وس
ــخیص مي دهد و فوراً شروع به  Memosens را تش
ــاوريMemosens بدین معني  ــد. فن کار مي نمای
ــگرها مي توانند در آزمایشگاه  است که تمامي حس
ــمیترها به  ــوند. زماني که ترانس از پیش کالیبره ش
ــوند حسگرها  مجموعه ی Liquiline متصل مي ش
ــد. این کار باعث  ــایي مي گردن بطور خودکار شناس
ــگرها مي شود و  ــریع زمان تعویض حس تبادل تس
ــتگاه ها را )بدون وقفه( در  ــدت زمان کارکرد دس م

نقطه ی اندازه گیري افزایش مي دهد. 

 SPiiPlusSc کنترل  کننده  ي حرکت

  ACS Motion Control ــول SPiiPlusSc محص
ــک کنترل   کننده   ي حرکت  یک PC را تبدیل به ی
ــرعت  ــک PLC پرس ــگ و ی ــوره   ي بي   درن  64 مح
ــورت نرم   افزاري انجام  ــد. همه   ي این   ها به ص  مي   کن
ــتم عامل بي   درنگ این مجموعه نیز  مي   شود. سیس
به صورت خودکار نصب مي   شود و درگاه استاندارد 
 EtherCAT ــک کانال ارتباطي Ethernet را به ی
ــال مدیریت بر تمامي  ــی)master( براي اعم اصل
ــد. این قابلیت  ــا تبدیل مي   کن ــا و I/O ه راه   اندازه
ــت را با حذف  ــامانه   ي کنترل حرک ــال کل س اتص
ــده و همچنین  ــخت   افزار اختصاصي کنترل   کنن س

مستقل از  Windows تسهیل مي   نماید. 
ــن مجموعه مي   توان  ــنهادي ای ــاي پیش از کاربرده
ــي و  ــامانه   هاي مونتاژ SMT، تجهیزات بازرس به س
ــي و تولید  FPD، تولید   تولید نیمه   هادي   ها، بازرس
پنل   هاي خورشیدي و غیره اشاره کرد. 64  محورکاماًل 
ــاط با  ــه   ي I/O، ارتب ــزاران نقط ــده، ه ــگام ش  هم
TCP/ کنترل   کننده   ي میزبان با سرعت باال برروي
"IP مجازي و RAM اشتراکي، برنامه   نویسي  با زبان

ــان  زب و   ACSPL و   PLCOpen IEC61131-3
ــا API جهت  ــراه ب ــه   اي حرکت، هم ــد وظیف  چن
 Windows ــر  ب ــي  مبتن ــان  میزب ــي  برنامه   نویس
ــتیباني از قطعات ــا پش ــراه ب ــاز، هم ــاري ب  و معم

 ACS Motion Control ــاخت  س  EtherCAT
ــندگان از ویژگي   هاي کنترل   کننده   ي  و دیگر فروش

حرکت SPiiPlusSc است. 
www.idec.com

www.us.endress.com

www.automationworld.com
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Profibus به Modbus

ــی بزرگ  ــبکه های فیلدباس تحول ــش ش ــا پیدای ب
ــبکه ها  ــد. در این ش ــریال آغاز ش ــات س در ارتباط
ــبکه های LAN امکان اتصال دستگاه ها   همانند ش
ــاخه ای،  ــتاره، ش به صورت توپولوژی های حلقه، س
ــکید و .... بوجود آمد و این گونه شبکه ها دیگر  کس
ــر RS-232  و  ــه ارتباطات نظیر به نظی محدود ب
ــاط به صورت  ــد. امکان ارتب ــا 20mA-4 نبودن ی
شبکه ای یکپارچه باعث استفاده ی فراوان ارتباطات 
فیلدباس در کاربرد های صنعتی شد و پروتکل های 
 ،DF1 ،ــاس ــل پروفی باس، مدب ــی از قبی متفاوت

CAN و .... پدید آمدند.
همان طور که گفته شد یکی از شاخه های فیلدباس، 
ــت که به عنوان پروتکل ارتباطی به  پروفی باس اس
ــر روی PLC ها  ــط زیمنس ب ــترده توس طور گس
ــاهده می شود که  ــت. بعضاً مش ــتفاده شده اس اس
ــزات پروفی باس  ــی از تجهی ــایت های صنعت در س

ــتفاده  ــی اس ــای باالیی کنترلی و پردازش  در الیه ه
ــور ها،  ــر سنس ــای پایین ت ــا در الیه ه ــود، ام می ش
ــگرها، کارت های  ــتگاه های اندازه گیری، نمایش دس
I/O و ... وجود دارد که از  پروتکل ارتباطی مدباس  
استفاده می کرده اند. یکی از دغدغه های موجود در 
ــوه ی اتصال این دو  ــایت های صنعتی، نح چنین س
سیستم کاماًل متفاوت باهم و امکان برقراری ارتباط 
ــتگاه های  ــتم کنترلی پروفی باس با دس بین سیس
ــایت است. برای برقراری چنین ارتباطی  مدباس س
ــت که مبدل پروفی باس به  ــتگاهی اس نیاز به دس
مدباس باشد. با توجه به این که پروتکل پروفی باس 
پیچیدگی هایی دارد و همچنین تبدیل پروفی باس 
ــام نمی گیرد، ترجیح  ــانی انج به مدباس نیز به آس
ــتفاده شود که تنظیمات  ــت از مبدلی اس بر آن اس
ــد تا بر  ــته باش ــانی داش و همچنین عیب یابی آس

پیچیدگی های سیستم موجود نیفزاید. 
 MGate 5101 و MGate 4101 ــتگاه های دس
ــاس به مدباس  ــدل پروتکل پروفی ب MOXA مب
سریال یا مدباس TCP هستند. یکی از مزیت های 
ــای MOXA امکان تعریف  ــری از مبدل ه این س
ــط  ــاس به صورت اتوماتیک توس ــای مدب پارامتره

گزینه ی QuickLink می باشد. با استفاده از این 
گزینه نیازی به تعریف پارامترهای مدباس به صورت 
دستی نیست و به این طریق از پیچیدگی های این 
ــانی در  تبدیل می کاهد. عالوه بر این از خطای انس
ــود و فرآیندی  ــف پارامترها  جلوگیری می ش تعری
ــرد در طی چند  ــان می ب ــاعت زم ــه چندین س ک
ــتگاه ها   دقیقه انجام می پذیرد. همچنین در این دس
گزینه هایی برای عیب یابی وجود دارد تا در صورت 
ــی دقیق  ــا در ارتباط بدون نیاز به بررس ــروز خط ب
ــاز  ــتم، عامل مشکل س ــی در سیس ــت عیب یاب جه
ــتگاه  ــط دس ــدم برقراری ارتباط به کاربر توس درع
ــگ در منوی  ــه ی مانیتورین ــردد.  گزین معرفی گ
ــره و تحلیل  ــکان ذخی ــتگاه نیز ام ــات دس  تنظیم

پکت های فیلدباس را فراهم می سازد.  
ــی پاور، رله  ــود دو ورودی DC جهت  افزونگ وج
ــده  در این دستگاه ها جهت ارسال آالرم،  تعبیه ش
پشتیبانی از طیف وسیعی از استاندارد های صنعتی 
ــا75+  ــای40- ت ــت کار در دم ــن قابلی و همچنی
ــود این مبدل ها  ــانتی گراد باعث می ش  درجه ی س
ــایت های  ــتفاده در س ــب برای اس ــه ای مناس گزین

صنعتی و برای کاربردهای مختلف باشند. 

شرکت ایزی ارتباط پارس نماینده رسمی MOXA و WESTERMO در ایران

تلفن: 94 - 88318288  
www.easyertebat.com
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در مراسم بزرگداشت روز ملی صادرات مطرح شد:

 توقعات دولت از صادرکنندگان پس از
حذف جوایز نقدی

تهیه کننده: محمدعلی دیانتی زاده

ــت روز ملی صادرات،  ــال بزرگداش ــم امس در مراس
ــور لوح تقدیر و  ــر کش به 44 صادرکننده از سراس
ــد. هفت درصد این صادرکنندگان،  تندیس اعطا ش
شرکت های دولتی و بقیه از بخش خصوصی بودند. 
از مجموع برگزیدگان، چهار شرکت برای پنجمین 
ــاس  ــدند و براس بار صادرکننده   ی نمونه معرفی ش
ــدگان »ممتاز«  ــتین بار برگزی آیین نامه، برای نخس
تندیس بلورین و منتخبان »نمونه« تندیس طالیی 
ــدی از کارت ویژه با اعتبار  ــت کردند. بهره من دریاف
ــوع برتری( از دیگر  ــال های متفاوت )بر مبنای ن س
ــادرات بود. در  ــدگان روز ملی ص ــازات برگزی امتی
ــکل به عنوان تشکل  ــم همچنین سه تش این مراس

نمونه ی صادراتی معرفی شدند.
اما آن چه بر مراسم امسال سنگینی می کرد، نه تنها 
معوق ماندن بخشی از جوایز سه دوره    ی پیشین آن، 
ــدی و اعالم پرداخت  ــایه ی حذف جوایز نق بلکه س
ــا جایی که  ــتقیم بود؛ ت ــورت غیرمس ــز به ص جوای
ــکل های صادراتی، وزارت صنعت، معدن  برخی تش
ــارت را از جایگزینی حمایت های غیرنقدی با  و تج
ــیون صنایع  ــتند و کمیس جوایز نقدی برحذر داش
ــیوه ی  ــس نیز بر ضرورت احیای ش ــادن مجل و مع
ــا این حال موضوع  ــتقیم تأکید کرد. ب پرداخت مس
ــم روز ملی  ــخنان دولتمردان در مراس ــوری س مح
ــادرات برای  ــاص ارز حاصل از ص ــادرات، اختص ص

واردات اجناس و کاالهای مورد نیاز کشور بود.

هدف گذاری 70 میلیارد دالری برای 
صادرات غیرنفتی

ــاون اول رییس جمهور در  ــا رحیمی، مع محمدرض
ــم گفت: »هم اکنون میزان واردات کشور  این مراس
61 میلیارد دالر است و هدف گذاری ما برای حجم 
ــیدن به مرز 70 میلیارد دالر  صادرات غیرنفتی رس
ــادرات غیرنفتی از  ــق حجم ص ــت تا بدین طری اس
ــی بگیرد.« وی افزود: »دولت از  میزان واردات پیش
صادرکنندگان انتظار دارد که ارز حاصل از صادرات 
ــور  را برای واردات اجناس و کاالهای مورد نیاز کش
ــتا به صادرکنندگان  اختصاص دهند و در این راس
تضمین داده می شود که متحمل هیچ ضرر و زیانی 

نخواهند شد.«
ــری، وزیر  ــم، مهدی غضنف ــه ی این مراس در ادام
ــارت، میزان صادرات غیرنفتی  صنعت، معدن و تج
را در سال 90 را 44 میلیارد دالر ذکر کرد و گفت: 
ــت  »میزان واردات نیز بیش از 65 میلیارد دالر اس
ــت و باید 18 میلیارد دالر  که تراز این دو منفی اس
ــان این جمله که  ــه تراز را پر کرد.« وی با بی فاصل
ــه بدانم 44  ــن حق بدهند ک ــدگان به م صادرکنن
ــادرات کجا مصرف  ــل از ص ــارد دالر ارز حاص میلی
ــم که قیمت ارز و  ــود، افزود: »این را می دانی می ش
ــرد، اما قطعاً  ــپاری را اصاًل نباید مطرح ک پیمان س
ــه مصرف داخل  ــن ارز باید ب ــه می دانند که ای هم
کشور برسد.« غضنفری ادامه داد: »البته دولت نیز 

وظیفه ای نسبت به صادرکنندگان دارد و باید موانع 
تولید و صادرات را رفع کند.«

 حمید صافدل، رییس کل سازمان توسعه  ی تجارت
ــارات، هند،  ــراق، ام ــن، ع ــم از چی ــن مراس در ای
ــره، اندونزی و  ــوری ک ــه، جمه ــتان، ترکی افغانس
ــتان به عنوان بازارهای نخست صادراتی ایران  پاکس
نام برد و گفت: »در شش ماه نخست امسال کشور 
ــورها پیوست.« وی  ــتان به جمع این کش ترکمنس
میزان صادرات غیرنفتی در شش ماه نخست امسال 
ــزود: »مجموع  ــر کرد و اف ــارد دالر ذک را 21 میلی
ــارد دالر بود«  ــدت 37 میلی ــن م ــادالت در ای مب
ــر صادرات کاال  ــاره به این که عالوه ب صافدل با اش
در حوزه ی صنعت، کشور از رشد خوبی در صادرات 
ــت،  ــاوری باال( برخوردار بوده اس ــک« ) فن    »های ت
ــان نیز روزبه روز  ــرکت های دانش بنی ادامه داد: »ش

رشد بهتری داشته اند.«
وی همچنین گفت: »از میان برگزیدگان، بیش   ترین 
تعداد با 19 شرکت مربوط به استان تهران هستند 
ــرقی با  ــار برگزیده، آذربایجان ش ــان با چه و اصفه
چهار برگزیده، خراسان رضوی و یزد هرکدام با سه 
برگزیده و فارس، قزوین، کرمان و مازندران هرکدام 
ــده در ردیف های بعدی قرارگرفته اند.«  با دو برگزی
ــتان های مرکزی،  ــت افزود: »اس ــاون وزیر صنع مع
ــاه، لرستان،  زنجان، چهارمحال و بختیاری، کرمانش
ــهر، اردبیل و البرز هرکدام یک صادرکننده ی  بوش
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ــه داد: »از مجموع پنج  ــته اند.« وی ادام نمونه داش
صادرکننده ی ممتاز، دو صادرکننده از استان تهران 
ــتان های اصفهان، لرستان و خراسان  ــتند و اس هس
ــده ی ممتاز  ــک صادرکنن ــدام ی ــوی نیز هرک رض

داشته اند.«

راهکارهای تخصیص ارز صادراتی به تأمین 
واردات مواد اولیه

ــس اتاق  ــد نهاوندیان، ریی ــم، محم ــن مراس در ای
ــا تأکید بر  ــران ب ــادن ای ــع و مع ــی و صنای بازرگان
ــه وارداتی که منبع ارزی  این که باید جلوی هرگون
ــت: »این امر از  ــت را گرفت، گف ــخص نیس آن مش
طریق مدیریت بر واردات تحقق یافتنی است.« وی 
ــص ارز صادراتی برای تأمین  ــا بیان این که تخصی ب
واردات مواد اولیه، راه دارد، افزود: »انتخاب ما بین 
ــت. رویکرد نخست اعتماد به افسران  دو رویکرد اس
ــا اعتماد کنید،  ــت و این که به آن ه ــن جبهه اس ای
ــه برآورد آن ها  ــات آن ها را افزایش دهید و ب امکان
ــید. اما رویکرد  ــته باش برای صادرات اطمینان داش
ــت و الزمه ی آن ایجاد محدودیت  دوم سوءظن اس
ــز جز توقف  ــف، و حاصلش نی ــای مختل و نظارت ه

نخواهد بود.« 
ــه داد: »اگر رویکرد اول را انتخاب و  نهاوندیان ادام
ــرایط اقتصاد  به صادرکنندگان اعتماد کنیم، در ش
ــل تولید و منابع  ــی بر روی ارزی که از مح مقاومت
ــت می آید، می توان حساب کرد که این رقم  به دس
ــاید حدود 18 میلیارد  ــکالت موجود ش با رفع مش
ــود.« وی اضافه کرد: »در صورتی که منابع  دالر ش
ــیمی و میعانات گازی حدود  ــی از پتروش ارزی ناش
20 میلیارد دالر باشد و ارز حاصل از صادرات نفت، 
یک سوم سال گذشته شود، منابع ارزی حدود 63 

میلیارد دالر خواهد شد.«

رییس اتاق ایران گفت: »با توجه به تغییری که در 
ــت و با جلوگیری از واردات  نرخ ارز اتفاق افتاده اس
غیرالزم، واردات کاال را می توان تا 50 میلیارد دالر 
ــارد دالر نیز برای  ــدود 12 میلی ــرل کرد و ح کنت
ــاره به   ــی می ماند.« وی در ادامه با اش خدمات باق
ــازار وجود ندارد،  ــرای التهاب در ب ــه دلیلی ب این ک
ــیگنال اعتمادبخش، منجر  گفت: »ایجاد نکردن س
ــکل گیری  ــه و افزایش تقاضا و ش ــه کاهش عرض ب
ــت.« نهاوندیان با بیان این که  ــفته بازی شده اس س
ــزم اجرایی کاهش تقاضای  مدیریت واردات، مکانی
ــاز واردات به طور طبیعی  ــورد نی ــت و ارز م ارز اس
ــادالت ارزی یا  ــز مب ــرخ مرجع، مرک ــه راه ن از س
صادرات تأمین می شود، افزود: »برای تخصیص ارز 
ــت  ــی به تأمین واردات مواد اولیه، کافی اس صادرات
ــود تا  بین واردکننده و صادرکننده ارتباط ایجاد ش

مدیریت الزم توسط خود آن ها انجام گیرد.« 

تأثیر جوایز صادراتی در رقابت های 
بین المللی

ــن صادرکنندگان  ــا انصاری، رییس انجم محمدرض
ــم روز ملی  ــی نیز در مراس خدمات فنی و مهندس
ــات فنی  ــادرات خدم ــت: »ارزش ص ــادرات گف ص
ــبت کمی از تجارت جهانی را  ــی که نس و مهندس
ــی کیفی است و در  ــامل می شود، در واقع ارزش ش
ــنایی مهندسان  ــور و آش ــعه    ی اقتصادی کش توس
ــعه    ی فناوری نقش  ــتانداردها و توس ــا آخرین اس ب
مهمی را عهده دار است.« وی با بیان این که تاکنون 
متخصصان و جوانان ایرانی در دیگر کشورها کیفی 
ــن  ــزود: »آثار این کارکرد در حس ــد، اف کار کرده ان
ــت.«  ــهود اس روابط ملت ها و دولت ها به خوبی مش
ــاری با بیان این که نقش دیگر صادرات خدمات  انص

ــعه ی اقتصادی  ــی طالیه داری توس فنی و مهندس
ــش  ــال 2008، کاه ــی س ــران جهان ــت، از بح اس
ــدید  ــدن فضا و تش ــرمایه گذاری ها و تنگ تر ش س
ــه داد: »اگر  ــه میان آورد و ادام ــخن ب رقابت ها، س
ــرکت در یک  ــه ش تا قبل از بحران 2008، فقط س
ــور پیدا می کردند، از آن  مناقصه    ی بین المللی حض

به بعد 30 شرکت متقاضی یک مناقصه شدند.«
وی با اشاره به شرایط تحریم گفت: »در این شرایط 
ــی نه تنها  ــات فنی و مهندس ــادرات خدم چراغ ص
ــان صادرات  ــش ایرانی ــد، بلکه با کوش خاموش نش
ادامه یافت.« رییس انجمن صادرکنندگان خدمات 
فنی و مهندسی در ادامه از جوایز صادراتی به عنوان 
ــال 81 به  ــی از حمایت های به موقع دولت از س یک
ــیاری  ــزود: »این جوایز تأثیر بس ــام برد و اف بعد ن
ــات فنی و  ــن صادرکنندگان خدم ــی گرفت بر پیش
ــه ای و غیره در  ــای چینی، ترکی ــی از رقب مهندس
ــه گفته وی، ارزش  ــت.« ب عرصه ی بین المللی داش
صادرات خدمات فنی ومهندسی از سال 1381 که 
ــد، روند رشد متوسط  جوایز برای آن پیش بینی ش
ــال های  ــه در س ــته، درحالی ک ــدی داش 45 درص
ــش 12 درصد  ــط این بخ ــد متوس پیش از آن رش
ــور  ــت. انصاری با بیان این که ظرفیت کش بوده اس
ــاالنه تا  ــی س برای صادرات خدمات فنی و مهندس
ــال  ــت، گفت: »این رقم در س ــار دالر اس 20 میلی
ــارد دالر بود.« وی با  ــته افزون بر چهار میلی گذش
ــی و  ــرکت های مهندس ــالم این که هم اکنون ش اع
ــور همچنان به طور  ــکاری در حدود 60 کش پیمان
ــه داد: »صادرات خدمات  ــق کار می کنند، ادام موف
ــال 73 راه اندازی شده،  ــی که از س فنی و مهندس

هنوز نهال جوانی است که نیاز به مراقبت دارد.« 

توقعات دولت از صادرکنندگان  ...
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ــي  ــوش مصنوع ــک و ه ــنواره ی رباتی ــن جش اولی
امیرکبیر و چهارمین دوره ی مسابقات ملي رباتیک 
ــعار »رباتیک در خدمت صنایع« در  خوارزمي با ش
ــگاه صنعتي  ــا 25 آبان ماه در دانش ــای 23 ت روزه
ــنواره  ــد. در این دوره از جش ــزار ش ــر برگ امیرکبی
ــک و 40 تیم هوش  ــم روباتی ــابقات، 60 تی و مس
مصنوعی از ایران و چند کشور دیگر ازجمله آلمان 

و یونان به رقابت با یکدیگر پرداختند.
ــم افتتاحیه ی جشنواره ی رباتیک و هوش  در مراس
ــابقات رباتیک خوارزمی  ــی امیرکبیر و مس مصنوع
ــاون پژوهش و  ــد مهدی نژاد نوری؛ مع دکتر محم
ــات و فناوری، علیرضا  فناوری وزارت علوم، تحقیق
ــگاه صنعتی امیرکبیر و جمعی  رهایی؛ رییس دانش

ــگاه در تاالر  ــجویان این دانش ــؤوالن و دانش از مس
اجتماعات مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر حضور 

داشتند.
ــنواره و مسابقات در چهار بخش مسابقات  این جش
ــی،  فن بازار رباتیک و هوش  رباتیک،  هوش مصنوع
ــک و هوش مصنوعی  ــی و گردهمایی رباتی مصنوع
ــش بومی در زمینه ی رباتیک  و با هدف ارتقای دان
ــوالت و  ــازی محص ــی، تجاری س ــوش مصنوع و ه
ــاختن  ــق و فراهم س ــرکت های موف ــایی ش شناس
بستری برای مطرح شدن نیاز سازمان ها،  شرکت ها 

و صنایع برگزار شد.
ــابقات، ربات های امدادگر،  10 لیگ این دوره از مس
ــهری، ربات های  ــکی، ربات های ش ــای پزش ربات ه
ــای  ــان، ربات ه ــای سرویس رس ــان نما، ربات ه انس
ــای مین یاب،  ــده، ربات ه ــای پرن ــی، ربات ه دریای
ربات های انباردار و ربات های نمایشی بود. نخستین 

ــی امیرکبیر نیز با  ــابقات هوش مصنوع دوره ی مس
ــت خط فارسی،  لیگ های تأیید هویت از طریق دس
ــخیص حالت چهره ی انسان، شناسایی رسته ی  تش
ــته،  ــایی صحنه های محیط باز و بس ــیا، شناس اش
ــخیص و ردگیری توپ در زمین فوتبال، کشف  تش
ــازی در محیط های پویا  تقلب های بانکی و بهینه س

اجرا شد.

تجاری سازی ایده های رباتیک و 
هوش مصنوعی

ــیری، دبیر کمیته ی فنی جشنواره  ــعید ش دکتر س
رباتیک و هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
ــمند گفت:  ــه ی صنعت هوش ــه مجل ــاره ب در این ب
ــابقات رباتیک در  ــزاری مس ــی دو دوره برگ »در پ
ــگاه صنعتی امیرکبیر، این بار عالوه بر برپایی  دانش
ــام امیرکبیر  ــک ج ــابقات رباتی ــومین دوره مس  س

برگزاری نخستین فن بازار 
رباتیک و هوش مصنوعی 

در دانشگاه امیرکبیر
گروه گزارش

ش
زار

ــ
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ــتین دوره ی مسابقات هوش  )AUTCup(، نخس
ــتین فن بازار  ــی امیرکبیر )AAIC(، نخس مصنوع
ــتین  رباتیک و هوش مصنوعی )ARAIT( و نخس
گردهمایی علمی صنعتی رباتیک و هوش مصنوعی 

امیرکبیر )ARAIC( را برگزار می کنیم.«
ــه ی  ــی در زمین ــش بوم ــای دان ــزود: »ارتق وی اف
ــایی و معرفی محصوالت  ــوش مصنوعی و شناس ه
ــا رباتیک و  ــق داخلی مرتبط ب ــرکت های موف و ش
ــتر الزم برای  ــردن بس ــوش مصنوعی، فراهم ک ه
ــان و کمک به  ــد محقق ــای جدی ــه ی ایده ه عرض
ــتر الزم برای  ــازی آن ها، فراهم کردن بس تجاری س
ــازمان ها، شرکت ها و صنایع و  عرضه ی نیازهای س
ــط محققان و بحث و تبادل نظر  ارایه ی راهکار توس
ــگاهیان، محققان و صنعتگران درباره ی  میان دانش
ــتعد همکاری ازجمله اهداف اصلی  زمینه های مس

برگزاری این جشنواره است.«
ــن نیازهای  ــی از مهم تری ــه داد: »یک ــیری ادام ش
ــی، ایجاد بازاری  ــوزه ی رباتیک و هوش مصنوع ح
ــتد فناوری و خدمات این حوزه است  برای داد و س
ــمندان و  ــن بازاری عالوه بر این که دانش و در چنی
فناوران حوزه ی رباتیک و هوش مصنوعی می توانند 
ــای نوین  ــای خود و دانش ه ــی توانایی ه ــه معرف ب
ــایر  ــور و س این حوزه بپردازند، صنایع مختلف کش
متقاضیان و مشتریان فناوری های رباتیک و هوش 
مصنوعی نیز می توانند ضمن شناسایی پیمانکاران 
مناسب، نیازهای خود را به صورت مطلوب برطرف 

سازند.«
وی با بیان این که متخصصان و محققان دانشگاهی 
ــه در انتظار حمایت  ــاد بگیرند به جای آن ک باید ی
ــود را به صنعت  ــای ناب خ ــند، ایده ه صنایع باش
ــگاه صنعتی امیرکبیر  تبدیل کنند، گفت: »در دانش
ــرکت هایی وجود دارند که موتورهای الکتریکی  ش
ــان تولید  ــا را خودش ــورهای آن ه ــا و سنس ربات ه
ــورها  ــد، در حالی که این موتورها یا سنس می کنن
ــورهای معدودی مانند سوییس و ژاپن  توسط کش
ــور برای دسترسی به آن ها  ــاخته می شود و کش س
ــرکت ها می توانند  ــر می برد و این ش در تحریم به س
ــا تعداد  ــه ابتدا ب ــرکت های خارجی ک ــد ش همانن
ــاز کرده اند، به قطب های  ــرات کم کار خود را آغ نف
ــان تبدیل  ــن محصوالت در جه ــده ی ای تولیدکنن

شوند.«

ــگاه صنعتی  ــک دانش ــکده ی رباتی ــس پژوهش ریی
ــدن از برگزاری مسابقات محض  امیرکبیر، خارج ش
ــابقات را از  و جهت دهی علمی و صنعتی به این مس
ــر کرد و افزود: »در  ــنواره ذک دیگر اهداف این جش
ــن به گونه ای  ــابقات، مضامی ــام مراحل این مس تم
طراحی شد که برای برندگان آن خاستگاه و نیازی 
ــوی صنایع وجود داشته باشد و ارتباط علمی  از س
ــبی میان تیم های مسابقه دهنده با  و صنعتی مناس

جامعه ی صنعتی کشور برقرار شود.«
به گفته وی، در این دوره از مسابقات برای هر یک 
ــده با یک نهاد صنعتی تماس  از لیگ های تعریف ش
ــور در بخش های  ــان برای حض ــد و از آن برقرار ش
ــن آیین نامه تا  ــابقه از طراحی و تدوی ــف مس مختل
ــوت به عمل آمد  ــزاری و تقدیر از برندگان دع برگ
ــایل خود را تحت عنوان  ــا این صنایع بتوانند مس ت
یک پرسش در طول مسابقه طرح کرده و حاضران 
و شرکت کنندگان بکوشند تا پاسخ رباتیکی الزم را 

ارایه دهند.«

تسهیالت بنیاد ملی نخبگان برای 
برگزیدگان

ــیری در ادامه ی گفت وگو با بیان این که افزودن  ش
ــابقات هوش مصنوعی در این دوره برای  بخش مس
ــت، افزود:  ــور انجام گرفته اس ــتین بار در کش نخس
ــی  ــوش مصنوع ــابقات ه ــتین دوره ی مس »نخس
ــم کردن زمینه ای  ــگاه امیرکبیر با هدف فراه دانش
ــایل و نیازهای داخلی  ــایی و طرح مس برای شناس
ــور در زمینه ی هوش مصنوعی و کمک گرفتن  کش
ــده  از محققان داخلی برای حل آن ها راه اندازی ش
ــنواره ادامه داد:  ــه ی فنی جش ــت.« دبیر کمیت اس
ــزاری این  ــداف برگ ــی دیگر از اه ــن یک »همچنی
ــتر جنبه ها و کاربردهای  ــابقه، ورود هرچه بیش مس

مختلف هوش مصنوعی در جامعه است.«
ــوش مصنوعی در  ــون نیز ه ــه وی، هم اکن به گفت
ــی و رانندگی ورود پیدا  ــی مانند راهنمای زمینه های
ــبت به  ــای مأموران پلیس نس ــت و به ج کرده اس
شناسایی و ثبت پالک خودروهای رانندگان خاطی 
ــیری افزود: »در مسابقات هوش  اقدام می کند.« ش
ــده  ــایل شناسایی ش ــی برای هر یک از مس مصنوع
ــد و محققان مختلف  ــابقه ی خاصی طراحی ش مس
ــنهادی خود را برای حل  ایده ها و راهکارهای پیش

مسایل مذکور به رقابت  گذاشتند.«

ــای مختلف  ــه در بخش ه ــه این ک ــاره ب وی با اش
ــرکت کننده ی خارجی و  ــای ش ــنواره از تیم ه جش
ــرکت و  ــی برای ش ــته ی بین الملل ــوان برجس مدع
ــای الزم صورت  ــداد حمایت ه ــور در این روی حض
ــره ی علمی  ــه داد: »در بخش کنگ ــرد، ادام می گی
صنعتی رباتیک و هوش مصنوعی نیز هدف گردهم 
آوردن دست اندرکاران صنعت و دانشگاه در این دو 
ــترش  ــود تا فضای همکاری بین آن ها گس حوزه ب
ــور بهتر به  ــد و قابلیت های موجود در کش پیدا کن

جامعه اطالع رسانی شود.«
ــر با بیان  ــک امیرکبی ــکده ی رباتی ــس پژوهش ریی
ــگاه امیرکبیر  ــخنرانان این بخش از دانش این که س
ــتند، گفت: »سخنرانی های  ــور ژاپن هس و نیز کش
ــی، معرفی محصوالت  ــدی، کارگاه های آموزش کلی
شرکت های مختلف داخلی، نشست های هم اندیشی 
ــابقات هوش مصنوعی  و ارایه ی کارهای موفق مس
ــت.« وی با اشاره  ازجمله بخش های این کنگره اس
به هم زمانی جشنواره ی رباتیک با چهارمین دوره ی 
ــزود: »با همکاری  ــابقات رباتیک خوارزمی، اف مس
ــی، برندگان  ــای علمی و صنعت ــازمان پژوهش ه س
ــنواره ی رباتیک می توانند در مسابقات رباتیک  جش
ــورت برگزیده  ــور یابند و درص ــی نیز حض خوارزم
ــتفاده  ــهیالت بنیاد ملی نخبگان اس ــدن، از تس ش

کنند.«

باید صنایع را متوجه ضرورت بکارگیری 
هوش مصنوعی کرد

ــن دوره ی  ــش، رییس چهارمی ــا صفابخ دکتر رض
ــم  ــي در مراس ــک خوارزم ــي رباتی ــابقات مل مس
ــت: »در چند دهه ی  ــابقات گف افتتاحیه ی این مس
ــگاه های  ــابقاتی در دانش اخیر برگزاري چنین مس
ــده  ــه یک الگو ش ــل ب ــي تبدی ــورهاي صنعت کش
ــت.« وی افزود: »در ایران شناخته شده ترین این  اس
ــابقات ربوکاپ است و دانشجویان در  رقابت ها، مس
ــور  ــابقات در کش دو دهه اي که از برگزاري این مس
مي گذرد، حضور چشمگیري داشته  و دانش فني و 

مهارتي قابل توجهي نیز کسب کرده اند.«
ــگاه صنعتي  ــزه ی دانش ــش مهم ترین انگی صفابخ
ــابقات را یافتن راه   ــزاري این مس ــر از برگ امیرکبی
ــت و ادامه داد: »باید  ــایل بومي دانس حل براي مس
ــبي تعریف کرد که صنعت نیز در  ــابقات مناس مس
ــد و بر اساس نیازهای خود، دانشگاه  آن دخیل باش
ــابقات  ــه تخصصی تر کردن این مس ــرای هرچ را ب
ــابقات  ــاره به این که این مس کمک کند.« وی با اش
ــاط علمي براي دانشجویان فراهم  یک فضاي با نش
ــنواره ي رباتیک  ــتین جش ــد، درباره ی نخس مي کن
ــال اولین  ــوش مصنوعي امیرکبیر گفت: »امس و ه
سالي است که هوش مصنوعي مطرح شده است.« 
ــي افزود: »بخش  ــابقات رباتیک خوارزم رییس مس
مهمي از کار رباتیک به هوش مصنوعي باز مي گردد 
و روش هاي بکارگیری هوش مصنوعي امکان انجام 
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ــد.« وي ادامه داد:  ــاي جذابي را فراهم می کن کاره
ــرفت در  ــروزه هوش مصنوعي از ملزومات پیش »ام
هر حوزه ي علمي و صنعتي به شمار مي آید و در هر 
کدام از بخش هاي صنایع بزرگ کشورهاي صنعتي 
ــتفاده مي شود.« صفابخش به  از هوش مصنوعي اس
ــي در صنایع  ــتفاده از هوش مصنوعي و رایانش اس
ــاره کرد و گفت: »در کشورهاي پیشرفته  دفاعي اش
ــتر  ــازی هرچه بیش این صنعت در حال هوشمندس

است.«
وي افزود: »از سوي دیگر امروز با جهان الکترونیک 
مواجه هستیم که براي مشکالت زندگي راه حل هاي 
ــت، اما جهان الکترونیک در  بسیاري ارایه داده اس
ــکالتي مانند تقلب و تعیین  کنار این راه حل ها مش
ــرورت توجه بیش از  ــانگر ض هویت دارد و این نش
ــت.« صفابخش اضافه  ــش به هوش مصنوعي اس پی
کرد: »صنعت در شرایط کنوني باید بیشتر به هوش 
ــنواره  ــبختانه این جش ــد و خوش مصنوعي بیندیش
زمینه اي را براي فعالیت مشترک دانشگاه و صنعت 

در زمینه ی این موضوع فراهم کرده است.«
ــابقات،  وی ادامه داد: »همچنین در این دوره از مس
ــک و هوش  ــي، صنعتي رباتی ــره علم ــن کنگ اولی
ــي امیرکبیر را داریم که در جریان آن چند  مصنوع
ــي برگزار مي شود.«  رییس مسابقات  کارگاه آموزش
ــاره به این که موضوعات این  رباتیک خوارزمي با اش
ــا همراهي صنایع  ــابقات و کنگره تا حدودي ب مس
ــده است، گفت: »در کنار این دو برنامه،  انتخاب ش
ــت  ــده اس یک بخش فن بازار نیز در نظر گرفته ش
ــخص شود که چه طرح هاي  تا از سوي صنایع مش
مناسبي در زمینه ي هوش مصنوعي انجام شده و یا 

چه نیازهایي در این زمینه وجود دارد.«

ــی امیرکبیر از  ــگاه صنعت ــش افزود: »دانش صفابخ
ــدن هرچه بیش تر این بخش  هم اکنون برای باوران
ــتر با صنعت برای دوره ی آینده )سال  و ارتباط بیش

پسین( تالش می کند.«

مبتکران و نوآوران، کسب وکار دانش بنیان 
راه بیندازند

در ادامه ی مراسم افتتاحیه، دکتر محمد مهدی نژاد 
ــاوری وزارت علوم،  ــش و فن ــاون پژوه ــوری؛ مع ن
تحقیقات و فناوری گفت: »امروز کشور بهار علمی 
ــپری می کند، چون تحریم ها  و پژوهشی خود را س
ــش و مهارت  ــتفاده از دان ــع را مجبور به اس صنای
ــت.« وی  ــی برای رفع نیازهای خود کرده اس داخل
ــزود: »تحریم های موجود بهترین فرصت را برای  اف
ــر بتوانیم  ــت و اگ ــور فراهم کرده اس محققان کش
ــتثنایی  ــی را در این فرصت اس فعالیت های پژوهش
ــتاوردهای بسیار  به حوزه ی نیازها پیوند بزنیم، دس

مطلوب خواهد داشت.«
ــه ورود به علومی که  ــا تأکید بر این ک مهدی نژاد ب
ــکل است،  ــده اند مش دیگران پیش از ما وارد آن ش
ادامه داد: »کشور باید به حوزه ی فناوری هایی وارد 
ــود که خود پرچم دار آن باشد. البته موفقیت در  ش
ــورها به آن وارد شده اند  فناوری هایی که دیگر کش
ــت. اگر ما  ــیار سخت اس ــت اما بس غیرممکن نیس
ــیم که خودمان موضوع  توسعه دهنده ی علمی باش
آن را مطرح کرده ایم، بدون شک می توانیم در مقام 

اول آن بایستیم.«

وی با اشاره به این که نوآوری می تواند با دو شیوه ی 
ــته انجام  ــی و پیوس ــی و رادیکال و یا افزایش جهش
گیرد، گفت: »بیشترین پتانسیل جهش فناوری در 
ــت و ذهن جوانان کشور  حوزه های بدیع علمی اس
ــت.« معاون  ــی اس ــتعد نوآوری های جهش نیز مس
ــوزه ی رباتیک  ــزود: »ح ــی وزارت علوم اف پژوهش
ــرای تبدیل آن به  ــت که ب یک حوزه ی دانش بر اس
ــوزه ی تأثیرگذار نیازمند یک  ــک جریان و یک ح ی

برنامه ی نظام مند و مدون هستیم.«
وی با اشاره به این که برای حفظ استقالل خود باید 
ــرایط  ــتفاده کنیم و وجود ش از ابزارهای علمی اس
ــت، ادامه داد: »جامعه ی  تحریم بهترین فرصت اس
ــود را به تئوری های  ــی از توان خ علمی باید بخش
ــد.« مهدی نژاد همچنین از ابالغ  تازه اختصاص ده
ــرکت های دانش بنیان خبر  ــه ی  اجرایی ش آیین نام
ــن آیین نامه موجب  ــه کرد: »تصویب ای داد و اضاف
اجرایی شدن قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات 
ــازی نوآوری ها و اختراعات  دانش بنیان و تجاری س

می شود.«
ــرکت ها و  ــت از ش ــون حمای ــه ی وی، قان ــه گفت ب
ــات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و  مؤسس
ــد، اما تاکنون  ــال 1387 تدوین ش اختراعات در س
ــت با تصویب  ــده و امید اس ــتی اجرایی نش به درس
آیین نامه ی اجرای فعالیت شرکت های دانش بنیان، 
زمینه  ی عملیاتی شدن این قانون فراهم آید. طبق 
آن چه که در قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات 
ــازی نوآوری ها و اختراعات  دانش بنیان و تجاری س
ــرکت های دانش بنیان  ــت، ش ــده اس پیش بینی ش
ــاله،  ــت مالیاتی 15 س ــد معافی ــهیالتی مانن از تس
ــش های بیمه ای  معافیت های گمرکی، اعطای پوش
ــکوفایی  ــدوق نوآوری و ش ــهیالت صن و دیگر تس

برخوردار می شوند.
ــرد: »افراد  ــی وزارت علوم تأکید ک ــاون پژوهش مع
ــنواره های مختلف علمی  ــه درجش ــکار ک دارای ابت
ــات و نوآوری های  ــد اختراع ــرکت می کنند، بای ش
ــانند و این  ــازار مصرف به فروش برس ــود را در ب خ
ــدن در یکی از مراکز رشد،  ــتقر ش افراد باید با مس
حوزه ی  کاری خود را توسعه دهند و یک کسب وکار 

دانش بنیان راه بیندازند.«

حضور اولین بازار ایده و محصوالت 
رباتیک در مسابقات امیرکبیر

علیرضا رهایی، رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با 
بیان این که مقطع دکترای رشته ی رباتیک از سال 
ــود، گفت:  ــگاه راه اندازی می ش آینده در این دانش
ــا راه اندازی  ــات و فناوری ب ــوم، تحقیق »وزارت عل
ــت  ــته در مقطع دکتری موافقت کرده اس این رش
ــته از دو راه آزمون سراسری  و دانشجویان این رش
ــتعدادهای درخشان برای تحصیل در  دکتری و اس
ــد.« وی در ادامه با  ــن مقطع انتخاب خواهند ش ای
ــش رباتیک در صنعت  ــد بر جایگاه وی  ژه ی بخ تأکی
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افزود: »صنایع کشور برای انجام روندهای پیچیده ی 
ــرعت  صنعتی، باال بردن کیفیت تولید و افزایش س

به ربات ها و هوش مصنوعی نیازمندند.«
ــا توجه به  ــر ب ــوی دیگ ــه داد: »از س ــی ادام رهای
ــر و روند رو  ــعه ی صنعت در چند دهه ی اخی توس
به رشد و شتابان آن، ایجاد و بهبود زیرساخت های 
ــخت افزاری برای ارتقای استفاده از  نرم افزاری و س
ــان  هوش مصنوعی ضرورت آن را بیش از پیش نش
ــه به این  ــرد: »با توج ــادآوری ک ــد.« وی ی می ده
ــگاه در سه چهار سال اخیر چند  الزامات، این دانش
ــت که ازجمله می توان به  اقدام مؤثر انجام داده اس
ــروه  ــاد گ ــک و ایج ــکده ی رباتی ــیس پژوهش تأس
آموزشی رباتیک با هماهنگی دانشکده های مختلف 

این دانشگاه اشاره کرد.«
ــا بیان این که  ــگاه صنعتی امیرکبیر ب ــس دانش ریی
بیش از 20 شرکت و بالغ بر 70 طرح در حوزه های 
ــتاوردهای  ــک و هوش مصنوعی دس مختلف رباتی
ــوالت رباتیک و  ــازار ایده و محص ــود را در فن ب خ
هوش مصنوعی امیر کبیر ارایه کردند، بیان داشت: 
ــوش مصنوعی دربرگیرنده ی  »حوزه ی رباتیک و ه
ــت که  ــا و کاربردها اس ــیعی از روش ه ــف وس طی
ــرکت ها و سازمان های  ــگاهیان و محققان، ش دانش
ــمند و  ــات و نرم افزارهای هوش ــده ی رب تولیدکنن
ــتفاده کننده از ربات ها  سازمان ها و شرکت های اس
ــر اصلی آن را  ــه بازیگ ــمند س و نرم افزارهای هوش

تشکیل می دهند.«

برترین ربات های این دوره
سومین دوره ی مسابقات رباتیک و هوش مصنوعی 
ــگاه امیرکبیر با معرفی برترین ربات های این  دانش
ــابقات و مقام های اول تا سوم هر رشته  دوره از مس
به کار خود پایان داد. تیم های شرکت کننده در این 
ــگاه های صنعتی شریف،  ــابقات از دانش دوره از مس
تهران، خواجه نصیر، رازی، الزهرا، بهشتی، صنعتی 
ــی امیرکبیر، بابل،  ــاهرود، صنعت ــان، یزد، ش اصفه

ــدود 30 تیم نیز  ــتان بودند و ح ــتان و کردس گلس
ــالمی واحد علوم و تحقیقات و  ــگاه آزاد اس از دانش
ــوزش عالی در این  ــات آم ــایر مؤسس 10 تیم از س

مسابقات شرکت کردند.
ــابقات رباتیک و هوش  ــومین دوره از مس رییس س
ــاره ی کیفیت  ــر درب ــگاه امیرکبی ــی دانش مصنوع
ــابقات گفت:  ــن دوره از مس ــای حاضر در ای تیم ه
ــرفت  ــاهد پیش ــای مین یاب ش ــگ ربات ه »در لی
خوبی نسبت به دوره های پیش بودیم، به طوری که 
ــود جلب کرد.  ــترین توجه را به خ این بخش بیش
ــز  ــکی نی ــی و پزش ــر، زیردریای ــای امدادگ ربات ه
برترین های ربات های این مسابقات بودند. همچنین 
ــاخص ترین کار ربات  ــش هوش مصنوعی ش در بخ
کشف تقلب های بانکی بود و در لیگ ربات انسان نما 

نیز کشور آلمان حائز رتبه ی اول شد.«

ش
زار

ــ
ــ

ــ
گ
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دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق توسط 
ــش خصوصی و با مدیریت و نظارت دفتر روابط  بخ
ــرکت داخلی  عمومی وزارت نیرو با حضور 350 ش
و خارجی ازجمله کشورهای فرانسه، ایتالیا، آلمان، 
چین، ترکیه، کره ی جنوبی و ... در روزهای چهارم 
ــر 30 هزار  ــی افزون ب ــم آبان ماه در فضای ــا هفت ت
ــگاه های بین المللی  مترمربع در محل دایمی نمایش

تهران برگزار شد.

ــده ی حوزه های  ــگاه دربرگیرن ــن دوره از نمایش ای
ــاوران، کارفرمایان، تولیدکنندگان  پیمانکاران، مش
تجهیزات برقی، تابلوسازان، کابل سازان، دکل سازان، 
فیوز، بالست، اتوماسیون، آزمایشگاهی، ابزاردقیق، 
ــراق آالت،  ــدرت، ی ــع و ق ــفورماتورهای توزی ترانس
ــنایی بود. ایجاد غرفه ی  المپ سازان و صنایع روش
ــور بین الملل و  ــادرات، دفتر ام ــعه ی ص دفتر توس
دفتر پدافند غیرعامل وزارت نیرو به منظور برقراری 
ــرکت های خصوصی در طول چهار روز  تعامل با ش

ــال از دیگر  ــول س ــتمرار آن در ط ــگاه و اس نمایش
ویژگی های نمایشگاه دوازدهم برق بود.

ــگاه نیز شامل نشست های  برنامه های جانبی نمایش
ــران بخش خصوصی و مدیران  تخصصی میان مدی
ارشد صنعت برق در خصوص راهکارهای توسعه  ی 
صادرات صنعت برق، تولید و ساخت داخل، نشست 
ــرژی مجلس  ــیون ان ــدگان کمیس ــترک نماین مش
ــالمی، مدیران فعال بخش خصوصی و  ــورای اس ش
ــرق در خصوص حمایت  ــی صنعت ب مدیران دولت

در دوازدهمین نمایشگاه بین المللي صنعت برق تهران مطرح شد: 

 

گروه گزارش

شبکه ی توزیع باید به طور کامل هوشمند شود
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شبکه ی توزیع باید به طور  ...

ــریع در انجام امور  ــاخت داخل، صادرات و تس از س
مرتبط با صنعت برق در شبکه های بانکی و بیمه  ای 

و همچنین سمینارهای تخصصی بود. 
ــتاد برگزاری نمایشگاه ها  کیومرث جلیلیان، دبیر س
ــا بیان این که  ــنواره های صنعت آب و برق ب و جش
ــین نمایشگاه صنعت برق به صورت  11 دوره ی پیش
ــد، اما این دوره برای نخستین  ــاالنه برگزار ش دوس
ــته برگزار  ــال از دوره ی گذش بار به فاصله ی یک س
ــکل از 40  ــه   ی فنی متش ــد، گفت: »یک کمیت ش
ــان صنعت برق، کیفیت تولیدات و  نفر از کارشناس
ــی و در  ــرکت ها را بررس ــات پس از فروش ش خدم
پایان نمایشگاه 30 غرفه   ی برتر را انتخاب و معرفی 
کردند. همچنین از طریق سازمان توسعه ی تجارت 
با 15 کشور رایزنی شد تا زمینه ی حضور هیأت های 
بازاریابی از این کشورها در نمایشگاه فراهم شود.«

سهم 98 درصدی تولید داخل در صنعت 
برق

ــم  ــر نیرو در مراس ــام وزی ــی، قائم مق ــی ذبیح عل
ــان این که پس از  ــگاه، با بی افتتاحیه ی این نمایش
پیروزی انقالب، توسعه و پیشرفت در صنعت کشور 
ــت، گفت: »امروز باالی  ــتابان بوده اس به صورت ش
ــتند  98 درصد از تولیدات صنعت برق داخلی هس
ــی از آن در بازار بین المللی،  و تحریم ها و خلل ناش
ــکلی برای ما به وجود نیاورده است.«  هیچ گونه مش
ــاس آمارها، صنعت برق کشور در  وی افزود: »براس

33 سال گذشته عالوه بر رسیدن به مرز خودکفایی 
کامل، توانمندی های خود را از لحاظ کمی و کیفی 
ــیده؛ به گونه ای که امروز حدود 67  ــعه بخش توس
ــور  ــده در کش هزار و 500 مگاوات نیروگاه نصب ش
ــد بسیار  ــه با قبل از انقالب رش داریم که در مقایس

خوبی داشته است.«
ــان نیروگاه ها از  ــاره به افزایش راندم ذبیحی با اش
ــروزه ایرانیان در  ــه 39 درصد، ادامه داد: »ام 34 ب
ــورهای منطقه  ــیاری از کش پروژه های مختلف بس
ــد.« وی با  ــارکت دارن ــز آمریکای جنوبی مش و نی
ــرایط مصرف موجود به  بیان این که  تولید برق با ش
ــت که به راحتی می توانیم  ــده اس گونه ای تنظیم ش
تعهداتمان در صادرات را اجرا کنیم، گفت: »به طور 

متوسط 1500 مگاوات صادرات برق داشتیم.«
ــه ی  ــه گالی ب ــخ  پاس ــرو در  نی ــر  وزی ــام  قائم مق
ــگاه مبنی بر فراموش  ــرکت کنندگان در نمایش ش
ــب وزارت نیرو پس از پایان کار  کردن آن ها از جان
ــگاه و چه بیرون  ــگاه، افزود: »چه در نمایش نمایش
ــت  ــی حمای ــرکت های خصوص ــگاه، از ش از نمایش
ــال نیز که سال حمایت از تولید ملی  می کنیم. امس
ــرمایه ایرانی است، 9 کارگروه  و حمایت از کار و س
ــم و یکی از  ــکیل داده ای ــتاد وزارت نیرو تش در س
ــرف کردن موانع و ایجاد  کارگروه ها مربوط به برط
ــت. همچنین دفاتر  ــاط در بخش خصوصی اس نش
مختلفی در حوزه   ی آب و برق در ستاد وزارت نیرو 
ــکالت بخش خصوصی وجود دارد که  برای حل مش

یاری دهنده   ی شرکت ها است.« وی درباره   ی میزان 
تسهیالت ارایه  شده به بخش خصوصی بیان داشت: 
ــا جایی که قانون اجازه بدهد به بخش خصوصی  »ت
ــانات ارزی نیز  ــهیالت می دهیم و در مورد نوس تس
ــرات منفی آن بر  ــه از تأثی ــالش خواهیم کرد ک ت

صنعت برق بکاهیم.«

تدوین آیین نامه ی صادرات برق توسط 
بخش خصوصی

در حاشیه ی آیین گشایش نمایشگاه برق، میرفتاح 
ــرکت مدیریت شبکه ی  فتاح قره باغ، مدیرعامل ش
ــطه ی برخورداری  ــران گفت: »ایران به واس برق ای
ــبکه   ی پرقدرت جهان، وضعیت  ــانزدهمین ش از ش
مناسبی برای صادرات برق دارد.« وی حجم کنونی 
ــورهای همسایه ازجمله  صادرات برق ایران به کش
ــتان و افغانستان را  ــتان، پاکس عراق، ترکیه، ارمنس
ــالم کرد و افزود:  ــن 1500 تا 1600 مگاوات اع بی
ــبکه ی  ــش 30 درصدی مصرف ش ــون با کاه »اکن
ــامانه های سرمایشی از مدار  برق به لحاظ خروج س
ــبی برای صادرات برق  مصرف، ظرفیت مازاد مناس
ــا 10 هزار مگاوات  ــود دارد و بین هفت هزار ت وج

برق را می توان صادر کرد.«
فتاح قره باغ ادامه داد: »ایران از ظرفیت کافی برای 
ــت و به  ــورها برخوردار اس صادرات برق به این کش
ــژه می تواند به عنوان  ــل موقعیت جغرافیایی وی دلی
ــرق در منطقه   ی خاورمیانه و در  چهارراه ترانزیت ب
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ــد.« وی اعالم کرد: »در  ــیای شرقی مطرح باش آس
فکر تدوین آیین نامه هایی در ایران هستیم تا بخش 
خصوصی بتواند در زمینه ی صادرات برق فعال شود 
و اگر این آیین نامه ها تدوین شوند، صادرات برق به 

شدت افزایش خواهد یافت.«

تولید و توزیع برق واگذار می شود، اما 
انتقال آن نه

ــازی صنعت  ــرادی، مجری خصوصی س بهمن اهلل م
ــگاه با بیان این که از 44 نیروگاه  برق نیز، در نمایش
ــروگاه به ظرفیت 16 هزارمگاوات و به ارزش  17 نی
ــش خصوصی واگذار  ــزار میلیارد ریال به بخ 90 ه
شده است، گفت: »صنعت برق به سه بخش تولید، 
ــده است و براساس اصل  ــیم ش انتقال و توزیع تقس
ــرکت های  ــی بخش های تولید و ش 44 قانون اساس
ــوند  ــازی می ش ــمول خصوصی س ــع برق مش توزی
ــت باقی  ــرق در بخش حاکمی ــال ب ــش انتق و بخ
ــزود: »وظیفه ی صنعت برق آماده  می ماند.« وی اف
ــردن نیروگاه ها برای واگذاری به بخش خصوصی  ک
است که در مجموع 44 نیروگاه به ظرفیت 34 هزار 
ــزار میلیارد ریال برای  ــگاوات و به ارزش 220 ه م

واگذاری در دست اقدام است.«
ــروگاه تاکنون 10  ــرادی ادامه داد: »از 44 نی اهلل م
ــاده 27 و از طریق بورس و  ــورت م ــروگاه به ص نی
ــت از  ــده و 34 نیروگاه قرار اس فرابورس واگذار ش
ــود.« به  طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار ش
گفته   ی وی، دو نیروگاه پرند و سنندج به عنوان رد 
ــرکت مپنا به ارزش هزار میلیارد تومان  دیون به ش
ــازی  ــت. مجری خصوصی س ــده اس تحویل داده ش
ــرکت  ــزود: »در حال حاضر 39 ش ــت برق اف صنع
ــهام دولتی این  ــع برق داریم که 40 درصد س توزی
شرکت ها باید واگذار شود. اما با توجه به حساسیت 
شرکت های توزیع این واگذاری ها مقداری با تأخیر 
ــت.« وی همچنین از قیمت گذاری  ــده اس انجام ش
21 نیروگاه به وسیله   ی شرکت خصوصی سازی خبر 
ــش نیروگاه دیگر نیز در دست  داد و ادامه داد: »ش

ارزیابی جهت واگذاری است.«

احتمال توقف 400 پروژه   ی بزرگ صنعت 
برق

ــندیکای  ــو هیأت مدیره ی س ــا کالهی، عض علیرض
ــگاه گفت:  ــرق در جریان بازدید از نمایش صنعت ب
ــروژه   ی بزرگ صنعت برق  ــال حاضر 400 پ »در ح
ــت و در صورت عدم تعدیل  ــده اس دچار چالش ش
ــدام از پروژه ها  ــه ی هیچ ک ــا ادام ــار قرارداده اعتب
ــان این که  ــا بی ــود.« وی ب ــد ب ــر نخواه امکان پذی
ــه را به  ــر بزرگ ترین ضرب ــال حاض ــه در ح آن چ
ــانات و بی ثباتی نرخ  ــدگان می زند، نوس تولیدکنن
ــانات و بی ثباتی  ــت، افزود: »با توجه به نوس ارز اس
ــرخ ارز تولیدکننده نمی داند چگونه باید قیمت را  ن
ــبه کند و قرارداد ببندد.« کالهی با یادآوری  محاس

ــزرگ وزارت نیرو مربوط  این که اکثر قراردادهای ب
ــا توجه به برخی  ــت، ادامه داد: »ب ــال 89 اس به س
ــروژه   ی بزرگ  ــال 90 پ ــکالت بودجه ای در س مش
ــد، اما پروژه های کنونی نیز 200  جدیدی اعالم نش
ــتند و باید تعدیل شوند.« تا 300 درصد منفی هس

وی با بیان این که بیش از 400 پروژه   ی بزرگ دچار 
مشکل شده اند، گفت: »درخواست معاونت راهبردی 
ــورای عالی فنی  این بود که این گونه پروژه ها به ش
ــورای عالی فنی در  ــفانه ش ــوند، اما متأس ارجاع ش
ــطح معاون وزیر برگزار می شود و برخالف وقت  س
کم این دوستان، درخواست ها بسیار است.« رییس 
کمیته ی سیم و کابل سندیکای صنعت برق افزود: 
»تالش می شود مجوز اخذ شود تا قراردادها توسط 
ــا صالحدید و طبق  ــرکت توانیر ب وزارت نیرو و ش
ــوند.« وی در پایان  ــخص تعدیل ش فرمول های مش
ــد و  ابراز امیدواری کرد که تعدیل ها به نتیجه برس
تصریح کرد: »اگر تعدیل ها به نتیجه نرسد، ادامه ی 

هیچ کدام از پروژه ها امکان پذیر نخواهد بود.«

شبکه ی توزیعی می خواهیم که کاماًل پایش 
و کنترل شود

ــم اختتامیه   ی  ــرو در مراس ــو، وزیر نی ــد نامج مجی
ــگاه صنعت برق ایران با اشاره به  دوازدهمین نمایش
هوشمندسازی شبکه های توزیع و مشکالت موجود 
ــود در صنعت برق،  ــکالت موج گفت: »یکی از مش
سوءاستفاده از برق است که در نهایت منافع ملی را 
دچار مشکل می کند. بنابراین باید شبکه ی توزیعی 
ــیم که به طور کامل مانیتور و کنترل  ــته باش داش
ــه یک گام از اصل 44 جا  ــود.« وی با بیان این ک ش
ــرکت های توزیع  ــوط به واگذاری ش ــده که مرب مان
ــرکت ها در حال آماده سازی  ــت، افزود:  »این ش اس
ــذاری آن ها ما هم  ــتند تا با واگ برای واگذاری هس
ــام داده  ــن زمینه انج ــان را درای ــی از وظایف م یک

باشیم.«
ــه وزارت نیرو به طور فعال  ــاره به این ک نامجو با اش
ــرخ ارز و پیش بینی تدابیری  ــه   ی تعدیل ن در زمین
ــود، اقدام می کند،  ــد در قراردادها لحاظ ش که بای
ــای قیمت مقطوعی هم که از  ادامه داد: »قرارداده
ــانات نرخ ارز متضرر می شوند، تعدیل خواهند  نوس
ــد و بلوغ  ــان این که با توجه به رش ــد.« وی با بی ش
ــه تزریق منابع عمومی  ــت برق، دولت راغب ب صنع
به این صنعت نیست، گفت: »صنعت برق باید خود 
ــعه ی ملی  را اداره کند و از فاینانس و صندوق توس
استفاده کند.« وزیر نیرو با تأکید بر لزوم استفاده از 
ظرفیت های موجود، به ذخیره ی 38 میلیارد دالری 
ــعه ی ملی اشاره کرد و افزود:  »باید از  صندوق توس
ــم داریم و  ــه در قانون برنامه پنج ــی ک ظرفیت های

هنوز فعال نشده اند، استفاده کنیم.«
ــی می تواند در  ــه بخش خصوص ــا بیان این ک وی ب
ــود، به ظرفیتی  بخش کاهش تلفات انرژی وارد ش
که برای صادرات برق وجود دارد اشاره کرد و ادامه 

ــرز خاکی داریم،  ــایگانی که م ــا تمام همس داد: »ب
ــاط الکتریکی داریم و می توانیم از ترانزیت برق  ارتب
ــتفاده کنیم. بنابراین امکان صادرات برق فراهم  اس
ــت و از آن می توان بهره برد.« وی با بیان این که  اس
ــتن انحصار صنعت برق موفق بوده است،  در شکس
ــرکت خصوصی  ــش از صد ش ــزود: »تاکنون بی اف
ــای صنعت برق  ــی که باید در فض ــده اند و رقابت ش
ــت. اما انتظار دارم  ــده اس ــد، ایجاد ش ایجاد می ش
ــد خودمان انتظار  ــرق از ما در ح ــاالن صنعت ب فع

داشته باشند.«
وزیر نیرو با بیان این که بخش خصوصی می تواند با 
ــیکل کاری پکیج اقتصادی را تنظیم کند،  ایجاد س
ادامه داد: » در حال حاضر ما در خصوص هدفمندی 
ــرای خانواده ها  ــم که ب ــته هایی تنظیم کرده ای بس
ــت. خانواده ها می توانند در تولید برق  اقتصادی اس
ــارکت داشته باشند و با استفاده از پنل، بخشی  مش
ــد. صنعت- ــود را تولید کنن ــورد نیاز خ ــرق م از ب

ــش با کمک مردم  ــز می توانند در این بخ  گران نی
فعالیت کنند.« وی همچنین گفت: »باید بر تقویت 
صادرات برق و صادرات خدمات فنی و مهندسی به 
کشورهایی که طالب آن هستند، بیشتر توجه شود. 
ــورهایی که با آن ها ارتباط  االن بیش  ترین نیاز کش
داریم در این حوزه است.« نامجو با اشاره به کاهش 
تلفات 23 درصدی در بخش توزیع انرژی و رساندن 
ــزود: »قرار بود تا  ــات به 14/8 درصد اف میزان تلف
ــیم، اما امسال  پایان برنامه ی پنجم به این عدد برس
ــد.« وی در پایان سخنان خود  این هدف محقق ش
از ادغام نمایشگاه آب و برق از سال آینده خبر داد.

آغاز عملیات اجرایی سه نیروگاه؛ به زودی
وزیر نیرو عالوه بر سخنرانی در مراسم اختتامیه در 
ــم نیز گفت: »بخش خصوصی  حاشیه   ی این مراس
ــارات صندوق  ــتفاده از اعتب ــروگاه با اس ــت نی هش
ــن تعداد،  ــداث می کند که از ای ــعه   ی ملی اح توس
ــه نیروگاه به زودی آغاز می شود  عملیات اجرایی س
ــی ها در حال انجام است.« نامجو  ــایش ال.س و گش
ــته وزارت نیرو بیش از 20  ــال گذش ادامه داد: »س
ــی از طرق مختلف  ــارد تومان منابع مال ــزار میلی ه
ــزان قابل  ــود را به می ــرد و بدهی های خ جذب ک

توجهی کاهش داد.«
ــم حجم کارها  ــه   ی وی، در زمان کنونی ه به گفت
ــای جدید مرتب به  ــت و پروژه ه کاهش نیافته اس
ــی رود. وزیر نیرو افزود: »با کاهش تلفات  مناقصه م
ــد مصرف  و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از رش
ــد و منابع بیش  تر به سمت موارد  برق جلوگیری ش
ــازی شبکه ی برق و  حاکمیتی از قبیل هوشمندس
تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی حرکت 
ــده در  ــو درباره ی پروژه های متوقف ش کرد.« نامج
ــت  ــه ی مطالعاتی ادامه داد: »باید توجه داش مرحل
ــت، نه  ــا در مرحله ی مطالعاتی اس که این پروژه ه
ــرا. پروژه هایی که در مرحله ی اجرا  در مرحله ی اج

ش
زار

ــ
ــ

ــ
گ

شبکه ی توزیع باید به طور  ...



91
ذر 

  آ
/ 1

38
ی 

ـاپ
 پی

/ 8
ره 

ـما
 ش

/15
ال

سـ

23

ـه
ــ

ــ
حبـ

صا
م

بوده اند، ردیف اعتباری دارند و هر ساله منابع آن ها 
ــور پیش بینی می شود و به  در ردیف بودجه ی کش

کار خود ادامه می دهند.«
توفیقات نسبی و افت های کمی و کیفی 

نمایشگاه امسال

ــت عاملی  ــه مدیری ــا الکترونیک« ب ــرکت »برن ش
ــادق میرغفوریان، از اعضای حاضر انجمن  محمدص
 ،UPS ،ــارژر ــگاه بود که در زمینه ی ش در نمایش
ــت کاتدیک و رله   های حفاظتی  کنترل دور، حفاظ
ــالمی، مدیر پروژه ی این  ــت دارد. مجتبی اس فعالی
ــال های اخیر مدیریت فروش این  شرکت که در س
ــت، با اشاره به  ــته اس ــرکت را نیز بر عهده داش ش
ــرکت کنندگان و بازدیدکنندگان  ــداد ش کاهش تع
دوازدهمین نمایشگاه برق گفت: »موقعیت غرفه   ی 
برنا الکترونیک در نمایشگاه امسال بسیار خوب بود 
ــه داران هم با توجه به کاهش حجم بازدیدها  و غرف
ــان  ــخگویی مراجع ــه پاس ــری را ب ــت بیش ت فرص

اختصاص می دادند.«

ــت عاملی  ــر« به مدیری ــا صنعت مه ــرکت »درن ش
حسین ریاحی از اعضای انجمن اتوماسیون صنعتی 
ــیون  ــگاه برق بود که در زمینه ی اتوماس در نمایش
ــامانه   ی کنترل دیزل  ــی، fatek-PLc و س صنعت
ــؤول  ــد. خانم براتی، مس ــت می کن ــور فعالی ژنرات
بازاریابی و مسؤول غرفه ی این شرکت در نمایشگاه، 
سخت گیری های ستاد برگزاری نمایشگاه را بیش از 

ــت و گفت: »متأسفانه مسؤوالن برگزاری  حد دانس
اجازه نمی دادند که داخل تابلوها برند گذاشته شود 
ــت.«  ــلول خالی هم برای مخاطب جاذب نیس و س
ــا یادآوری هم جواری غرفه   ی درنا صنعت مهر  وی ب
با دانشگاه علم و صنعت در سال گذشته، افزود: »نه 
شرکت کنندگان و نه بازدیدکنندگان به لحاظ کمی 

و کیفی در سطح پارسال نبودند.«

ــامان انرژی« به مدیریت عاملی سعید  شرکت »س
ــیون  خادمی، از دیگر اعضای حاضر انجمن اتوماس
ــه به عنوان  ــگاه دوازدهم بود ک ــی در نمایش صنعت
ــاي EPC در زمینه ی نفت، گاز  ــکار پروژه  ه پیمان
ــواع تابلوهاي برق و کنترل  ــازنده ی ان و انرژي و س
ــین صادقی، مدیر امور اداری این  فعالیت دارد. حس
شرکت با بیان این که این اولین حضور نمایشگاهی 
ــگاه داخلی بود، گفت:  سامان انرژی در یک نمایش
ــال نیز در نمایشگاه اربیل  ــهریورماه امس »ما در ش
ــان این که برای  ــتیم.« وی با بی ــراق حضور داش ع
ــگاه برق امسال هنوز زود است،  برآورد بازده نمایش
ــگاه برق تهران در حد  افزود: »میزان بازدید نمایش

قابل قبولی بود.«

ــیون  ــای حاضر انجمن اتوماس ــر از اعض یکی دیگ
ــرل فرایند«  ــپهر کنت ــرکت »س ــگاه، ش در نمایش
ــود که عالوه بر  ــت عاملی آرمان بارزی ب به مدیری

 PLC ،HMI ــواع ــه ی فروش ان ــت در زمین فعالی
ــای کمپانی ه ــی  نمایندگ  ،Industrial PC  و 

 Proface و Kicno را نیز در ایران بر عهده دارد. 
خانم براتی، مسؤول بازرگانی و مسؤول غرفه ی این 
شرکت در نمایشگاه، دوره ی پیشین نمایشگاه برق 
را موفق تر دانست و گفت: »امسال تعداد حاضران و 
مخاطبان نمایشگاه برق کاهش یافته بود، اما ما در 

مجموع از نمایشگاه راضی هستیم.«

ــه مدیریت عاملی  ــری برگ« ب ــرکت »کامپپیوت ش
ــای حاضر انجمن در  ــعود مهرداد، ازجمله اعض مس
ــگاه برق بود که در زمینه ی طراحی، اجرا و  نمایش
راه اندازی سامانه   های اتوماسیون صنعتی و فناوری 
ــؤول  ــم قبادی، مس ــت دارد. خان ــات فعالی اطالع
ــان این که بیش تر  ــرکت با بی روابط عمومی این ش
ــه کامپپیوتری برگ را  ــدگان کیفی غرف بازدیدکنن
مدعوان ما تشکیل می دادند، گفت: »ما تا بدین جای 
کار از حضورمان در نمایشگاه راضی هستیم و باید 
گفت درمجموع نمایشگاه برق از نمایشگاه صنعت، 

برای ما بهتر بود.«

ــیون در  ــن اتوماس ــر انجم ــای حاض ــر اعض از دیگ
نمایشگاه برق، شرکت »مهندسی برق و الکترونیک 
کرمان تابلو« به مدیریت عاملی ناصر حیدری نصب 
ــده ی راه حل های جامع  ــرکت ارائه دهن بود. این ش
صنعتی و مدیریت پروژه های EPC است. نعمتی، 
ــرکت با بیان این که 80  مدیر روابط عمومی این ش
ــگاه دنبال  ــد از اهدافی که با حضور در نمایش درص
ــده است، گفت: »چه در بخش  می کردیم محقق ش
ــال با  ــگاه امس حضور و چه در بخش بازدید، نمایش
ــه عواملی همچون عدم تبلیغ  افت مواجه بود که ب
ــرایط ناشی از  ــانی مناسب آن و نیز ش و اطالع رس

تحریم های اقتصادی برمی گردد.«

برنا الکترونیک

درنا صنعت مهر

سامان انرژی

مهندسی برق و الکترونیک کرمان تابلو سپهر کنترل فرآیند

شکامپیوتری برگ
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ــمی زیمنس را در  ــرکت که نمایندگی مجاز رس ش
ــار ضعیف،  ایران دارد، در زمینه ی ابزار دقیق و فش
ــی مکاترونیک،  ــزات آموزش ــد تجهی CNC، تولی
ــت دارد. خانم فراهانی،  ــک و PLC فعالی پنوماتی
ــؤول بازاریابی و امور نمایشگاهی این شرکت با  مس
ــاره به این که برگزاری نمایشگاه برق به صورت  اش
ــت، گفت: »برگزاری  دوساالنه بازدهی بهتری داش
نمایشگاه برق، آن هم با فاصله ی یک ساله از دوره ی 
پیشین، اعتراض اعضای انجمن و شرکت های دیگر 
ــازنده با حضور  ــرکت های س ــت، زیرا ش را برانگیخ
ــتاوردها بیش تری را  ــاالنه ، دس ــگاه دوس در نمایش
ــد.« وی با بیان  ــش بگذارن ــه نمای ــتند ب می توانس
این که نمایشگاه برق بازدیدکننده ی خاص خودش 
ــرکت کنندگان تا  ــزود: »کاهش تعداد ش را دارد، اف
حدود زیادی به آماده نبودن شرکت ها برای حضور 

به فاصله ی یک سال در نمایشگاه برمی گردد.«

ــوگند(« به مدیریت عاملی  شرکت »نیرو سازه )س
ــگاه  احمد مؤمنی از اعضای حاضر انجمن در نمایش
ــاخت  ــه در زمینه ی طراحي، س ــود ک ــم ب دوازده
ــوی و ضعیف برق،  ــار ق و نصب انواع تابلوهای فش
ــیون صنعتی و تجهیزات انتقال نیرو فعالیت  اتوماس
ــؤول بازرگانی و فروش این  دارد. خانم فرجی، مس
ــرایط کنونی اقتصادی و  ــرکت با بیان این که ش ش
تبلیغات ضعیف باعث افت نمایشگاه برق نسبت به 
ــد، گفت: »نمایشگاه، امسال نیز  سال های پیش ش
کم وبیش شلوغ بود اما این شلوغی چندان پرفایده 
نبود.« وی افزود: »شرکت کنندگان در نمایشگاه نیز 

افت کیفی داشتند.«

اسماعیلی ادامه داد: »بخشی از این افت، به نبودن 
شرکت های تابلوساز و کابینت ساز نیز برمی گشت.« 
ــخت حضور شرکت های  ــاره به شرایط س وی با اش
ــاز در نمایشگاه گفت: »کافی  ــاز و کابینت س تابلوس
ــی به نمایش  ــود درون کابینتی تجهیزات خارج ب
ــود، تا غرفه ی مربوطه ارزی محسوب  ــته ش گذاش
ــان این که  ــط عمومی مکو با بی ــود.« مدیر رواب ش
ــانات ارز وضعیت صادرات و واردات را به شدت  نوس
ــدن برخی از  ــت، افزود: »وصول نش متأثر کرده اس
ــازنده از توانیر و  ــرکت های س ــات معوق ش مطالب
وزرات نیرو نیز موجب حضور نیافتن این شرکت ها 

در نمایشگاه برق شد.«

ــیون در  ــی دیگر از اعضای حاضر انجمن اتوماس یک
ــی برق و الکترونیک  ــرکت »مهندس ــگاه، ش نمایش
قشم ولتاژ« به مدیریت عاملی اصغر بارزی بود. این 
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ــاخت برق و کنترل مپنا«  ــرکت »مهندسي و س ش
ــعید قاضي  )مکو( به مدیریت عاملی علي اکبر میرس
ــگاه برق بود که  ــای حاضر انجمن در نمایش از اعض
ــاخت تابلوهاي کنترل و  ــه ی طراحي و س در زمین
ــماعیلی، مدیر  الکتریک نیروگاهي فعالیت دارد. اس
ــاره به حضور 20  ــرکت با اش روابط عمومی این ش
ــرکت زیرمجموعه ی گروه مپنا در نمایشگاه برق  ش
گفت: »حضور مکو در نمایشگاه برق به خاطر سر و 
کار مستقیمش با پروژه های برق بسیار مهم و مفید 
ــرهای  بود.« وی با بیان این که گروه مپنا از اسپانس
ــزود: »چون  ــت، اف ــگاه برق بوده اس ــی نمایش اصل
ــرکت برق و کنترل )مکو( یک محصول  محصول ش
ــت، افت کمی و کیفی نمایشگاه که دیگر  خاص اس
شرکت کنندگان احساس می کردند، چندان برای ما 

محسوس نبود.«

شرکت مهندسی برق و الکترونیک
 قشم ولتاژ

نیرو سازه )سوگند(

ش
زار

ــ
ــ

ــ
گ

مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا )مکو(

شبکه ی توزیع باید به طور  ...
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قسمت سوم 

پایانی

واژه  های کلیدی:
کاهش هزینه

مدیریت هزینه
روش های کنترل هزینه

سودآوری

مدیریت هزینه و شناسایي 
عوامل قابل کاهش هزینه

مهندس سید موسی میرقربانی گنجی

مدیر عامل شرکت نیکان آرامیس

Mousa.ganji@yahoo.com

ش
ـار

ــ
گـ

ن

ضرورتي آشکار در راستاي افزایش بهره  وري و افزایش  سوددهي

فعالیت های هر مؤسسه ای شامل انجام مجموعه ای 
از امور است که هر یک دارای هزینه های مربوط به 
ــرکتی می تواند بنابر موقعیت و  خود هستند. هر ش
ــرایط خویش، روشی برای کاهش هزینه انتخاب  ش
ــای خود را  ــردن آن، هزینه ه ــا اجرایی ک کند و ب

کنترل کرده و کاهش دهد.
ــازمان ها یا به عبارت  توجه به هزینه های متعدد س
ــت که بسیار  دیگر مدیریت هزینه، امروزه امری اس
ــوده و در این  ــازمان ها ب ــران س ــورد توجه مدی م
ــذر حتی رقبا به تحلیل هزینه های یکدیگر نیز  رهگ

می پردازند.
ــوم  و پایانی آن  ــمت س این مقاله که در ادامه، قس
ــده است ضمن مرور برخی عوامل  تقدیم حضور ش
ــه، راهکارهایی را نیز برای مدیریت  کاهنده ی هزین

هزینه ارایه نموده است.
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روش  هاي  سودآوری در شرکت
ــیاری از صاحبان تجارت های نسبتاً کوچک  چرا بس
ــرکت به پرداخت حقوق  به جای تمرکز بر سود ش

کارمندان توجه بیش  تری می  کنند؟
ــیگمون  ــیا س ــؤاالتی از پاتریش ــورد س ــن م در ای
ــاوره در منهتن، شد  ــس و رییس شرکت مش مؤس
ــخ داد: ــیگمون به آن  ها چنین پاس ــیا س  و پاتریش

ــای  کاره و  ــب  کس از  ــیاری  بس ــداد  تع ــرا  .چ
ــتند؟ نیس ــق  موف ــودآوری  س در  ــک   کوچ

ــب و کار های کوچک از  ــن که صاحبان کس اول ای
ــق و کافی  ــرکت خود اطالع دقی ــود یا زیان ش س
ــس از پرداخت حقوق کارمندان  ندارند. هر ماهه پ
ــت کنند، در کل  ــد بدهی های بیش  تری پرداخ بای
ــرکت ها از نظر مالی شرایط خوبی ندارند و موفق  ش
ــب و کارهای  ــان کس ــیاری از صاحب ــتند. بس نیس
ــودآوری  ــرمایه و س کوچک تفاوت بین گردش س
ــا نگاهی به  ــال ب ــط در پایان س ــد و فق را نمی دانن
ــوص در دوران رکود، پول  ــه خص ــزارش مالی، ب گ
ــت را از دست می دهند.   هنگفتی که در گردش اس
ــه ماه  ــر س ــا ه ــه ی ــل ماهان ــران عام ــا مدی  .آی
ــد؟   ــی می   کنن ــی را بررس ــات مال ــار اطالع  یک  ب
ــن کاری را انجام می دهند،  ــی از مدیران چنی برخ
ــب  ــات را در زمان مناس ــب مدیران اطالع ــا اغل ام
بررسی نمی    کنند. در اکثر شرکت های کوچک هنوز 
ــی وضعیت مالی هستند  ــؤول بررس کارمندانی مس
ــای نرم افزاری اطالعات هفتگی  و از طریق برنامه ه
ــد اما این برنامه ها توانایی  را در رایانه ثبت می کنن
ــا را ندارند.  ــبه   ی صحیح هزینه ه ــل و محاس  تحلی
ــه روش هایی  ــردن فناوری چ ــر به   روز ک .عالوه ب
دارد؟  ــود  وج ــودآوری  س ــش  افزای ــراي   ب
ــعی کنند تا  ــازمان باید س ــام کارمندان یک س تم
ــرکت را از طریق شبکه، بازاریابی، فروش و  سود ش
ــش هزینه ها افزایش دهند. اگر کارمندان فقط  کاه
ــند و کمکی به  ــر دریافت حقوق ماهانه باش به فک
بهبود وضعیت موجود شرکت نکنند موقعیت شغلی 
ــتن چنین  ــا در معرض خطر خواهد بود. داش آن  ه
طرز فکری در کسب و کارهای کوچک مورد قبول 
ــال راه هایی جهت  ــت و کارمندان باید به دنب نیس
ــرکت باشند.  ــرمایه و افزایش درآمد ش  پس انداز س
ــش تعداد  ــاهد کاه ــته ش ــال گذش ــد س .در چن
بسیاری از شرکت ها بوده ایم، این شرکت ها چگونه 
ــود صرفه جویی کنند؟  ــد در هزینه های خ  می توانن
ــدت تمرکز کنند،  ــر قراردادهای بلند م اگر فقط ب
بدون شک بیش از حد هزینه می پردازند. در صورت 
برقراری ارتباط با تمام فروشندگان از طریق سامانه 
دی اس ال، تلفن و ایمیل از هزینه های خود به طور 
ــد. هنوز در برخی  ــل توجهی می توانند کم کنن قاب
ــتفاده می شود و با  ــال پست اس دفاتر از کنتور ارس
این که سال ها است خدمات بانکداری الکترونیکی 
در اختیار مشتریان می باشد در بعضی از شرکت ها 
حسابداران چک ها را از طریق ایمیل ارسال می  کنند. 

ــاه برای  ــزار دالری در م ــداز چند ه ــی پس ان حت
ــب و کار کوچک رقم بزرگی محسوب می شود.   کس
ــب  کس ــق  طری از  ــوان  می ت ــه  .چگون
داد؟  ــش  افزای را  ــود  س ــر  بیش  ت ــد   درآم
سعی کنید محصوالت بیش  تری به فروش برسانید 
ــا عالوه برتمرکز بر کار خود خدمات دیگری ارایه  ی
ــار طراحی و اجراي  ــوان طراح در کن دهید. به عن
ــتری می توانید کارهای جانبی فراوانی  باغچه   ی مش
ــاودان هم تمیز کنید. اگر در  انجام دهید و حتی ن
زمینه   ی فروش کتاب فعالیت می کنید، زمان آن فرا 
ــیده که کتاب های بیش  تری به فروش برسانید.  رس
ــاس نوع رابطه  ــتری، بر اس ایده  ی دیگر جلب مش
ــما مراجعه  ــار دیگر هم به ش ــکل می   گیرد که ب ش
کنند. می توانید خدمات ماهیانه و ساالنه   ی شرکت 
را با قیمت های ارزان   تری ارایه دهید و از این طریق 
ــب   ــیاری از صاحبان کس ــب درآمد کنید. بس کس
ــال تجربه   ی کاری  ــی س ــت یا س وکار بیش از بیس
ــظ موقعیت خود  ــا همچنان مایل به حف دارند، ام
ــتند. اما این به این معنا نیست که می خواهند  هس
ــاختمانی در مرکز شهر داشته باشند. در صورت  س
ــات  ــد خدم ــود بای ــتریان خ ــت دادن مش  از دس
ــبانه   روزی و ارزان تری ارایه دهند. در حال حاضر  ش
ــبکه هاي اجتماعي فعالیت کنید، وبالگ  باید در ش
ــایت تخصصی داشته باشید تا نام شرکت  یا وب س
ــتریان بماند و معروف شوید، دیگر  شما در یاد مش
ــم بپوشید.  نمی توانید از انجام چنین کارهایی چش
عالوه بر این الزم است اعتبار خود را نزد مشتریان 
ــت که چه مدت است به انجام  باال ببرید. مهم نیس
کار خود مشغول هستید، باید دست به رقابت بزنید. 
در هر کسب و کاری حتی با وجود شکست و ضرر، 
ــت و روش های خالقی براي  همیشه جای امید اس
ــرفت  ــودآوری و پیش کاهش هزینه های اجرایی، س
ــالش می توان  ــاً در صورت ت ــود دارد و مطمئن وج

اوضاع را تغییر داد و به موفقیت دست پیدا کرد.

5. روش   هاي کنترل هزینه   ی شرکت
روش شماره 1.  تعدیل نیرو را با تغییرات راهبردي 

همراه سازید.
ــا برنامه هاي بلندمدت  ــه   ی تعدیل نیرو ب اگر برنام
ــا از تداخل  ــود، نه تنه ــرکت توأم ش و راهبردي ش
ــا در آینده جلوگیري مي  کند،  امور و دوباره کاري ه
بلکه موفقیت شرکت را نیز در آینده به همراه دارد. 
تعدیل نیرو با این نگرش، باعث هدفمند شدن کارها 
ــمت هدف هاي بلندمدت که همان  و حرکت به س

ــرکت است، خواهد  ــهامداران ش باال بردن ثروت س
ــه   ی کاهش نیرو باید  ــد. نگرش مدیران در برنام ش
 کاماًل با برنامه هاي راهبردي همسو و سازگار باشد.

ــا  ب را  ــرو  نی ــش  کاه  .2 شـماره  روش 
ــازید. س ــط  مرتب ــرکت  ش ــاي   فعالیت ه

ــش  کاه ــتاي  راس در  ــرو  نی ــل  تعدی ــه   ی  برنام
ــدن آن  ــث هدفمند ش ــرکت، باع ــاي ش فعالیت ه
ــش نیروي  ــریح کاه ــه تش ــن روش ب ــود. ای مي ش
ــطح فعالیت ها و مطابق  ــاني همراه با کاهش س انس
ــردازد. اگر ما  ــرکت مي پ با برنامه هاي راهبردي ش
ــیم و سفارش هاي  ــرکت تولیدي داشته باش یک ش
ــل نیروي بخش  ــد، باید تعدی ــي کاهش یاب دریافت
ــم. ــط نمایی ــروش مرتب ــش ف ــه کاه ــد را ب  تولی

ــان  ــاز، کارکن ــورت نی ــد در ص ــت مي توان مدیری
ــاي  ــارب در بخش ه ــص و تج ــاس تخص را براس
ــکان تأثیرات  ــد ام ــا ح ــرد یا ت ــه کار گی ــر ب دیگ
ــبت  ــي نس ــوار کاهش نیروها را با آگاهي بخش ناگ
ــش دهد. ــرکت کاه ــودي ش ــاي رک ــه فعالیت ه  ب

در این زمینه، استفاده از مفهوم هزینه یابي بر مبناي 
ــود. هزینه یابي بر  ــت )ABC( مفید خواهد ب فعالی
مبناي فعالیت معموالً براي هزینه هاي سربار تولید 

مورد استفاده قرار مي گیرد. در این روش
تالش مي شود هزینه هاي سربار با

 فعالیت هاي تولیدي
 مرتبط شود.

اگـر کارمندان فقـط به فکـر دریافت 
حقوق ماهانه باشـند و کمکی به بهبود 
وضعیت موجود شرکت نکنند موقعیت 
شغلی آن  ها در معرض خطر خواهد بود.

مدیریت هزینه و شناسایی عوامل...
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ــاط دادن  ــه دنبال ارتب ــوالً ب ــرد ABC، اص رویک
ــربار با تولیدات یا فعالیت هاي شرکت  هزینه هاي س
ــد تا دقیقاً  ــه مدیران کمک کن ــت و مي تواند ب اس
ــاني را به طور راهبردي  ــداف کاهش نیروي انس اه
ــک کارخانه،  ــراي مثال، اگر در ی ــال نمایند. ب دنب
ــربار نیز با توجه  ــد کاهش یابد و هزینه هاي س تولی
ــین آالت تعیین  ــاعات کار ماش ــه عواملي مثل س ب
گردند، در این صورت باید هزینه هاي سربار نیروي 
ــارت دیگر، اگر یکي از  ــاني کاهش یابند. به عب انس
ــفارش مواد  ــربار، هزینه   ی تنظیم س هزینه هاي س
باشد، ممکن است شرکت با توجه به کاهش تولید، 
ــاني کمتري جهت تنظیم و پردازش  به نیروي انس
ــته باشد. ــات و دریافت محموله ها نیاز داش  سفارش

تفکیک فعالیت ها براساس روش ABC مي تواند به 
کاهش نیروهاي غیرتولیدي نیز کمک کند. برقراري 
ــي و اداري باعث  ــن دوایر تولید، بازاریاب ارتباط بی
مي شود تا به تناسب کاهش نیروهاي بخش تولیدي، 

ــاي بخش اداري و بازاریابي نیز کاهش یابند.  نیروه
روش شماره 3. در دوران رکود اقتصادي مشاغل 

را سازمان  دهي نمایید.
اگر شرکت شما خطوط تولید جدیدي راه اندازي کرده 
است و داراي موقعیت هاي تجاري مناسب و بازارهاي 
ــدي در آینده خواهد بود، ضرورت دارد  بالقوه جدی
ــا رکود اقتصادي به وجودآمده  اندکي تأمل  نماید.  ب

ــرکت ها به جاي  ــرایط بعضي از ش ــن گونه ش در ای
ــازمان   دهي مجدد  برنامه   ی کاهش نیرو، برنامه   ی س
ــاي جدید را دنبال مي کنند، زیرا با خروج  فعالیت ه
ــد  ــرکت ها در وضعیت رش از رکود اقتصادي این ش
ــازمان دهي  ــریع قرار خواهند گرفت. برنامه   ی س س
مجدد فعالیت ها مشتمل بر کاهش تولید بر اساس 
ــش هزینه ها تا حد ممکن  ــات و کاه میزان سفارش

مي باشد. 
ــاس افت موقت  ــر تنها براس ــرکت هاي آینده نگ ش
ــه تعدیل  ــدام ب ــودآوري اق ــش س ــروش و کاه ف
ــتند که  ــرکت هایي موفق هس ــرو نمي کنند. ش نی
ــذب نیروهاي  ــادي براي ج ــت رکود اقتص از فرص
ــد باثبات  ــد و زمینه   ی رش ــتفاده کنن حرفه اي اس
ــم نمایند. این  ــي فراه ــال هاي آت ــرکت را در س ش
ــتند تا نیروهاي خالق  گونه شرکت ها درصدد هس
ــرایط جذب نمایند تا  ــد را در این گونه ش و توانمن
ــداف کوتاه مدت در  ــیر اه ــه جاي حرکت در مس ب
ــردي و بلندمدت  ــبرد برنامه هاي راهب ــت پیش جه
ــاي بالقوه براي  ــد. آن  ها هرگز فرصت ه گام بردارن
ــد و مي دانند به  ــت نمي دهن ــي را از دس ــد آت رش
ــکوفایي و رونق خواهد  دنبال هر رکود اقتصادي ش
ــخت جذب نیروهاي  ــیار س ــکالت بس بود و از مش
ــتند. ــود اقتصادي آگاه هس ــتعد در زمان بهب  مس

روش شماره 4. زمان بیکاري اختیاري موقت بدون 
 پرداخت حقوق و مزایا را به کارکنان پیشنهاد نمایید.

ــدن به تعدیل نیرو،  مدیریت باید قبل از مجبور ش
ــه کارکنان  ــکاري اختیاري موقت را ب ــه   ی بی برنام
ــنهاد نماید. مزیت انجام این کار، دستیابي به  پیش
ــب براي نیروهاي مازاد و  ــغلي مناس فرصت هاي ش
ــاري آن  ها در آینده  ــش نگراني از بی کاري اجب کاه
ــان خاطر بیش  تر  ــا مي توانند با اطمین ــت. آن  ه اس
ــغلي مناسب تري باشند. با  به دنبال فرصت هاي ش
ــکالت  ــن برنامه ضمن از میان بردن مش اجراي ای
ــکاري اجباري مي توان  ــي از بی روحي و رواني ناش
ــاي مضاعف در آینده نیز جلوگیري کرد.  از هزینه ه

با انجام این کار بسیاري از نیروها داوطلبانه خواهان 
خروج از سازمان مي شوند و مدیریت متوجه خواهد 
شد که کدام نیروها در چه مواقع و در کدام مشاغل 
ــي و غیره(  ــدي، بازرگان ــاي مختلف تولی )بخش ه
ــازمان را ندارند. بدین طریق  انگیز  ه   ی ماندن در س
ــویقي آتي  ــزوم برنامه ریزي و ایجاد طرح هاي تش ل

براي تصدي پست هاي خالي نمایان مي شود.

نتیجه   گیری
اگرچه اجرای برنامه   های کاهش هزینه ممکن است 
ــد، اما در حقیقت این  ــی به نظر آی یک هدف اساس
ــت. این راه حل به دو دلیل زیر نمی   تواند  طور نیس
به سادگی هزینه   های خارج از چرخه   ی فعالیت   های 
تولید، بازاریابی و توزیع سازمان را هدایت و کنترل 

کند.
ــه   ی  هم ــازمان   ها،  س ــر  اکث در  ــه،  ک آن   اول 
ــازاد، از مدت  ها قبل و با بهره   گیری از   هزینه   های م
ــد مدیریت  ــرفته - همانن ــای نوین و پیش روش  ه
 کیفیت جامعTQM( 1( و تولید بهنگام2)JIT(  - از 
ــه  ــده   اند. دوم آن ک ــارج ش ــد خ ــه   ی تولی چرخ
ــام بازاریابی و  ــی از انج ــای ناش ــش هزینه  ه افزای
ــر از افزایش هزینه- ــع کارآمد، به مراتب کمت توزی

ــزی بهتر تولید  ــل از طراحی و برنامه   ری های حاص
ــیل مــدیریت بهای تمام  ــت. بزرگ   ترین پتانس  اس
ــزی و طراحی  ــه برنامه  ری ــده   ی هدف، مربوط ب ش
ــه،  ــن ک ــه ای ــل توج ــت. قاب ــول اس ــک محص  ی
واژه   ی »مدیریت هزینه« نسبت به واژه   ی »کــاهش 
هزینه« بیش  تر مورد استفاده قرار می   گیرد. در واقع 
ــده تبیین این باور  ــدف از مدیریت بهای تمام ش ه
ــالم و پیروزمندانه  ــت که رقابت س و طرز تلقی اس
ــیدن به پایین   ترین سطح هزینه نیست،  تنها در رس
بلکه موفقیت در نیل به کیفیت، کارایی و هزینه   ی 
ــازمان   ها تعهد دارند تا میان  ــت. امروزه س کمتر اس
کیفیت و کارایی محصوالت خود و هزینه   های   شان 
ــب و تعادل برقرار کنند و با بهره   گیری از  تنــــاس
ــی پیشرفته، با جدیت و پشتکار،  روش  های مهندس
ــخ  گوی  ــه محصول تقلبی که پاس ــد هرگون از تولی
ــت، خودداری  ــتریان نیس انتظارات و نیازهای مش
ــد. مصرف کنندگـان باتجربه و آگاه که توانایی  کنن
ــد، این  ــوالت رقابتی را دارن ــایر محص ــاب س انتخ
ــی( را نخواهند پذیرفت، چرا که   قبیل کاالها )تقلب
ــخصات و ویژگی  های یک کاالی مرغوب  آن  ها مش
ــی آن را از  ــنـد و به راحت ــی می شناس ــه خوب  را ب
ــی )مانند  ــل کیفیت و کارای ــه   ی دارای حداق نمون
ــتاندارد، پرسروصدا و با شتاب کم  خودروی غیراس
ــخیـص می دهند همچنین همان   طور  و غیره( تش
ــامانه   ی  COQ، نیز یک ابزار کاماًل  که واقفید، س
تخصصي و وسیع بوده که نمي توان در یک مقاله   ی 
ــاره کرد. تنها در این  کوتاه، به تمامي زوایاي آن اش
نوشتار سعي گردید به صورت کاماًل گذار و مختصر 
ــامانه   ی فوق توضیح داده شود تاصاحبان صنایع  س
بتوانند اطالعات کلي از این ابزار مدیریتي را بدست 
آورند. همچنین سعي گردید که این دید به صاحبان 
ــود که با استفاده از این قبیل ابزاها  صنعت داده ش
ــامانه   هاي مدیریتي مي توان در راستاي کاهش  و س
قیمت تمام شده، افزایش بهره وري، افزایش رضایت 
مشتري و در نهایت افزایش سوددهي گام برداشت. 

1. Total Quality Management
2. Just In Time
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ــب مي   کنند  ــازمان   ها هدف   هایي را تعقی ــه س کلی
ــتیابي به این  ــد در جهت دس ــران آن  ها بای  و مدی
ــازماني در  ــش کنند. مدیران هر س هدف   ها، کوش
راستاي کوشش  هاي خود به خاطر تحقق هدف  هاي 
تدوین شده براي آن سازمان، وظایف تصمیم گیري، 
ــات را انجام   ــت و کنترل عملی ــزي و هدای برنامه ری
ــط مدیران نیاز به  مي  دهند. انجام این وظایف توس
اطالعات دارد . بخش عمده اي از نیازهاي اطالعاتي 
ــري ، برنامه ریزي و  ــور تصمیم گی ــران به منظ مدی
ــابداري  ــامانه   ی اطالعات حس ــرل، از طریق س کنت

فراهم مي  شود.
ــام  انج ــالل  خ در  ــران  مدی ــن،   بنابرای
ــازمان  ها،  ــاي حرفه اي خود در کلیه   ی س فعالیت  ه
ــي و غیرانتفاعي و  ــزرگ و کوچک، انتفاع ــم از ب اع
ــابداري  ــامانه   ی حس دولتي و خصوصي ناگزیر با س
ــامانه   های  ــران، اغلب از س ــد. مدی ــر و کار دارن س
ــات الزم به  ــتیابي به اطالع ــابداري براي دس حس
منظور اتخاذ تصمیمات مربوط به برنامه ریزي ، نظیر 
ــاخته شود و این  این که چه نوع محصوالتي باید س
ــود ، استفاده  محصوالت با چه قیمتي باید عرضه ش
ــامانه   های حسابداري  ــوي دیگر، س مي   کنند. از س
ــنجش تأثیر  ــوان براي ارزیابي عملکرد و س  را مي  ت
ــرکت ، نیز بکار  فعالیت  هاي کارکنان بر عملکرد ش
ــابداري مستقر در  ــامانه   ی حس گرفت. بنابراین، س
ــازمان  ها از یک طرف ، یک منبع اطالعاتي براي  س
تصمیمات برنامه ریزي است و از طرف دیگر، بخش 
ــازمان   ها محسوب  ــازوکارکنترل س جدایی   ناپذیر س

مي  شود. 

حسابدراي اساساً داراي دو زمینه   ی جداگانه ، یکي 
ــابداري مالي  ــابداري مدیریت و دیگري، حس حس
ــابداري که هدف آن تأمین  است. آن بخش از حس
ــطوح مختلف یک  ــران س ــاي اطالعاتي  مدی نیازه
ــابدراي مدیریت و آن بخش از  ــرکت است، حس ش
ــم کردن اطالعات  ــابداري که مقصود آن فراه حس
ــازمان اما ذي   حق ،  ــخاص خارج از س  مورد نیاز اش
ــه عموماً  ــت ک ــازمان اس ذي   نفع و ذي   عالقه به س
قدرت دسترسي به اطالعات را ندارند و انتظار مي  -

رود بر مبناي اطالعاتي که فراهم مي  شود درباره   ی 
سازمان قضاوت یا راجع به آن تصمیم گیري کنند ، 

حسابداري مالي نامیده مي  شود.
ــر مجموعه   ی  ــي زی ــابداري صنعت ــامانه   ی حس س
ــابداري است که اطالعات  ــامانه   ی اطالعات حس س
ــایي، ثبت، اندازه گیري،  مرتبط با هزینه ها را شناس

ــابداري  ــه بندي و گزارش مي  کند. برخي حس طبق
ــت مي   دانند  ــابداري مدیری ــي را همان حس صنعت
ــي به عنوان یک  ــابداري صنعت  و برخي نیز به حس
ــه هر دو  ــگاه مي  کنند که ب ــامانه   ی اطالعاتي ن  س
 زمینه  ی حسابداري مالي و حسابداري مدیریت کمک 
مي  کند. در هر حال، حسابداري صنعتي سه کارکرد 

متفاوت به شرح زیر دارد:
1.محاسبه   ی بهاي تمام شده  ی تولیدات؛

2.فراهم کردن اطالعات الزم براي ارزیابي عملکرد؛
3.فراهم کردن اطالعات الزم براي تصمیم گیري  ها.

ــته  ــامل یک رش ــابداري صنعتي ش ــع حس در واق
ــت که  ــا قواعد و تکنیک  هایي اس ــم، روش  ه مفاهی
ــابداران صنعتي از یک سو، براي فراهم  توسط حس
ــبه  ی بهاي تمام  ــع به محاس ــردن اطالعات راج ک
ــري مالي  ــراي مقاصد گزارش  گی ــده تولیدات ب ش
ــازماني و از سوي دیگر، براي فراهم کردن  برون س
اطالعات مورد نیاز براي سطوح مختلف مدیران به 
منظور تصمیمات برنامه  ریزي و کنترل ، بکار گرفته 

مي  شود.
ــات  ــود اطالع ــاي خ ــران در تصمیم گیري  ه مدی
ــي نتایج مالي  ــراي ارزیاب ــابداري صنعتي را ب  حس
ــالوه بر این،  ــف ، بکار مي  برند. ع راه کارهاي مختل
ــي براي  ــابداري صنعت ــات حس ــران از اطالع مدی
واگذاري و سنجش مسؤولیت در خصوص هزینه ها 
و ارزیابي عملکرد قسمت  ها و مدیریت  هاي مختلف 

شرکت استفاده مي  کنند.
ــابداري صنعتي از  ــر تأکید حس ــال  هاي اخی در س
ــري بهاي تمام  ــي موجودي  ها و اندازه گی ارزش  یاب
شده   ی کاالي فروش رفته براي مقاصد گزارشگري 
ــر ارایه   ی اطالعات  ــازماني با تأکید ب مالي برون س
ــد مدیریت ، تغییر  ــا براي مقاص ــط با هزینه ه مرتب
ــر، اگر چه هنوز هم  ــت. به بیان دیگ جهت داده اس
ــده   ی اطالعات الزم  ــابداري صنعتي فراهم کنن حس
ــي در پایان  ــاي مالي اساس ــراي تهیه   ی صورت  ه ب
ــت؛ اما در سال  هاي اخیر نقش آن  دوره   ی مالي اس
در کمک به مدیریت اهمیت بیش  تري یافته است. 
ــابداري صنعتي و  ــات حس ــه   ی اطالع ــه و ارای تهی
مدیریت همانند تولید سایر کاالها و خدمات از یک 
سو، صرف هزینه است و از سوي دیگر، سودمندي 
ــه و ارایه اطالعات  ــه همراه دارد . در تهی و مزیت ب
ــودمندي آن  ــي منافع و س ــه فزون ــواره باید ب هم
ــود .  ــات بر مخارج تهیه و ارایه   ی آن توجه ش اطالع
تهیه و ارایه   ی اطالعات دقیق ، صحیح و کامل حتي 
اگر دستیابي به آن ممکن باشد  بطور قطع پر هزینه 

و فاقد توجیه اقتصادي است. 
ــابداري صنعتي و  ــاي اطالعات حس ــع و مزای مناف
مدیریت معموالً از سودمندي که آن اطالعات براي 
ــمه مي  گیرد. تعیین  مقاصد مدیریت دارد، سرچش
ــابداري صنعتي نیاز  ــع و مخارج اطالعات حس مناف
ــدگان از اطالعات و  ــتفاده کنن به همکاري بین اس
حسابداراني دارد که آن اطالعات را عرضه مي  کنند.

ــودمند  ــابداري صنعتي و مدیریت ، حرفه  اي س حس
ــکیالت گسترده و  ــورها ، داراي تش و در برخي کش
ــتانداردهاي آیین رفتار  ــدارک معتبر همراه با اس م
ــت و صنعتي  ــابداران مدیری ــت. حس ــه اي اس حرف
ــتند متخصص ، حرفه  اي و کارآزموده  اشخاصي هس
ــب موفقیت هر واحد انتفاعي ،  که مي  توانند در کس

سهم بسزایي داشته باشند.
ــه در محیط تجاري  ــریعي ک ــه دلیل تغییرات س ب
ــاي  ــن نیازه ــي تأمی ــد، توانای ــي رخ مي  ده کنون
ــد گوناگون یکي از  ــي مدیریت براي مقاص اطالعات
ــت.  ــابداري اس بهترین چالش  ها براي حرفه   ی حس
این چالش به دلیل این که حسابداران اساساً تعهد 
ــیعي از  ــیار وس دارند، اطالعات مورد نیاز طیف بس
ــامل  ــابداري ش ــتفاده کنندگان از اطالعات حس اس
ــرمایه   گذاران، تحلیل گران، کارکنان و  مدیریت، س
ارگان  هاي مختلف دولتي را فراهم کنند ، پیچیده تر 
مي  شود. نهایت این که، این استفاده کنندگان نقش 
ــاي ارزش اطالعات  ــابداران را مبن و تأثیر کار حس

فراهم شده، ارزیابي مي  کنند.
ــه در محیط  ــاي تغییراتي ک ــازمان  ها باید همپ س
ــب  ــاي مناس ــد، رویه ه ــا رخ مي  ده ــت آن  ه فعالی
ــابداري را اتخاذ کنند. امروزه دو نیروي عمده  حس
ــت، تغییرات در  ــازمان  ها اثر مي  گذارد، نخس بر س
فناوري و دوم ، رقابت جهاني است. سازمان  هایي که 
نتوانند اوضاع و احوال خود را با این نیروها تطبیق 
ــد، تداوم عملیات و فعالیت آن  ها در بلند مدت  دهن
با خطر مواجه خواهد شد. سازمان  ها به سامانه   های 
ــر توانمندي که در فراهم  ــابداري خود به خاط حس
ــاي امروزي  ــات الزم در محیط پوی ــردن اطالع ک
دارند ، اتکا مي  کنند. اگر سامانه   ی حسابداري نتواند 
همپاي تحوالت سازمان، متحول شود و بهبود یابد، 
ــازمان را  ــه عنوان لنگري عمل خواهد کرد که س ب
ــا محیط متغیر  ــتن رابطه   ی موفقیت آمیز ب از داش

امروزي باز مي دارد.
ــا محیط  هاي متغیر  ــد خود را ب ــازمان  ها ناگزیرن س
ــابداري به ویژه حسابداري  ــازند و حس هماهنگ س
ــود را با  ــت خ ــت نیز ناگزیر اس ــي و مدیری صنعت
ــتفاده  ــد . اس ــگ کن ــر هماهن ــازمان  هاي متغی س
ــه ویژه  ــابداري صنعتي ب ــن حس ــاي نوی از رویه ه
ــرکت  ها را در  ــي از محرک بازار، ش ــاي ناش رویه ه
ــت جهاني، مهیا تر و  ــورد مؤثر با پدیده   ی رقاب برخ
ــیوه  هایي نظیر هزینه یابي بر  ــازد. ش آماده تر مي   س
ــده را با  ــاي فعالیت، هزینه   ی منابع مصرف ش  مبن
ــر یک از  ــراي تولید ه ــاز ب ــورد نی ــاي م فعالیت  ه
ــیوه   ی هزینه یابي  محصوالت، ردیابي مي  کند. در ش
ــد ارزش،  ــاي فاق ــت ، فعالیت  ه ــاي فعالی ــر مبن ب

شـرکت هاي آینده نگـر تنها براسـاس 
افت موقت فروش و کاهش سـودآوري 

اقدام به تعدیل نیرو نمي کنند.

شرکت هایي موفق هستند که از فرصت 
رکـود اقتصادي بـراي جـذب نیروهاي 
حرفه اي اسـتفاده کنند و زمینه   ی رشد 
باثبات شرکت را در سال هاي آتي فراهم 

نمایند.

مدیریت هزینه و شناسایی عوامل...
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1. هزینه یابي هدف و مدیریت زنجیره ها ي عرضه ترجمه: دکتر حسین اعتمادي
2. بهترین تجارب در هزینه یابي هدف ترجمه: دکتر رحماني

3. مزیت رقابتي، میکائیل پورتر
4. داده هاي حسابداري در تحلیل راهبردي هزینه، هگرت و موریس

5. گروه ها و اقتصاد جدید رقابتي، میکائیل پورتر
SHANK&GOVINDARAJAN ،6. هزینه ها را با دقت اندازه بگیرید: آن گاه صحیح تصمیم بگیرید

7. چگونه هزینه شرکت را کنترل کنیم، تیمور آقایي   
COQ .8 ابزاري جهت کاهش هزینه ها و افزایش سوددهي، علیرضا اکبري

9. نقش مدیریت هزینه در کاهش هزینه ها، ابوالقاسم فخاریان 
10. هزینه یابی بر مبنای هدف..)CBO(، فاطمه سادات هاشمی – عارفه جوادپور

11. مدیریت بهای تمام شده هدف، ترجمه حجت طاهری گودرزی
12. استراتژی تأمین منابع از خارج سازمان، علی کنعانی و اکبر حسن پور 

13. تحلیل راهبردي هزینه، پارادایم کلیدي مدیریت هزینه، دکتر غالمرضا گودرزي، مهران رضواني

منابع و مراجع:

پایانی

ــه محصول اضافه  ــي ب  یعني فعالیت  هایي که ارزش
ــوند. شناسایي و حذف  ــایي مي  ش نمي  کنند، شناس
ــتمر و در  فعالیت  هاي عبث و ضایعات بر بهبود مس

نتیجه، کاهش هزینه هاي محصول، تمرکز دارد.
ــن روش کاهش  ــه بهتری ــد گفت ک ــه بای  درخاتم
ــه گزارش  هاي  ــازمان توجه ب ــا در یک س هزینه  ه
ــرفصل  هاي هزینه  اي  امور مالي است که تمامي س

سازمان را تعیین و محاسبه کرده است. 
اما از این نکته که بگذریم نکات زیر نیز قابل توجه 

است:
ــاني با در نظر گرفتن تغییرات  .تعدیل نیروي انس

راهبردي سازمان
.سازمان  دهي مشاغل سازماني

.تعطیالت فصلي
.کاهش روزهاي کاري در هفته

.کاهش پاداش مدیران
ــر عملکرد بجاي  ــه مبتي ب ــت حق الزحم .پرداخ

حقوق ثابت ماهانه
.کاهش در افزایش حقوق  ها و هماهنگ کردن آن 

با برنامه  هاي راهبردي شرکت
ــاني نسبت به درآمد  ــته تر نیروي انس .رشد آهس

سازمان
ــد مهارتي کردن  ــارت کارکنان و چن .افزایش مه

آن  ها
.کوتاه کردن مدت آزمایش محصوالت

.تبدیل نیروهاي تمام وقت به پاره وقت
ــه کارهاي واگذار  ــپاري فعالیت  ها از جمل .برون  س

شده به نیروي انساني متخصص
.استفاده   ی گسترده از فناوري اطالعات و دورکاري

.کاهش سوخت شدن مطالبات سازمان از اشخاص 

حقیقي و حقوقي برون  سازماني
.کاهش ضایعات، اشتباه  ها و دوباره کاري  ها

.افزایش کیفیت محصوالت و خدمات
ــهیالت  ــترک از تجهیزات و تس ــتفاده   ی مش .اس

سازمان
ــل از اجراي  ــزي قب ــه برنامه  ری ــه بیش  تر ب  .توج

فعالیت  ها
.مدیریت انرژي

.تسهیم هزینه  هاي رفاهي و درماني با کارکنان
.توسعه   ی سامانه   هاي مدیریتي تأمین کنندگان

.از بین بردن فعالیت  ها و منابع بدون ارزش افزوده
.کاهش جلسات، مأموریت  ها و سفرهاي سازماني

.کاهش حجم گزارش   ها و کاغذبازي اداري
.مدیریت استخدام و بکارگیري نیروي انساني

.کاهش هزینه  هاي سربار
ــمت  هاي  ــاني بین قس ــا نکردن نیروي انس .جابج

مختلف سازمان
.کنترل دقیق بودجه  ی عملیاتي

.خرید به موقع و کم و کاهش حجم انبارها
.تعطیل کردن یک بخش یا واحد سازماني

ــات و  ــوالت و خدم ــاف در محص ــش انعط .افزای
همچنین بکارگیري نیروي انساني

.کاهش رفت و آمدهاي درون سازماني کارکنان
ــازمان و بهبود  ــات در س ــب اطالع ــع مناس .توزی

ارتباطات
.افزایش سرعت تولید

.اجاره کردن حداکثري دارایي  ها
.بهبود فناوري  ها و استفاده از فناوري  هاي نوین

.مدیریت چرخه  ی تأمین
.همسو کردن فعالیت  ها با اهداف

.ماتریسي کردن هرچه بیش  تر ساختار سازماني
.افزایش یادگیري سازماني و مدیریت دانش

مدیریت هزینه و شناسایی عوامل...
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ارزیابی فرآیند انتقال فناوری DMD فی
از دیدگاه مدیریت فناوری

چکیده
ارزیابی فرآیند یک انتقال فناوری انجام یافته شامل 
ــی نحوه ی  ــت نظیر ارزیاب ــای مختلفی اس بخش ه
شناسایی فناوری مناسب، ارزیابی نحوه ی شناسایی 
عرضه کنندگان فناوری های موجد و انتخاب فناوری 
مناسب، ارزیابی نحوه ی شناسایی عرضه کنندگان 
ــب ترین آن ها،  ــر و انتخاب مناس ــاوری مورد نظ فن
ــاب فناوری و قرارداد منعقده  ارزیابی نحوه ی اکتس

بین عرضه کننده ی فناوری و انتقال گیرنده و... .
ــا فرآیند انتقال فناوری  ــت ت این مقاله در صدد اس
مرکاپتان زداییDMD(1( از شرکت VNIIUS به 
پژوهشگاه صنعت نفت را از دیدگاه مدیریت فناوری 
ــف این فرآیند را  ــی نماید و مالحظات مختل ارزیاب
ــایر تصمیم گیری های مرتبط  به منظور کمک به س
ــخص نماید. به همین منظور  با انتقال فناوری مش
ــاوری و ضرورت  ــپس مدیریت فن ابتدا مقدمه و س
ــاوری به صورتی  ــه آن در فرآیند انتقال فن توجه ب
ــود. در ادامه ضرورت دستیابی  خالصه آورده می ش
به فناوری DMD بیان گردیده، به معرفی فناوری 
ــده ی آن  ــال گیرن ــده و انتق ــال دهن DMD، انتق
پرداخته می شود. پس از آن براساس الگوی بسامان 
ــی فرآیند  ــی فرآیند انتقال فناوری، به بررس ارزیاب
ــن فناوری پرداخته، تالش می گردد نکات  انتقال ای
ــود. در آخر نیز با جمع بندی  ــف آن مطرح ش مختل
ــده مقاله پایان  ــری از مباحث مطرح ش و نتیجه گی

می یابد.

1. DeMercaptanization Distillate

1.منصور بزمی
2.مرتضی تاجریان
3.روح اله قدیری
4.پرویز نقی پور

واژه های کلیدی:
انتقال فناوری

DMD
الگوی ارزیابی انتقال فناوری
شبکه ی انتخاب عرضه کننده ش

ـار
ــ

گـ
ن

ت
ری

ــ
دیـ

مـ



91
ذر 

  آ
/ 1

38
ی 

ـاپ
 پی

/ 8
ره 

ـما
 ش

/15
ال

سـ

31

لد
ــ

ــ
ــ

فی

مقدمه
ــتند که  ــت و گاز از جمله صنایعی هس ــع نف صنای
ــند و در  دارای جایگاهی راهبردی در جهان می باش
نتیجه، فناوری های پیشرفته ی مربوط به این صنایع 
ــگاه ویژه ای برخوردارند. این فناوری های  نیز از جای
ــرفته، در اکثر قریب به اتفاق موارد در اختیار  پیش
ــورهای  ــته به کش ــد ملیتی وابس ــرکت های چن ش
ــورهایی نظیر ایران برای  پیشرفته می باشند و کش
برخورداری از این فناوری ها باید با این شرکت های 
ــوند تا بتوانند  چند ملیتی وارد مذاکره و معامله ش

این فناوری ها  را به داخل کشور انتقال دهند.
ــرکت ها  ــره و معامله با این ش ــه در راه مذاک گرچ
ــی بر ضد  ــای خارج ــر تحریم ه ــی نظی چالش های
ــن مقاله بر روی  ــت ولی تمرکز ای ــران مطرح اس ای
چگونگی فایق آمدن بر برخی چالش هایی است که 
ــرراه مدیریت مناسب  در مراحل بعدی یعنی بر س
ــال این فناوری ها وجود دارد. و کارآمد فرآیند انتق

ــن  ــال فناوری به منظور روش ــی فرآیند انتق ارزیاب
ــد انتقال فناوری  ــاختن جنبه های مختلف فرآین س
ــرای پروژه های آتی انتقال  ــنهاداتی ب و ارایه ی پیش

فناوری انجام می پذیرد.

ضرورت توجه به مدیریت فناوری در 
انتقال فناوری

ــزار و  اب ــش،  ــت از دان ــه ای اس ــاوری مجموع فن
ــوم و تجربیات  ــده از عل ــه ش ــای برگرفت تکنیک ه
ــد و کاربرد  ــعه، طراحی، تولی ــی که برای توس عمل
ــامانه ها و خدمات، مورد  ــوالت، فرآیندها، س محص
ــتفاده قرار می گیرد )باقری مقدم،1382(. بدین  اس
ــت از همه ی  ــاوری عبارت اس ــب مدیریت فن ترتی
ــه این دانش ها،  ــتیابی ب فعالیت های مرتبط با دس
ــعه و یا  ابزارها و تکنیک ها )از طریق تحقیق و توس
انتقال فناوری( و بومی سازی و به کارگیری آن ها در 
محصوالت و خدمات یک سازمان )حقیقی،2831(. 
بعبارت دیگر مدیریت فناوری با هر دو جنبه انتقال 
ــازی، توسعه  و خلق فناوری و تالش جهت بومی س
ــت. انتقال یک فناوری  ــرد فناوری رتبط اس و کارب
ــتگی  ــتی انجام نگیرد می تواند به وابس اگر به درس
ــرکت یا  ــال گیرنده فناوری )ش ــتر انتق هرچه بیش
کشور( به انتقال دهنده فناوری منجر شود. اهمیت 
ــد انتقال فناوری در این  مدیریت فناوری در فرآین
ــدگان در توجه به تمامی  ــت که به تصمیم گیرن اس
ــاد مختلف فناوری )اعم از فن افزار، دانش افزار،  ابع
انسان افزار و سازمان افزار( یاری می رساند و تالش 
ــبی در  می نماید تا هر یک از این ابعاد در حد مناس
ــی لحاظ گردد تا بدین طریق، انتقال  فناوری انتقال
ــترها و زیر  فناوری بتواند نقش فراهم کننده ی بس
ــازی،  ــب جهت جذب، بومی س ــاخت های مناس س

اشاعه و خلق فناوری های جدید را ایفا نماید.

ضرورت دستیابی به فناوری مرکاپتان 
زدایی

ــش بهره برداری از مخازن نفت خام، تدریجاً  با افزای
ــردی کلیه ی آن ها  ــزان درصد ترکیبات گوگ بر می
ــر، در آیندهای نه  ــوی دیگ ــود. از س افزوده می ش
ــدان دور، بهره برداری از میادین نفت خام ترش  چن
ــا توجه به تصمیم  ــز افزایش می یابد. همچنین ب نی
ــمالی  ــایگان ش ــالمی ایران و همس ــوری اس جمه
ــد نفت ترش  ــام )مانن ــه نفت خ ــاره ی معاوض درب
ــور  باید  ــگاه های کش ــی از پاالیش ــتان( برخ قزاقس
مجهز به تجهیزات سولفورزدایی از برش های نفتی 
گردند. از این رو کاهش درصد گوگرد و مرکاپتان از 
ــی مانند بنزین، NGL ،LPG، نفت  برش های نفت
سفید و گازوییل از اهمیت خاصی برخوردار خواهد 
ــی از برش های  ــر این، هم اکنون برخ بود. عالوه ب
ــران روی( که دارای  ــد بنزین کاهش گ نفتی )مانن
میزان مرکاپتان بسیار باالیی هستند به عنوان یک 
ــوزانده می شوند در  محصول نامطلوب در کوره ها س
ــی از فرآیندهای پاالیش و  ــه با انجام برخ  حالی ک
مرکاپتان زادیی می توان آن ها را به طور مناسب )مثاًل 
 به عنوان بنزین موتور( مصرف نمود. بنابراین مالحظه 
می شود که کاربرد فرآیندهای مرکاپتان زدایی برای 
صنعت نفت امروز و آینده یک ضرورت خواهد بود.

بدین ترتیب پژوهشگاه صنعت نفت تصمیم گرفت 
ــوده آن را  ــاوری مرکاپتان زدایی را وارد نم ــه فن ک
ــیه  ــرکت ونیوس روس ــی نماید. از آن جا که ش بوم
ــه انتقال این فناوری و حتی  تمایل کامل خود را ب
ــت آن در داخل کشور اعالم نمود،  ساخت کاتالیس
پژوهشگاه با این شرکت وارد مذاکره شد تا از طریق 
همکاری با شرکت مزبور که دارای فناوری پیشرفته 
ــت، هدف خود را  ــی در این زمینه اس ــل قبول و قاب

محقق سازد.

)DMD(معرفی فناوری مرکاپتان زدایی
ــل از تقطیر  ــی حاص ــای نفت ــام و برش ه ــت خ نف
ــای پارافینی،  ــام، مخلوطی از هیدوکربن ه نفت خ
ــه عالوه بر آن ترکیبات  نفتنی و آروماتیک بوده ک
ــیژن دار و فلزات نیز در  گوگردی، نیتروژن دار، اکس
ــود این گونه ترکیبات  ــت خام وجود دارد که وج نف
ــش و هم به  ــگام پاالی ــه هن ــم ب ــکالتی را ه مش
ــی ایجاد می کند  ــرف فرآورده های نفت ــگام مص هن
ــاد خوردگی در تجهیزات،  ــکالتی از قبیل ایج )مش
ــت های مصرفی و ...( یکی  مسموم نمودن کاتالیس
ــا  ــان )R-SH( ب ــردی، مرکاپت ــات گوگ از ترکیب
ــام و برش های نفتی آن  ــوع در نفت خ  بوی نامطب
ــا تبدیل آن به ترکیبات  ــد که حذف آن و ی می باش
ــط  توس  )R-SS-R ــولفید  س ــر)دی  ضررت ــم  ک
ــی امکان پذیر می گردد.  ــای مرکاپتان زدای فرآینده
فرآیند DMD از این گونه فرآیندهاست که شامل 

چهار بخش اصلی زیر می باشد:
ــی  نفت ــرش  ب ــه ی  اولی ــوی  شستش ــش  بخ  .1 

)Prewash(
ــبک و حدف  ــتخراج مرکاپتان های س 2. بخش اس

)Extraction( کامل آن ها
ــتی مرکاپتان های  ــیون کاتالیس 3. بخش اکسیداس

سنگین و تبدیل آن ها به دی سولفید 
4. بخش احیای کاتالیستی محلول سرد

معرفی شرکت انتقال دهنده ی فناوری
 19 ــخ  تاری در   )VNIUS( ــوس  ونی ــرکت  ش
ــی  ایالت ــیون  کمیس ــتور  دس ــه  ب ــل 1965  آوری
ــد. از ابتدای  ــیس گردی ــت فرآوری نفت تأس صنع
ــرکت ونیوس به  ــد که ش ــیس  قرار بر این ش تأس
ــی در زمینه های  ــه ی تحقیقات ــوان یک مؤسس عن
ــردازش  پ و  ــد  تولی ــاوری  فن ــردن،  ک ــادل   متع
ــی،  ــای نفت ــبک از خوراک ه ــای س هیدروکربن ه
فعالیت نماید. برخی از مهم ترین فعالیت های علمی 

این مؤسسه عبارتند از :
ــعه ی فرآیندهای جدید و بهبود فرآیندهای  .توس
ــوخت ها، مایعات  ــاب ها، س ــود در تصفیه پس موج

گازی و برش های هیدروکربنی؛
ــت های کارا و جدید  ــعه و عرضه ی کاتالیس .توس
ــوخت ها و  ــات گازی، مرکاپتان زدایی س برای مایع

تصفیه ی پساب ها از ترکیبات گوگردی؛
ــد و بهبود  ــا و تجهیزات جدی ــعه ی فرآینده .توس
ــردازش  ــرای پ ــود ب ــزات موج ــا و تجهی فرآینده
ــواد اولیه  ــود در م ــبک موج ــای س هیدروکربن ه
)جداسازی خوراک های گازی، تصفیه، خشک کردن 

و غیره(؛
ــه منظور  ــاز ب ــورد نی ــای م ــعه ی فناوری ه .توس
ــص، مخلوط های گازی  تولید هیدروکربن های خال
)استاندارد( کالیبراسیون آنالیز و ترکیبات گوگردی 

آلی.
ــترده در زمینه ی  ــی گس ــرکت ونیوس تجربیات ش
تصفیه ی نفت خام، گازها، مایعات گازی، سوخت ها 
ــاب ها از مرکاپتان ها و سولفید هیدروژن دارد.  و پس
ــه در طول سال ها فعالیت خود توانسته  این مؤسس
ــکالت مرکاپتان زدایی  ــور موفقیت آمیزی مش به ط
ــازد به  ــام و مایعات گازی را برطرف س ــت خ از نف
گونه ای که محتوای سولفور مرکاپتان را در مجموع 

به نزدیک 1 درصد کاهش داده است.
ــاوری  فن ــدگان  دارن از  ــی  یک ــرکت  ش ــن  ای
ــد. الزم به ذکر است  مرکاپتان زدایی در دنیا می باش
ــگاه  که انتقال دهنده ی فناوری DMD به پژوهش
ــرکت تات نفت  ــت به صورت حقوقی ش صنعت نف
)TATNEFT( و به صورت واقعی شرکت ونیوس 
ــرکت  ــرز نبودن اعتبار ش ــه دلیل مح ــد. ب می باش
ــگاه  ــگاه صنعت نفت، پژوهش ونیوس برای پژوهش
ــاوری در ابتدا با  ــت انتقال این فن ــح داد جه ترجی
ــرکت معتبرتر تات نفت، قرارداد منعقد نماید و  ش
ــرکت ونیوس دست یابد.  از این طریق به فناوری ش
ــرکت ونیوس را )برخالف  بنابراین در این مقاله ش
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ــگاه  ــه فیمابین تات نفت و پژوهش ــن قرارداد ک مت
ــد( به عنوان انتقال دهنده ی اصلی فناوری  می باش

DMD در نظر می گیریم.

معرفی انتقال گیرنده فناوری
ــام »اداره ی  ــت در ابتدا با ن ــگاه صنعت نف پژوهش
ــت ایران«  ــی نف ــرکت مل ــات ش ــعه و تحقیق توس
ــد. هدف اولیه ی این  ــیس ش ــال 1338 تأس در س
سازمان، تحقیق و پژوهش در زمینه ی کاربرد مواد 
ــت. بعد از انقالب نام این سازمان به  نفتی بوده اس
ــر یافت و به  ــش و خدمات علمی تغیی مرکز پژوه
توسعه ی فعالیت ها در راستای اهداف فوق پرداخت 
ــال 1368 تاکنون با تغییرنام به »پژوهشگاه  و از س
ــت نفت« به انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی  صنع
ــردازد. مهم ترین  ــعه ای در صنعت نفت می پ و توس
ــت های  عرصه های تحقیقاتی که در اهداف و سیاس

پژوهشگاه منعکس شده عبارتند از:
.بهبود و ارتقا کیفیت فرآورده های نفتی 

.طراحی و توسعه فرآیندهای نوین صنعتی
پژوهشگاه صنعت نفت با قریب به نیم قرن سابقه ی 
ــی از بزرگ ترین  ــه عنوان یک ــات صنعتی ب تحقیق
ــع  ــعه صنای ــتای توس ــی در راس ــز تحقیقات مراک
ــی  ــکالت عملیاتی، گام های اساس ــت و حل مش نف
ــت. این  ــات ارزنده ارایه نموده اس ــوده و خدم پیم
ــگاه با نگرش بر نقش تحقیقات صنعتی در  پژوهش
ــتی و پایین دستی  ارتقای کیفیت و کمیت باالدس
ــای خاص  ــری از ابزاره ــا بهره گی ــت نفت، ب صنع
ــر و انجام تحقیقات  ــعه و اتخاذ را ه های میان ب  توس
ــعه ی  ــال و توس ــه انتق ــترک، ب ــته ای مش فرارش
ــردازد. این  ــور می پ ــاز کش ــورد نی ــای م فناوری ه
 پژوهشگاه با درک نیاز پاالیشگاه های کشور به فناوری 
ــی و پس از انجام تحقیقاتی جامع به  مرکاپتان زدای
ــاوری مرکاپتان زدایی و پس از  ــاب فن منظور انتخ
ــور انتخاب فناوری  ــام تحقیقاتی جامع به منظ انج
ــب و با هدف رفع نیاز و حل  و عرضه کننده ی مناس
ــور، اقدام به انتقال  ــگاه های کش ــکالت پاالیش مش

فناوری DMD از شرکت ونیوس روسیه نمود.

مراحل انتقال فناوری DMD و ارزیابی 
فرآیند انتقال

 ،DMD ــاوری ــد انتقال فن ــت ارزیابی فرآین جه
ــد انتقال  ــامان ارزیابی فرآین ــوی بس ــاس الگ براس
ــر گام های  ــتمل ب ــد که مش ــل گردی ــاوری عم فن

.)Pieterse,2001,pp67-76( جدول1 می باشد

↓

↓

↓

↓

↓

↓

گام اول- شناسایی واحدها و بخش های ذی نفع و مرتبط دو طرف انتقال، که در 
فرآیند انتقال فناوری درگیر بودند

گام دوم- شناسایی و تعریف اهداف، محدودیت ها، توانمندی ها و استانداردها

گام سوم- روند گزینش فناوری انتقال یافته و رتبه بندی فناوری های موجود در این زمینه

گام چهارم- تصمیم گیری در مورد گزینش شرکت انتقال دهنده فناوری و روند شناسایی آن

گام پنجم- شناسایی توانمندی های داخلی در زمینه ی فناوری منتخب

گام ششم- بررسی پیشنهاد همکاری طرفین )قرارداد منعقده(

گام هفتم- بررسی نتایج و تحلیل و تبیین جنبه های مختلف انتقال فناوری 
انجام رفته با توجه به اطالعات گام های 1 تا 6

جدول1. الگوی بسامان ارزیابی فرآیند انتقال فناوری

ور، اقدام به انتقال 
 از شرکت ونیوس روسیه نمود.

 و ارزیابی 

 ،DMD
د انتقال ــد انتقال د انتقال 
ر گامهای 

.)Pieterse

بررسی نتایج و تحلیل و تبیین جنبهگام هفتم- بررسی نتایج و تحلیل و تبیین جنبهگام هفتم- بررسی نتایج و تحلیل و تبیین جنبههای مختلف انتقال فناوری 
انجام رفته با توجه به اطالعات گامهای 1 تا 6
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ــا در انتقال  ــی هریک از این گام ه ــون به بررس اکن
ــگاه  ــرکت ونیوس به پژوهش فناوریDMD از ش

صنعت نفت می پردازیم:
بخش هـای  و  واحدهـا  اول-شناسـایی  گام 
ذی نفـع و مرتبـط دو طـرف انتقال )شـرکت 
ونیـوس و پژوهشـگاه صنعـت نفـت( که در 
فرآینـد انتقـال فنـاوری درگیـر بوده اند-در 
ــی که اقدامات و  ــن مرحله ذی نفعان یا واحدهای ای
ــای آ ن ها، فرآیند انتقال فناوری مورد نظر  فعالیت ه
ــوند.  ــایی می ش ــت تأثیر قرار می دهد، شناس را تح
ــی فعال در فرآیند انتقال  اگر این واحدها به صورت
فناوری مشارکت داشته باشند، تصمیم ها و اقدامات 
ــوند.  ــازی می ش ــه به خوبی اتخاذ و پیاده س فناوران
ــه در فرآیند  ــگاه ک بدین ترتیب واحدهای پژوهش

انتقال فناوری DMD درگیر بوده اند عبارتند از:
ــکده مهندسی فرآیند، که می توان گفت  1. پژوهش
ــگاه در این پروژه بوده و نقش  بازیگر اصلی پژوهش
ــت.  ــته اس کلیدی در فرآیند DMD به عهده داش
ــی جهت ارزیابی  ــات فنی و فناوریک تمامی مطالع
ــی فناوریکی و انتقال آن به  فناوریکی جهت ارزیاب
ــکده انجام پذیرفته  ــط این پژوهش پژوهشگاه توس

است.
ــت فناوری و روابط بین المللی، که پس از  2. معاون
ــده ی آن و اطمینان  ــاب فناوری و عرضه کنن انتخ
ــی فنی به عمل آمده  ــت بودن ارزیاب یافتن از درس
ــعه، در مورد  ــکده ی مهندسی توس ــط پژوهش توس
 چونگی عقد قرارداد و موضوعات بین المللی مربوطه و 
ــورد قیمت و هزینه های  ــای مداوم در م چانه زنی ه
ــرارداد، اقدامات مؤثری  ــن و نهایی کردن ق فی مابی

انجام داد.
ــرکت ونیوس که درگیر  از طرف دیگر واحدهای ش

فرآیند انتقال فناوری بوده اند عبارتند از:
ــع  ــه در واق ــات، ک ــی و تحقیق ــد مهندس 1. واح
ــوای فناوری ــه محت ــوط ب ــات مرب ــه ی اطالع  کلی

)Concept( را عرضه نموده و پس از انجام طراحی 
ــی تفصیلی  ــی )Basic Design( و طراح  مقدمات
ــا  ب ــگاه،  پژوهش ــط  توس  )Detailed Design(
ــت و بر  ــی های مختلف آن را تأیید نموده اس بررس
ــت در آینده مشاوره های الزم  طبق قرارداد، قرار اس

را به پژوهشگاه ارایه نماید.
ــد حقوقی و بین المللی، که در زمینه ی عقد  2. واح
ــارکت داشته  قرارداد و همکاری های بین المللی مش
ــف حقوقی و  ــت که وظای ــه ذکر اس ــت. الزم ب  اس
بین المللی طرف روسی را شرکت تات نفت به عهده 
ــته و در واقع واحد حقوقی و بین الملل شرکت  داش
ــات نفت در فرآیند انتقال فناوری DMD درگیر  ت

بوده است.
اهـداف،  تعریـف  و  دوم-شناسـایی  گام 
اسـتانداردها-  و  توانمندی ها  محدودیت هـا، 
ــطه ی انتقال  ــه به واس ــه اهدافی ک ــن مرحل در ای
ــوند )اهدافی از  ــال می ش ــورد نظر، دنب ــاوری م فن

ــود اوضاع  ــرکت، بهب ــل رفع نیازمندی های ش قبی
 اقتصادی، تطبیق فناوری با محیط شرکت، تضمین 
ــده،  ــان گردی ــع و ...( بی ــرداری کارا از مناب بهره ب
)از  ــف  مختل ــای  محدودیت ه و  ــا  توانمندی ه
ــر، هزینه ی  ــروی کار ماه ــی همچون نی جنبه های
ــاوری انتقالی،  ــورد نیاز فن ــاوری، ورودی های م فن
ــتیبانی و ...( ارزیابی می شوند. هنگامی  خدمات پش
ــف گردید و  ــق تعری ــورت دقی ــداف به ص ــه اه ک
ــف به خوبی  ــا و محدودیت های مختل توانمندی ه
درک شدند، باید معیارها و استانداردهایی )از قبیل 
ــد فناورانه، منافع اقتصادی، ویژگی های  میزان رش
ــتیابی به اهداف  فنی و ...( جهت تعیین میزان دس

تدوین شوند.
ــورد فرآیند انتقال  ــت آمده در م ــات بدس از اطالع
ــگاه به نظر می رسد که  فناوری DMD به پژوهش
ــت.  ــن مرحله به صورت کامل انجام نپذیرفته اس ای
ــکالت  ــگاه از انتقال فناوری، حل مش هدف پژوهش
ــور( بوده و  ــگاه های کش ــت )و پاالیش ــرکت نف ش
پژوهشگاه این هدف را سرلوحه ی فعالیت های خود 
قرار داده است. محدودیت ها و توانمندی ها ارزیابی 
ــده اما معیارهای دستیابی به هدف تعیین نشده  ش
است و بنابراین نمی توان نتیجه گرفت که آیا هدف 

پژوهشگاه بخوبی محقق شده است یا خیر.
موجـود  فناوری هـای  سـوم-رتبه بندی  گام 
در ایـن زمینه و روند گزینـش فناوری انتقال 
یافته- دلیل و علت اصلی در نظر گرفتن و بررسی 
فناوری های مختلف، اطمینان حاصل کردن از این 
ــت که مناسب ترین فناوری انتخاب و انتقال  امر اس
ــد. در این مرحله فناوری مورد نظر تعریف و زیر  یاب
ــوند. سپس  ــخص می ش ــامانه های اصلی آن مش س
ــورد ارزیابی و  ــرفت های فناوری م تحوالت و پیش
تحلیل قرار می گیرند و فناوری های رقیب شناسایی 
ــت معیارهایی جهت  ــی می گردند. در نهای و بررس
گزینش فناوری مناسب تعریف شده و براساس آن 
 )AHP ــف )مثل ــتفاده از روش های مختل و با اس
ــگاه در  ــب انتخاب می گردد. پژوهش فناوری مناس
ــات کتابخانه ای  ــام تحقیق ــه ابتدا با انج این زمین
ــام یک طرح جامع  ــتجوهای اینترنتی و انج و جس
ــای موجود برای  ــایی کلیه ی فرآینده جهت شناس
مرکاپتان زدایی، فناوری مرکاپتان زدایی را تجزیه و 
تحلیل نموده و فرآیندها و اجزای اصلی آن را مورد 
ارزیابی قرار داده است. سپس پیشرفت ها و تحوالت 
ــابه فرآیند  ــی گردید و دو فرآیند مش فناوری بررس
 Sulfrex(ــولفورکس نام های فرآیند س DMD، به 
 )Merox Process( ــس Process( و فرآیند مراک
ــه و  ــور فرانس ــایی گردیدند که اولی در کش شناس

دومی در کشور آمریکا قرار دارد. 
ــد DMD از بین  ــت انتخاب فرآین ــگاه جه پژوهش
ــابه، معیارهای زیر را در نظر گرفته  فرآیندهای مش

است:

ــا2 دنی در  ــاوری  فن از  ــتفاده  اس ــزان  می  .1 
ــت مورد استفاده هر  2. میزان فعال بودن3 کاتالیس

فرآیند
3. مشخصه های فنی فرآیند

ــب  مناس ــد  فرآین ــاب  انتخ در  ــگاه  پژوهش
ــاس  مرکاپتا ن زدایی، به انجام برخی تحلیل ها براس
ــیله  ــای فوق اقدام نمود و در نهایت به وس معیاره
ــؤوالن، فرآیند ــی و مس ــان فن ــاوت کارشناس قض
ــت که به  ــایان ذکر اس DMD انتخاب گردید. ش
علت تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران، امکان 
ــر نبوده و این  ــانس فرآیند مراکس میس خرید لیس

گزینه در تصمیم گیری ها ارزیابی نگردیده است.
گام چهارم-تصمیم گیـری در مـورد گزینش 
شـرکت انتقـال دهنـده ی فنـاوری و رونـد 
و  ــدگان  دارن ــه  مرحل ــن  ای آن-در  شناسـایی 
ــایی  ــورد نظر، شناس ــاوری م ــدگان فن عرضه کنن
ــوند و معیارهایی جهت انتخاب عرضه کننده  می ش
ــوند. فناوری ممکن است در  ــب تدوین می ش مناس
ــد که  ــته باش اختیار چندین عرضه کننده قرار داش
ــاص خود را دارا  ــرایط خ هر یک محدودیت ها و ش
می باشند. جهت انتخاب مناسب ترین عرضه کننده 

می توان از ساختار شبکه ای زیر استفاده نمود.
ــب نیز  ــه کننده ی مناس ــور انتخاب عرض ــه منظ  ب
ــاال، تکنیکی  ــتفاده از معیارهای ب ــا اس ــوان ب می ت
ــگاه از  ــه کار گرفت. پژوهش ــون AHP را ب همچ
ــت جمهوری  طریق دفتر همکارهای فناوری ریاس
ــرار نموده و پس از انجام  ــرکت ارتباط برق با این ش
ــی فناوری  مکاتبات و مالقات های مکرر و نیز بررس
ــر جهت انتخاب فناوری، این  و معیارهای مورد نظ
ــده و طرف انتقال  ــرکت را به عنوان عرضه کنن ش
ــت که دفتر  ــاوری انتخاب نمود. الزم به ذکر اس فن
ــت جمهوری که در این  همکاری های فناوری ریاس
ــروژه به مانند یک مرکز پایش فناوری عمل نمود  پ
ــاوری از خارج  ــایی ضعف های فن ــدد شناس و درص
ــایی طرف خارجی  ــد، نقشی مهم در شناس می باش
ــن طرفین به عهده  ــهیل ارتباط بی و برقراری و تس
ــط  ــات جامع که توس ــت. طرح مطالع ــته اس داش
ــی فرآیند انجام گردید، جهت  ــکده مهندس پژوهش
ــتفاده  ــی فناوری و عرضه کننده آن مورد اس ارزیاب

قرار گرفت.
گام پنجم-شناسـایی توانمندی هـای داخلی 
ــن مرحله  در زمینـه ی فنـاوری منتخب-در ای
توانمندی های داخلی )از قبیل توانمندی طراحی و 
تولید اجزا و فرآیندهای مورد نیاز فناوری منتخب( 
شناسایی می شوند تا جهت استفاده حداکثر از توان 
ــی در انتقال فناوری، مورد ارزیابی قرار بگیرد.  داخل
ــدی الزم جهت  ــگاه توانمن ــن زمینه پژوهش در ای
ــی پایه و طراحی تفصیلی را دارا بود و از این  طراح

توانمندی ها حداکثر استفاده را نموده است.

2. (The Number of References)
3. (Activity)
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ــاخت اجزا و تجهیزات، برخی از   اما در زمینه ی س
قطعات مانند پمپ ها و ابزار دقیق مورد نیاز از خارج 
ــامل ظروف،  ــد و بقیه ی اجزا ش ــور وارد گردی کش
ــط پیمانکاران داخلی  مبدل ها و ... در داخل و توس
ساخته شد. الزم به ذکر است که ترکیب طراحی و 
ساخت داخل، در مقیاس پایلوت و مقیاس صنعتی 

یکسان می باشد.
گام ششم-بررسی پیشنهاد همکاری طرفین 
ــه تمامی مفاد  )قـرارداد منعقده(- در این مرحل
ــیوه ی  ــده و ابعادی از قبیل ش ــرارداد ارزیابی ش ق
ــی )فازبندی( پروژه،  ــکاری طرفین، روند اجرای هم
ــوق مالکیت فکری،  ــت هزینه ها، حق ــوه پرداخ نح
همکاری های فنی و مهندسی و تحقیق و توسعه ای 
ــرار می گیرند. در این  ــورد تجزیه و تحلیل ق و ... م
ــی، تجاری و  ــد حقوق ــه بع ــمت، قرارداد از س قس
ــده و مالحظات مختلف  ــی ش فناورانه )فنی( بررس
ــاس اطالعات موجود،  آن استخراج می گردد. براس
ــاوری به روش اخذ  ــکاری از نوع انتقال فن نوع هم
 DMD لیسانس بوده و پژوهشگاه لیسانس فرآیند
ــایر  ــت. س ــوس دریافت کرده اس ــرکت ونی را از ش

اطالعات در مورد همکاری طرفین عبارتند از:
ــه همراه کلیه  ــاوری )Concept( ب .محتوای فن
ــوب مرتبط با فناوری  ــات مکتوب و غیر مکت اطالع

توسط ونیوس انتقال داده شده است؛

ــور،  ــرکت های خارج از کش ــانس دادن به ش .لیس
بندی در قرار داد آورده نشده است و بسته به مورد، 

توافق بین طرفین حاصل می شود؛
.عالمت تجاری مورد استفاده در ارایه ی لیسانس، 

عالمت تجاری دو طرف می باشد؛
ــال شروع سال  ــال و س .مدت زمان قرارداد 20 س

1380 می باشد؛
ــال در رابطه با  ــه همکاری در طی 20س .همه گون
ــرد و ونیوس موظف  ــد DMD انجام می پذی فرآین
ــگاه را از تحوالت و پیشرفت های  ــت که پژوهش اس

فناوری مورد نظر مطلع نماید؛
ــورت  ــه ص ــاز و ب ــر ف ــا در ه ــت هزینه ه  .پرداخ

مرحله ای می باشد؛
ــت مورد نیاز را  ــت که کاتالیس .ونیوس موظف اس
فراهم نماید و پژوهشگاه مختار است که کاتالیست 
ــی را خریداری  ــت طرف ثالث ــوس و یا کاتالیس ونی
ــد در  ــگاه می توان ــال پژوهش ــن ح ــد. در عی نمای
ــت از سوی ونیوس، به  صورت عدم تأمین کاتالیس

دادگاه های صالحه شکایت نماید؛
ــه ی اول، قوانین  ــون حاکم بر قرارداد در درج .قان
ــالمی ایران می باشد و در صورت بروز  جمهوری اس
ــای بین المللی  ــه دادگاه ه ــالف نظر، موضوع ب اخت

ارجاع می یابد.

گام هفتم-بررسـی نتایـج و تحلیـل و تبیین 
جنبه های مختلف انتقال فناوری انجام گرفته 
بـا توجه بـه اطالعات گام های 1 تـا 6- در این 
مرحله که آخرین گام ارزیابی فرآیند انتقال فناوری 
ــد، تمامی اطالعات مرتبط با فرآیند انتقال  می باش
ــش به دست آمده اند مورد  که از گام های یک تا ش
ــن امر به منظور  ــه و تحلیل قرار می گیرد. ای تجزی
ــد انتقال  ــی انجام فرآین ــخص نمودن چگونگ مش
فناوری انجام می پذیرد. بدین ترتیب تمام اطالعات 
ــال فناوری  ــا در رابطه با انتق ــل از این گام ه حاص
ــده و نتایج زیر به  ــه و تحلیل گردی DMD تجزی

دست آمده اند:

مالحظاتی که پژوهشگاه به درستی آن ها را 
تعقیب نموده است:

ــاوری DMD دارای جنبه هایی  ــد انتقال فن فرآین
بود که امید است در دیگر پروژه های انتقال نیز این 
موارد در نظر گرفته شوند. این جنبه ها عبارتند از:

ــه آن از  ــوای مربوط ب ــد و محت ــاوری و فرآین .فن
ــرکت ونیوس(  ــده فناوری )ش ــرکت اصلی دارن ش
ــت و نه از واردکنندگان فناوری در دیگر  انتقال یاف
ــورها )شرکت ها( که این امر به لحاظ دستیابی  کش

مستقیم به منبع فناوری اهمیت شایانی دارد.

سازگاری اهداف
دوطرف انتقال

کیفیت فناوری

کشور/ شرکت جکشور/ شرکت بکشور/ شرکت الف

هزینه ی 
فناوری

هدف

معیارها

مسایل سیاسی
سیاست های 

تجاری
مشکالت

زبان
برنامه ی آموزش در نظر گرفته

شده در فرآیند انتقال

رتبه بندی کشورها/ شرکت ها برای انتقال 
فناوری مورد نظر
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ــرح، انتقال فناوری به معنای واقعی آن  .در این ط
ــی فناوری انتقال  تحقق و اطالعات کلیدی و اساس
یافته است بگونه ای که اکنون پژوهشگاه به تنهایی 
ــای مرکاپتان زدایی در  ــدازی واحده ــادر به راه ان ق
ــد، همچنان که قراردادهایی  مقیاس صنعتی می باش
ــور منعقد  ــداث چنین واحدهایی در کش جهت اح
ــق این فناوری،  ــه دلیل انتقال موف ــت. ب نموده اس
ــزه ی  ــال 1382 جای ــت در س توانس ــگاه  پژوهش
ــت را دریافت  ــای صنعت نف ــنواره ی نوآوری ه جش

نماید.
ــاوری DMD یک فناوری  ــا توجه به این که فن .ب
ــوالت در این  ــد و تغییر و تح ــغ می باش ــبتاً بال نس
فناوری سطحی و جزیی است، انتقال این فناوری به 
ــانس روش مناسبی به نظر می رسد. روش اخذ لیس

.استفاده از عالمت تجاری طرفین اعطای لیسانس، 
ــگاه و پذیرش راحت تر  باعث افزایش اعتبار پژوهش

فناوری توسط متقاضیان فناوری می گردد.
ــگاه در جریان انتقال این فناوری توانست  .پژوهش
بیش ترین بهره را از توان کارشناسان و متخصصان 
ــای پایه و  ــه طراحی ه ــرد به طوری ک ــی بگی داخل
ــان  ــط کارشناس تفصیلی فرآیند به طور کامل توس
پژوهشگاه انجام گردید )امری که در روابط ونیوس 
با دیگر شرکت ها کمتر اتفاق می افتاد( و تجهیزات و 
اجزای مورد نیاز تا حد امکان در داخل ساخته شد.

ــعه ای طرفین  ــکاری نزدیک تحقیقاتی و توس  .هم
ــبرد فناوری مفید واقع  ــعه و پیش می تواند در توس
ــا منجر به  ــن همکاری ه ــوان مثال ای ــود. به عن ش
ــتراکتور ــور اکس ــازی راکت ــازی و شبیه س  مدل س

)Extractor Reactor( گردید که این امر برای 
ــت. با وجود آن که  ــابقه بوده اس هر دو طرف بی س
ــرکت های  ــش الزم برای این کار در برخی از ش دان
ــرار فنی  ــا به عنوان اس ــد ام ــر موجود می باش دیگ
ــت آن هم به ثبت  ــده و حتی پتن ــت گردی محافظ

نرسیده است.
ــده است که همه گونه اطالعات  .ونیوس متعهد ش
ــایل  ــوب و غیرمکتوب را در مورد مس ــم از مکت اع
ــکالت مربوطه  مربوط به فرآیند DMD و حل مش

در اختیار پژوهشگاه قرار دهد.
ــترک به  ــانس مش ــه اعطای لیس ــاز بودن ب .مج
شرکت های داخلی می تواند به اشاعه ی فناوری در 

داخل کشور کمک شایان توجهی نماید.

مالحظاتی که به انتقال موفق تر فناوری 
کمک می نماید:

ــاوری DMD دارای  ــد انتقال فن ــن فرآین همچنی
ــی رود در انتقال  ــت که امید م جنبه هایی بوده اس
ــتیابی به موفقیت های  فناوری های دیگر، جهت دس
بیش تر در امر انتقال، بر آن ها بیش تر تأکید گردد. 

این جنبه ها عبارتند از:
ــگاه از انتقال  ــد که اهداف پژوهش .به نظر می رس
ــت تعیین میزان  ــب جه فناوری و معیارهای مناس

تحقق اهداف، به خوبی تدوین نشده است.
ــرارداد منعقده، چگونگی همکاری در اعطای  .در ق
ــیم منافع  ــای خارجی و تقس ــانس به طرف ه لیس
ــده است. بهتر  حاصله، موکول به توافق طرفین ش
ــواردی در قراردادها دقیقا  ــن م ــت تکلیف چنی اس
مشخص گردد و به توافق های بعدی موکول نگردد.

ــترک با  ــعه ای مش .به فعالیت های تحقیق و توس
ــت. به  ــده اس ونیوس بودجه ای تخصیص داده نش
 DMD ــی دانش ــه ونیوس منبع اصل دلیل این ک
ــگاه با این  ــتر پژوهش ــکاری هرچه بیش ــت هم اس
ــدن هرچه بیش تر  ــه منتفع ش ــرکت می تواند ب ش
ــرکت ونیوس  ــش متخصصان ش ــگاه از دان پژوهش

منجر گردد که به این امر توجه نشده است.

نتیجه گیری
به جرأت می توان گفت که صنعت نفت، اساسی ترین 
ــور است. صنعتی که با  و زیربنایی ترین صنعت کش
ــور،  ــود در میان صنایع کش ــه ی خ ــور دیرین حض
ــرمایه گذاری ها،  ــات، س ــان بیش ترین مناقش  میزب
ــت. به دلیل دارابودن  ــتغا ل زایی ها و .... بوده اس اش
ــی و  ــی نفتی و نیز نقش اساس ــع عظیم و غن مناب
ــکوفایی  ــد و ش ــن صنعت در رش ــاز ای سرنوشت س
ــا، مهارت ها و  ــب دانش ه ــه کس ــت ک ــور اس  کش
ــر  زی و  ــا  بخش ه در  ــف  مختل ــای  توانمندی ه
ــزا می یابد.  ــای این صنعت، اهمیتی بس مجموعه ه
ــه منظور  ــا ب ــا و توانمندی ه ــن دانش ه ــب ای کس
توسعه ی این صنعت و بالفعل نمودن پتانسیل های 
ــب جایگاهی در خور در سطح  آن و در نتیجه کس

منطقه ای و بین المللی ضروری است.
انتقال فناوری DMD در این راستا تجربه موفقی 

است که پژوهشگاه صنعت نفت را قادر نموده است 
ــا این فناوری را  ــی توانمندی های مرتبط ب تا تمام
ــب نموده و خود را به سطح دارنده و منبع این  کس
ــگاه  ــاوری ارتقاء دهد بگونه ای که اکنون پژوهش فن
ــای مرکاپتان زدایی در  ــدازی واحده ــی راه ان توانای

مقیاس صنعتی را کسب نموده است.
ــتیابی موفق  ــگاه در دس ــه ی پژوهش ــه تجرب اگرچ
ــازمان ها مورد  ــط دیگر س به این فناوری باید توس
ــازمان ها باید در  ــن س ــرد اما ای ــتفاده قرار گی اس
ــتفاده  ــال فناوری های مورد نیاز، به اهمیت اس انتق
ــاوری و مبانی علمی  ــای علمی انتقال فن از روش ه
ــعی نمایند که  ــف بوده و س ــت فناوری واق مدیری
ــد. همچنین باید  ــروی نماین ــل از آن ها پی در عم
ــه انتقال فناوری  ــه را نیز در نظر گرفت ک این نکت
ــتیابی به این دانش ها و  ــکه ی دس  تنها یک روی س
ــدون در نظر گرفتن  ــت که معموالً ب توانمندی هاس
روی دیگر سکه، یعنی خلق و ایجاد فناوری و بدون 
ــورهایی  ــب، در کش انجام ارزیابی های علمی مناس
ــته  ــور ما بی رویه تجویز می گردد. شایس چون کش
ــت گذاران امر فناوری  ــؤوالن و سیاس است که مس
ــت )بطور  ــت نف ــور کل( و در صنع ــور )بط در کش
ــتیابی به علم و  ــکه ی دس خاص( به هر دو روی س
فناوری بگونه ای سنجیده نگریسته و سیاست هایی 
هماهنگ و منسجم در این راستا اتخاذ و به بهترین 

شکل پیاده نمایند.
ــامان را جهت  ــی بس این مقاله تالش نمود تا روش
ــی  ــد انتقال فناوری، به همراه بررس ارزیابی فرآین
ــت  ــوردی معرفی نماید. امید اس ــک مطالعه ی م ی
ــور،  ــؤوالن پروژه های انتقال فناوری در کش که مس
ــتفاده از چنین روش هایی به بررسی و ارزیابی  با اس
ــاد مختلف فرآیندهای انتقال فناوری پرداخته و  ابع

به مالحظات در این فرآیندها اشراف یابند.

ــبک و روش مناسب«،  ــاب فناوری و عوامل مؤثر بر انتخاب س 1. باقری مقدم، ناصر و علی ملکی ، »اکتس
مجموعه مقاالت اولین کنفرانس مدیریت فناوری، مرکز فناوری نیرو، تهران 1382.

ــت فناوری«، مجموعه مقاالت  ــایی فناوری با رویکرد نگاش ــین ناصر باقری مقدم، »شناس 2. حقیقی، حس
اولین کنفرانس مدیریت فناوری، مرکز فناوری نیرو، تهران 1382.

.DMD 3. مجموعه مستندات پژوهشگاه در رابطه با انتقال فناوری
4. مصاحبه با مسؤوالن پژوهشگاه صنعت نفت.

5. مصاحبه با مسؤوالن دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری.
6. Malik,Khaleel, «Aiding the Technology Manager: A Conceptual Model for Intra-
firm Technology Transfer», Technovation, V 22,2002
7. Pieterse, Heinie, «Telecommunication Technology Transfer/Diffusion Model into 
Rural South Africa», University of Pretoria, November 2001.
8. WWW.RIPI.IR
9. WWW.VNIIUS.RU
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2. رییس بخش پاالیش پژوهشکده مهندسی توسعه
3. دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری
4. دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری
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واژه های کلیدی: 
شبکه های صنعتی

امنیت سایبری
دفاع در عمق

VPN
دیوار آتش

برگردان: مصطفی عرفانی

امنیت سایبری در 
شبکه های صنعتی

چندی است که با افزایش حمالت سایبری، به روشنی معلوم 
ــب و کار یا صنعتی از این گونه حمالت  ــت که هیچ کس اس
ــد که تهدیدات  ــان می ده ــت. تمام آمارها نش در امان نیس
ــی که به نظر  ــت. در حال ــایبری رو به افزایش اس امنیت س
می رسد تهدیدات سایبری محدود به نفوذ به اطالعات مالی 
می شود، داده های اخیر نشان می دهند که حمالت اینترنتی 
ــب و کار در حال گسترش است.  ــر بخش های کس در سراس
ــیمانتک1 نشان می دهد که  ــر شده توسط س آمارهای منتش
ــطح جهان مورد حمله ی سایبری  75درصد شرکت ها در س

قرار می گیرند.
این مقاله  چند گام ساده به منظور دستیابی به امنیت بهتر 

از طریق »دفاع الیه ای« را تشریح می نماید.

1. Symantec
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ــکارتر شدن تهدیدات پیش  ــؤال این است: با آش س
ــی، چه مجموعه اقداماتی  رو برای تجهیزات صنعت
ــاوری اطالعاتIT( 2( و عوامل  از طرف مدیران فن
ــی غیرمجاز به  کارخانه باید صورت گیرد تا دسترس
ــبکه ها و همچنین سرقت و حمالت اینترنتی که  ش
ــا از بین بردن  ــد تخریب و ی ــان قص در آن مهاجم
اطالعات را دارند صورت نگیرد؟ همچنین پرداختن 
ــایبری  ــازی امنیت س ــای یکپارچه س ــه راه حل ه ب
ــتیابی به یک راه  ــی به منظور دس ــت فیزیک و امنی
ــای اینترنتیIP( 3( مفید و  حل واحد در پروتکل ه
سازنده به نظر می رسد. اتخاذ یک راهبرد یکپارچه 
ــود که دسترسی به تجهیزات حساس،  سبب می ش
ــد و از  ــات و اقدامات کارکنان تحت نظر باش اطالع

بروز خطای انسانی جلوگیری شود.
ــامانه های کنترل صنعتی که  ــیاری از س گرچه بس
ــوند دارای کنترل  ــاری عرضه می ش به صورت تج
ــند،  ــایبری و امنیت یکپارچه ی متنوعی می باش س
واقعیت این است که این سامانه ها هنوز هم مستعد 
دچار شدن به انواع تهدیدات هستند. ولی، از منظر 
امنیت سایبری نباید خود را در چهارچوب محدود 
نمود. سؤالی که برای صاحبان و متصدیان سامانه ها 
ــت که چگونه می توان از امنیت  وجود دارد این اس
ــامانه ی کنترل صنعتی اطمینان حاصل نمود و  س
درعین حال سامانه انعطاف الزم را نیز داشته باشد؟ 

جواب مسأله در این است: دفاع در عمق سامانه4.
ــایبر  »دفاع در عمق« یک راهکار قدرتمند برای س
ــی ارایه می نماید. )اصول  صنعتی و حفاظت فیزیک
اساسی آن به یک روش جنگیدن به نام »خورشید 
ــردد.( در تئوری های جنگ جهانی  ــزو5« باز می گ ت
ــود که  ــک بیان می ش ــن تکنی ــف ای دوم در توصی
ــامل مجموعه ی  ــه ای که ش ــاع الی ــتفاده از دف اس
ــرای حمله از هرجهت  ــی از دفاع می گردد ب متنوع
ــبت به دفاع در یک  راهکاری مؤثر در بر دارد و نس

خط، بسیار کارآمدتر است.

امنیت در شبکه های رایانه ای با استفاده از 
»دفاع در عمق«

ــده  دفاع در عمق یک رویکرد امنیتی الیه بندی ش
است که به طرق مختلف از امنیت شبکه در مقابل 
ــایبری محافظت می کند. الیه ها  نفوذ فیزیکی و س
ــه به کمک یک  ــده اند ک به گونه ای برنامه ریزی ش
ــر در برابر حمالت به  ــگ با یکدیگ ــاوری هماهن فن

صورت موازی عمل می کنند.
ــنتی فناوری های الیه ای عبارت است  نمونه های س

از:
)DMZ(7دیوارهای آتش6 و مناطق غیرنظامی.

2. Information Technology
3. Internet Protocol
4. Defense-in-depth
5. Sun tzu,s-art of war
6. Firewalls 
7. DeMilitarized Zones

 )VPN( 8شبکه های خصوصی مجازی.
)VLAN( 9شبکه های مجازی محلی.

.مدیریت دسترسی امن و خروج از سامانه10
.ورود به سامانه ی متمرکز و حسابرسی11

ــی  .فناوری های نظارت تصویری و کنترل دسترس
فیزیکی12 

پیکربندی شبکه ی 13صنایع عمومی
در این جا نگاهی ساده به شبکه ی صنعتی با اهداف 
عام داریم که اجزای اصلی شبکه ی آن عبارتند از:

ــز کاربری  ــی و/یا مرک ــی اصل ــه ی صنعت .محوط
تأسیسات؛

.یک یا چند مکان راه دور؛
.دسترسی به درگاه های سازمانی؛
.درگاه های دسترسی از راه دور؛

ــبکه های چندگانه ی انتقال اطالعات به صورت  .ش
ــت و...( با  ــی )اینترانت، اینترن ــی و خصوص عموم
ــی متعدد و گره14 شبکه های مختلف  نقاط دسترس

)خصوصی و عمومی(.
ــاز متصل به  ــبکه ی کاماًل ب ــکل1 یک ش نمودار ش
ــایبری  اینترنت که در معرض حمالت فیزیکی و س

قرار دارد، را نشان می دهد.
ــتیابی به  ــاده به منظور دس ــن مقاله چند گام س ای
ــریح  ــق »دفاع الیه ای« را تش ــت بهتر از طری امنی

می نماید.

8. Virtual Private Networks
9. Virtual Local Area Network
10. Secure access manager and authentication  
systems
11. Centralized logging and auditing
12. Video surveillance technology and physical acess 
control
13. Network topology 
14. Network  hops

شکل 1. شبکه ارتباطی در یک 
مجموعه ی صنعتی

15 NAT/دیوارآتش
ــت که به  عملکرد دیوارآتش معموالً به گونه ای اس
ــر راه مسیریاب های شبکه  عنوان یک گزینه در س
ــد. دیوارآتش غالباً در نقاط ورود  قابل نصب می باش
ــات از راه دور قرار  ــی و تمام امکان ــبکه ی اصل به ش
می گیرد، عملکردی که به مانند یک دروازه می ماند 
ــه هیچ گونه اطالعات  ــان حاصل می کند ک و اطمین
ــبکه وارد  خصوصی، خارج و هیچ چیز مخربی به ش
ــی آن برای  ــش به توانای ــردد. ارزش دیوارآت نمی گ
ــبکه های رایانه ای در  تنظیم جریان ترافیک بین ش
سطوح مختلف امنیتی است، بنابراین، کار بازرسی 
ــور و مرور اطالعات را  ــبکه و اجازه ی عب ترافیک ش
براساس مجموعه ضوابط تعیین شده انجام می دهد.

ــه اطمینانی به  ــت که هیچ گون ــت، جایی اس اینترن
ــت، و منطقه ی داخلی جایی است که قابل  آن نیس
ــطح اعتماد  ــک منطقه با س ــد. ی اطمینان می باش
ــبکه ی داخلی  ــن اینترنت و ش ــی بی ــط جای متوس
ــبکه  ــه عنوان محیط ش ــه اغلب ب ــت، جایی ک اس
ــاد  ــی« )DMZ( از آن ی ــه ی غیرنظام ــا »منطق ی
ــود. دیوارهای آتش جدید برای الیه های سوم  می ش
ــارم که وظیفه ی انتقال و ارتباطات را برعهده  و چه
ــای آتش پایدار16«  ــوالً با نام »دیواره دارند و معم
شناخته می شوند الیه ی امنیتی اضافه برای کنترل 

ارتباطات فراهم می نماید.
ــک انتخاب عالی  ــه عنوان ی ــش می تواند ب دیوارآت
ــوان یک عامل  ــبکه یا به عن ــل حفاظتی در ش عام

مؤثر در شبکه های پیچیده تر نقش آفرینی نماید.
ــه ای دیوارآتش، الیه ی دومی  عالوه بر عملکرد پای
ــانی پروتکل اینترنت17 از   ــامل مخفی کردن نش ش
ــانی  ــان خارج به کمک عملکرد »ترجمه ی نش جه
ــبکه« وجود دارد. در این مورد، میزبان حفاظت  ش
ــوالً دارای یک  ــش که معم ــت یک دیوارآت در پش
ــی«  ــانی های خصوص ــدوده ی نش ــانی در »مح نش
ــبکه«  ــانی ش ــک تابع »ترجمه ی نش ــت به کم اس
15. Network address translation 
16. Stateful firewall
17. Ipaddress

امنیت سایبری در شبکه های صنعتی...
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ــانی توسط  ــیدن به تعداد محدودی از نش برای رس
ــعه  ــخه ی IPv4( »4( توس »اینترنت پروتکل نس
ــد، این امکانات برای پنهان سازی نشانی ها  داده ش
ــتگاه های حفاظت شده به طور فزاینده ای در  از دس

مقابل شناسایی شبکه، متداول گردیده است.

شبکه ی خصوصی مجازی
ــته یا  ــش ترافیک ناخواس ــه دیوارآت ــس از آن ک پ
ــت که  ــاز را فیلتر نمود، گام بعدی این اس غیرمج
ــاالت در خارج از  ــه اتص ــود ک اطمینان حاصل ش
ــی امن  ــت. دسترس ــده اس دیوارآتش محافظت ش
ــردد؛ از جمله در  ــتفاده گ ــرایطی باید اس در هر ش
ــامانه ی پیام و حفاظت از پیام ها، پیکربندی ها و  س
ــایر داده های امنیتی در معرض  18SCADA یا س
ــاختارهای  ــر از آن، س ــا بدت ــری19 ی ــر. ره گی خط
ــبکه،  ــل ترافیک ش ــه در داخ ــاز خرابکاران غیرمج
می تواند به شدت زیرساخت های حیاتی را با نتایج 
بالقوه فاجعه بار، تحت تأثیر قرار دهد. برای بسیاری 
ــن صحت و امنیت  ــای کاربردی، تضمی از برنامه ه

اتصاالت شبکه بسیار مهم است.
برای دسترسی امن از فناوری های مختلفی از جمله 
ــتفاده می شود، یکی از  VPN به طور گسترده اس
ــا بر روی  ــت اجرای آن ه ــا قابلی ــای VPNه مزای
ــتاندارد در سراسر شبکه به منظور  پروتکل های اس
ــت که در  ــاط امن در مکان هایی اس ــراری ارتب برق

معرض خطر قرار دارند.

18. Supervisory Control and Data Acquisition
19. Interception

پروتکل های VPN عبارتند از:
L2TP,IPsec,SSL/TLS VPN or PPTP 

ــبکه ای است الیه ای بر روی بیش تر  یک VPN ش
شبکه های عمومی با استفاده از پروتکل های خاص 
و یا روشی برای اطمینان از انتقال داده ها به صورت 
»خصوصی«. بخش های VPN می تواند با استفاده 
ــل در طول  ــون و ایجاد تون ــای گوناگ از تکنیک ه
ــده  ــود که معموالً رمزنگاری ش ــبکه محصور ش ش
ــطح امنیتی به دست آمده در  ــد. س و امن می باش
یک شبکه ی VPN به پروتکل های استفاده شده، 
ــراری ارتباط و نوع  ــای احراز هویت در برق روش ه

الگوریتم رمزنگاری بستگی دارد. 
ــیاری از  ــف بس ــرای توصی ــالح VPN را ب اصط
ــوان مورد  ــبکه ها و پروتکل ها می ت ــدی ش پیکربن
ــای غیرقابل اطمینان  ــتفاده قرار داد. VPNه اس
ــال، اولویت بندی و تخصیص  ــوان برای انتق را می ت
ــون بر روی یک  ــتریان گوناگ پهنای باند برای مش
ــبکه ی انتقال داده ی چندمنظوره مورد استفاده  ش
ــال داده،  ــرای انتق ــای امن، ب ــرار داد. VPNه ق
ــاط امن برای  ــور ایجاد ارتب ــه منظ ــا ب و پروتکل ه
ــترس که در  اطالعات عمومی، غیرعمومی و دردس
ــیرهای ارتباطی مورد  معرض خطر هستند در مس

استفاده قرار می گیرند.
ــتفاده از VPNهای امن به منظور  متداول ترین اس

ــی از راه دور بین تجهیزات شبکه ی  ایجاد دسترس
ــاط انتهایی«20در معرض  خصوصی مجازی یا » نق
ــر اینترنت( مورد  ــه عنوان مثال؛ در سراس خطر )ب
ــرد. sessionهای VPN را  ــتفاده قرار می گی اس
ــای نقطه ی انتهایی  ــوان به عنوان sessionه می ت
ــیر امن  به نقطه ی انتهایی به منظور ایجاد یک مس
ــردی یا برای  ــتگاه، چند برنامه ی کارب بین دو دس
ــن دو محل که می تواند به  ــاد یک تونل امن بی ایج
ــاط دیگر مورد  ــیله ی تجهیزات گوناگون یا نق وس
 VPN ــتفاده قرار گیرد، بکار گرفت. استفاده از اس
راه حل مناسبی برای پیاده سازی ارتباطات امن، به 

نظر می رسد.

 )VLAN(  شبکه های مجازی محلی
ــی )VLAN( می توانند  ــبکه های مجازی محل ش
 VLAN  .ــد ــی دیگر ایجاد کنن ــک الیه ی دفاع ی
ــازی ترافیک های مختلف )مانند تلفن  امکان جداس
ــیVOIP(21(، ویدیو و برنامه های کاربردی  اینترنت
ــترک  ــای مش ــر روی حوزه ه ــود ب ــرل( موج کنت
چندبخشی را برعهده دارد. نه تنها این جداسازی و 
محدود نگهداشتن محل نگاه داری اطالعات، از بروز 
ــیب های احتمالی جلوگیری می نماید، بلکه اگر  آس
یکی از برنامه های کاربردی به خطر بیافتد، شبکه ی 
ــازی محلی برنامه های دیگر را از آن جدا و امن  مج

نگه می دارد.

20. Endpoint 
21. Voice Over Internet Protocol

امنیت سایبری در شبکه های صنعتی...
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)SAM( 22مدیریت دسترسی امن
سامانه ی مدیریت دسترسی امن روشی دیگر برای 
ــبکه و زیرسامانه های شبکه می باشد.  حفاظت از ش
ــراز هویت،  ــه گانه ی امنیتی SAM )اح اجزای س
اجزای ورود و حسابرسی( تضمین می نماید که تنها 
افراد خاص مجاز به دستیابی به اجزای الکترونیکی 
ــامانه ی کنترل یا بخش های دیگر شبکه  قطعات س
هستند. عالوه بر این، SAM این اطمینان را ایجاد 
ــات یا تغییرات جامع از جمله  می کند که هر عملی
ــامانه  ــی و تجزیه و تحلیل، قبل از ورود به س بازیاب
ــورت طبیعی  ــرد. حمالت خودی به ص صورت گی
ــوان مثال یک عمل  ــد؛ به عن می تواند مخرب باش
ــده توسط یک کارمند که تنها در  بی دقت انجام ش
ــود را انجام دهد و در انجام  ــت که کار خ تالش اس

این کار از نکات امنیتی سرپیچی می کند. 
ــا میانبرهای  ــی امن ب ــامانه ی مدیریت دسترس س
ــی های امنیتی را تهدید می کند  موجود که خط مش

مقابله می نماید.
هنگامی که یک کاربر به صورت محلی یا غیرمحلی 
ــامانه تالشی می کند، در حقیقت  برای اتصال به س
ــامانه ی مدیریت دسترسیAMS( 23( متصل  به س
می شود. AMS اطالعات مورد نیاز خود را از کاربر 
 Microsoft's ــامانه های حفاظتی دیگر مثل و س
ــامانه های احراز هویت  Active Directory یا س
ــت می آورد، همچنین  مانند امضای دیجیتال بدس
ــدام به دریافت  ــردازی خود نیز اق ــگاه داده پ از پای
ــامانه امکان تایید  ــات مورد نیاز می نماید. س اطالع
ــا عدم تایید هویت( کاربر و همچنین این  هویت )ی
که آیا کاربر اجازه ی دسترسی یا عدم دسترسی به 
تجهیزات مورد نظر دارد را تعیین می نماید. پس از 
ــامانه، کاربر به مجموعه ی  ورود موفقیت آمیز به س
 VPN ــش و تونل های ــای آت ــی از دیواره متنوع

متصل می گردد.

سامانه مرکزی ورود و گزینش24
ــامانه مرکزی ورود کلید تمام بخش های تأمین  س
ــبکه به  کننده ی امنیت الیه ای برای تمام اجزای ش
منظور ورود فراگیر به سامانه و گزارش اطالعات به 
مرکز مشترک است. ضبط و ردیابی این که کی،کجا 
ــبکه را تهدید می کند  و چگونه تهدیدی امنیتی ش
ــتیبانی و تشخیص  ــامانه ی مرکزی پش ــط س توس
ــی مورددار  ــرد. هنگامی که موضوع صورت می گی
ــد، اطالعات به سرعت به عنوان یک  به نظر می رس
اخطار به واحد فناوری اطالعات و کارکنان مربوطه 
منتقل می شود که  آن ها می توانند خدمات را قطع 
ــالح نمایند. این اطالعات  یا اقدامات امنیتی را اص

برای تشخیص روند حادثه نیز مفید است. 

22. Secure Access Manager 
23. Access Management System 
24. Centralized Logging and Auditing

ــبکه25«  ــان ش ــی مانند »مدیریت آس پروتکل های
ــان  ــازی زم ــامانه ی هماهنگ س ــا س )SNMP( ی
ــاده ای به منظور  ــبکهNTP( 26( ابزارهای س در ش
ــبکه را فراهم  ــی های الزم در ش ــت از بررس حمای

می کنند.

مدیریت شبکه ی امن
ــبکه،  ــای تأمین امنیت ش ــر از جنبه ه ــی دیگ یک
ــد.  ــبکه می باش ــن بودن اجزای ش ــان از ام اطمین
ــبکه ی امن نیاز هر یک از عناصر شبکه  مدیریت ش
ــن به منظور  ــازی روابط مدیریت ام ــرای پیاده س ب
ــن روش های ورود به  ــراز هویت دقیق و همچنی اح
ــامانه ی محلی و روش های اطالع رسانی از راه دور  س
ــورت گرفته در  ــه وضعیت و تغییرات ص با توجه ب
ساختار شبکه و رخدادهای امنیتی شبکه می باشد. 
ــی، مثل  ــی قدیم ــای دسترس ــیاری از روش ه بس
ــامانه ی امنیت  27HTTP و TELNET دارای س
باز و رمز عبور ساده بودند که با روش های جدیدتر 
ــی به  ــرای دسترس ــل SSH/SSL/HTTPS ب مث
میزفرمان، FTP،SNMPv3 و Syslog جایگزین 

گردیدند.

فناوری های نظارت ویدیویی و دسترسی 
فیزیکی

ــاخت  ــت فیزیکی به طور معمول به معنای س امنی
ــع فیزیکی در اطراف  ــش دیوار« به عنوان موان »ش
ــال، در اکثر موارد،  ــا این ح ــد.  ب تجهیزات می باش
ــاختمان وارد  شوند، و روش هایی  افرادی باید به س
ــی  ــای الکترونیک ــری کارت خوان ه ــد بکارگی مانن
ــواع دیگری از  ــخص یا ان برای احراز هویت یک ش
برنامه های احراز هویت مورد استفاده قرار می گیرد. 
ــتی  ــی های فیزیکی می تواند به صورت دس دسترس
25. Simple Network Management Protocol
26. Network Time Protocol
27. Hypertext Transfer Protocol 

)SAM( شکل 2. ساختار مدیریت دسترسی امن

ــود. دوربین های فیلمبرداری  یا الکترونیکی ثبت ش
ــامانه های مبتنی بر پیکسل که بر روی بخش  و س
ــخیص  ــی از فریم های ویدیویی که امکان تش خاص
ــند ابزارهای قدرتمند امنیتی  حرکت را دارا می باش
ــد. عالوه بر  ــه عرضه گردیده ان ــتند ک جدیدی هس
ــبکه  ــی به ش ــتفاده از 28PoE که دسترس این، اس
ــازد،  ــزات نظارت غیرمحلی را ممکن می س و تجهی
ــی را ساده و کم  امنیت ویدیویی و کنترل دسترس

هزینه تر از سامانه های قدیمی آنالوگ می گرداند.
ــر از مؤلفه های امنیت فیزیکی، محافظت  یکی دیگ
ــبکه می باشد. اگر به  ــی به تجهیزات ش از دسترس
ــتگاه غیرمجاز  ــهوی یک دس ــورت عمدی یا س ص
ــوییچ اترنت یا واحدهای خدماتی  به مسیریاب، س
ــامانه ی امنیتی می تواند در معرض  متصل گردد س
خطر قرار گیرد. فناوری هایی مانند شبکه ی مجازی 
ــتاندارد   ــامانه ی امنیتی 29MAC و اس ــی، س محل
ــت درگاه اترنت را تأمین  ــد امنی 802.1x  می توان
ــه های پروتکل اینترنتی  ــد، در حالی که شناس نمای
ــامانه ی امنیت  ــه ی درگاه های س و فیلترها، شناس
ــیر امن  ــبکه ی مجازی محلی یک مس الیه ای و ش
ــاوری  ــد. فن ــم می نماین ــات را فراه ــال اطالع انتق
ــه ایSSL( 30( و  ــامانه ی امنیت الی دیوارآتش و س
ــازی توانایی تأمین  ــبکه ی محلی مج درگاه های ش

امنیت اجزای درگاه ها را دارند.

مفهوم عملی دفاع در عمق
ــت  ــه منظور درک مفهوم دفاع در عمق، مهم اس ب
ــرکت ها چگونه راهبردهای  ــه بدانیم بعضی از ش ک
ــایبری خود را توسعه  ــده ی امنیت س الیه بندی ش
ــطحی در حال ارزیابی  ــرکت ها در هرس داده اند. ش
ــی به  ــات مورد نیاز برای دسترس ــا و الزام گزینه ه
ــخت افزار تجهیزات الکترونیکی  الیه های مختلف س
28. Power over Ethernet 
29. Static MAC secure
30. Secure Sockets Layer 

امنیت سایبری در شبکه های صنعتی...
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ــمندIED( 31( به منظور برقراری ارتباط امن  هوش
  SCADA ــامانه ی ــان و مراکز کاری و س بین انس
ــبکه ی ارتباطات صنعتی، سامانه های  می باشند. ش
ــگاه داده های  ــروش از راه دور و پای ــتیبانی و ف پش
کلیدی و سوابق، مناطقی هستند که نیازمند ایجاد 

دفاع در عمق می باشند. 
ــب با نیازهای خود  هر یک از مراکز صنعتی متناس
در حال پرداختن به امنیت سایبری هستند و اکثراً 
ــایبری در قالب  تمایل دارند که برنامه ی امنیت س
یک فرآیند دایمی و رو به توسعه در زیرساخت های 

اطالعاتی آن ها پیگیری شود.
ــات صورت گرفته  ــیاری از مراکز صنعتی اقدام بس
ــری می نمایند به خاطر آن  در صنعت برق را پیگی
ــیاری از قوانین جامع توسط سندیکای برق  که بس
ــردد. به عنوان مثال  ــمالی تدوین می گ آمریکای ش
ــتایی برق استانداردهای  ــرکت تعاونی روس یک ش
ــندیکای صنعت برق آمریکای شمالی  خود را با س
منطبق نکرده بود؛ اما بازرسان امنیتی سال ها پیش 
ــا را متقاعد کردند که نکات امنیتی را جدی تر  آن ه
ــب با نکات فوق  ــی خود را متناس بگیرند و خط مش
ــد. اولین تصمیم، مربوط به ایجاد دو  منطبق گردان
شبکه ی جداگانه، یکی به عنوان شبکه ی  سازمان و 
دیگری SCADA می باشد. این محدودیت، تعدی 
از یک شبکه به شبکه ی دیگر را غیرممکن می سازد. 
ــازمانی، اهدافی مانند عملیات تجاری  ــبکه ی س ش
ــامل قراردادها، بایگانی و سامانه ی حسابداری را  ش
در بر می گیرد و اقدامات الزم برای تأمین امنیت در 
 ،SCADA بخش کنترل سامانه، بر روی شبکه ی

31. Intelligent Electronic Device

صورت می پذیرد. در واقع، سامانه ی SCADA به 
گونه ای طراحی شده است که به متصدیان امنیتی 
ــیار کوتاهی  این امکان را می دهد که در بازه ی بس
ــامانه بر  ــدون آن که تأثیری بر توانایی اجرایی س ب
جای ماند، بخش SCADA را از شبکه ی سازمان 

ایزوله نمایند.
ــبکه های مجزا برای اجرای  ــفه ی بکارگیری ش فلس
ــی  ــفه ی عملیات ــی از فلس ــف، گاه ــف مختل وظای
ــرکت ها عمق بیش تری دارد. دیوارهای آتش در  ش
ــایتی که شبکه های  هر مکان دورافتاده و در هر س
ــت مطرح  ــت32 با جهان خارج در تماس اس رگمون
ــک محیط  ــش در ی ــزات دیوارآت ــوند. تجهی می ش
خوشه ای که در برگیرنده ی بخش های آماده به کار 
ــد و در صورت ایجاد  ــتند قرار می گیرن گرم33  هس
ــای ورودی وارد عمل  ــر یک از درگاه ه خطر در ه
ــتیبانی لینک ها سوییچ های  ــوند و تحت پش می ش
VPN هایی که باالتر ازVLAN .ــتند افزونه هس
ــای آتش و  ــن دیواره ــه ی بی ــه به نقط ــای نقط ه
ــی برای  ــی و منطق ــبکه های فیزیک ــن ش همچنی
ساختارهای مختلف، عمل می کنند نفوذ به سامانه 

را برای مزاحمان دشوار می سازند. 
ــک پروتکل  ــدن از ی ــال تبدیل ش ــت در ح رگمون
ــد،  ــکل ارتباطات اینترنتی می باش ــریال به پروت س
ــه منظور اجرای  ــزات تونل زنی ب ــتفاده از تجهی اس
ــبکه و  ــای SCADA در ش ــی از عملیات ه برخ
ــیریاب ها طراحی شده است و برای  استفاده از مس
ــریال و پروتکل های  ــوأم از ارتباط س ــتیبانی ت پش

اینترنتی می باشد.

32. Ridgemont 
33. Hot standby

ــردن درگاه های  ــدود ک یکی دیگر از نظریه ها، مس
ــت. درک این که  ــبکه اس غیرضروری موجود در ش
ــزات الکترونیک  ــبکه و دیگر تجهی ــوییچ های ش س
ــترس  ــمند با تمام درگاه های موجود در دس هوش
ــد به همین منظور  ــد، خطرناک به نظر می رس باش
ــذف می گردند و تمام  رمزعبورهای پیش فرض ح
ــوند و بدین  ــروری غیرفعال می ش ــا غیرض درگاه ه
ــاری و  ــبکه از پایین به باال س ترتیب امنیت در ش
ــود. مدیر عملیات ترجیح می دهد که  جاری می ش
ــدود شده به وسیله ی  ــی به بخش های مس دسترس
ــش و درگاه های متصل به تجهیزات تثبیت  دیوارآت
ــه چیز را باز  ــان که هم ــبت به روش آس گردد، نس
ــی همه چیز  ــالت احتمال ــرای حم ــذارد و ب می گ
ــر کردن مزاحمت های  ــا خواهد بود. برای بی اث مهی
ــه ی  ــای »ترجم ــت از قابلیت ه ــی، رگمون احتمال
ــبکه« به منظور تغییر شماره ی درگاه که  نشانی ش
برنامه نویس به صورت پیش فرض تعیین کرده است 
استفاده می نماید تا دسترسی غیرمجاز را مشکل تر 

سازد.
ــخصی است و؛ این که  رگمونت دارای خط مش مش
ــبکه دسترسی خواهد داشت  کدام کاربر به کدام ش
و کدام منبع خاص در کدام شبکه موجود می باشد 
را مشخص می سازد. هنگامی که دسترسی خارجی 
به شبکه مورد نیاز است، درخواست ورود با استفاده 
ــایی  از SSL از یک اتصال و همچنین بخش شناس
درگاه و شناسیایی کاربر عبور داده می شود. فرآیند 
ــای فعال34 که  ــتفاده از راهنم ــراز هویت با اس اح
ــامانه ی مرکزی  ــورت محلی و نه از طریق س به ص

34. Active Directory

شکل 3. پیکربندی یک شبکه ی ارتباطی صنعتی 
با لحاظ کردن تدابیر امنیتی

امنیت سایبری در شبکه های صنعتی...
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اقدامات الزم را انجام می دهد کنترل می شود.
ــیله ی رمزی  ــزات به وس ــزای تجهی ــک از اج هری
ــه که قباًل  ــوند. همان گون ــاوت حفاظت می ش متف
ــد، اولین کار رگمونت هنگام نصب یک جزء  ذکر ش
جدید می باشد که باید رمز پیش فرض را شناسایی 
ــور هیچ گونه  ــای عب ــرای رمزه ــد. ب ــر ده و تغیی
ــوالً به صورت  ــدارد، اما معم ــتانداردی وجود ن اس
ــامل حداقل یک  ــت کاراکتر ش تصادفی دارای هش
ــد. با  ــر به فرد، عدد و لغت می باش ــر منحص کاراکت
هزاران قطعه از تجهیزات در داخل سامانه، مدیریت 
ــت، اما اجرای دقیق این امر به  ــوار اس رمزعبور دش
نظر ضروری می رسد. نشانی پروتکل های اینترنتی 
از روی تجهیزات حذف می گردد تا در صورت نقض 
حفاظت فیزیکی امکان حفاظت آن ها ممکن باشد.

ــبکه به  ــان ش ــرور Syslog و مدیریت آس یک س
ــه واحد  ــرادی که ب ــایی اف ــت اجازه شناس رگمون
پروتکل اینترنتی وارد شده اند را می دهد. کار بعدی 
نصب نرم افزار دسترسی امنیتی است که مدیریت را 
قادر خواهد ساخت که از این که چه چیزی توسط 
چه کسی در چه زمانی تغییر کرده است آگاه شوند.

ــامانه ی WiFi به دقت در شبکه های جداگانه ی  س
که به صورت مستقیم به مرکز اصلی به وسیله کابل 
ــت. دسترسی  متصل گردیده اند منحصر گردیده اس
ــا، خدمات پس از  ــندگان، نمایندگی ه برای فروش
فروش و دیگر بازدیدکنندگان خارجی ارایه گردیده 
ــازمان نیروهای انسانی نیازمند  ــت. در داخل س اس
ــی به اینترنت از طریق تجهیزات VPN با  دسترس
استفاده از سامانه ی امنیت الیه ای هستند. رگمونت 

ــتم عامل و نرم افزارها  ــه سیس ــن می نماید ک تضمی
ــخه های  ــوند و از آخرین نس ــته ش ــه روز نگهداش ب

امنیتی برخوردار باشند.
ــده برای  ــر امنیتی اتخاذ ش ــود تدابی توصیه می ش
کارشناسان امنیتی خارج از سازمان مانند گروه های 
داخلی صورت پذیرد. ابزارهایی که خود را با قوانین 
ــه رگمونت برای  ــج منطبق نموده اند ب ــی رای امنیت
ــامانه ی امنیتی کمک  ــودن جزییات س اجرایی نم
ــیاری از زمینه های کاری،  ــد. همچون بس می نماین
حفظ امنیت در سطح ایده آل امکان پذیر نمی باشد.

ــاره می نماید که  ــت اش ــات رگمون ــت عملی مدیری
ــت: »کار  ــواری اس حفظ و نگهداری امنیت کار دش
ــو بهترین کاری  ــت؛ ت ــعی تالش اس تو نتیجه ی س
ــی«. اما، نکته ی  ــه می توانی انجام دهی را می کن ک
ــامانه ی امنیتی گوش به  ــدی در رابطه با هر س کلی

زنگ بودن و آموزش کارکنان است.
ــت می گوید: »ما در  ــه مدیر عملیات رگمون در ادام
ــات  ــات هیأت مدیره و جلس ــورد امنیت در جلس م
ــان یادآوری  ــت می کنیم. به کارکن کارکنان صحب
ــخصی خود  می کنیم که پیش از ترک رایانه های ش

از شبکه های سراسری خارج گردند!« 

نتیجه گیری
در نظر داشتن تعدادی عناصر امنیتی ساده در یک 
ــبکه ی صنعتی تا حد قابل توجهی خطر حمالت  ش
ــش می دهد. پیکربندی  ــایبری را کاه فیزیکی و س

یک شبکه باید همانند شکل 3  باشد.
زمان درحال گذر است. گروه های فناوری اطالعات 
ــی باید این  ــبکه های صنعت ــران عملیات ش و مدی
ــال دارد حمالت  ــد که احتم ــأله را درک کنن مس
ــایبری در محیط صنعتی آن ها اتفاق  فیزیکی یا س

بیفتد و این موضوع با اهمیتی است.
ــبختانه ابزارهای مقرون به صرفه، سامانه ها و  خوش
ــبکه های  افراد آماده به کار برای حفاظت از انواع ش
ــد  ــق فرآین ــاع در عم ــدارد. دف ــود ن ــی وج صنعت
ــبکه، به روزرسانی  ارزیابی آسیب پذیری ش مستمر 
ــی های امنیتی و اضافه کردن فناوری های  خط مش
ــبکه های  ــور به منظور محافظت از ش در حال ظه

ارزشمند سایبری و سرمایه های فیزیکی است.

www.garrettcom.com

منبع:

امنیت سایبری در شبکه های صنعتی...
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شبکه  ي ارتباطي HARTفی
اصول،  تئوري و کاربردها

واژه  هاي کلیدي:
شبکه   هاي صنعتي

HART
FSK

توپولوژی

گردآوری: مهندس وحید تیموري

 

ــي  ارتباط ــکل  پروت  1984 ــال  س در   Fisher-Rosemount ــرکت  ش
ــکل فراهم  ــدف این پروت ــرد. ه ــي ک ــت معرف ــاي صنع ــه دنی 1HART را ب
ــاط دیجیتال،  ــاي نوین ارتب ــان از فناوري   ه ــتفاده   ي همزم ــردن امکان اس ک
ــت  ــد. امروز و پس از گذش ــتاندارد mA 20-4 مي   باش ــیگنال اس ــار س درکن
ــورد حمایت و  ــن پروتکل م ــکل HART، ای ــال از تولد پروت ــدود 28 س ح
ــق و کنترلي در  ــزات ابزاردقی ــدگان تجهی ــیاري از تولیدکنن ــتفاده   ي بس اس
ــد و مطمئن جایگاه  ــتر ارتباطي کارآم ــت و به عنوان یک بس ــر دنیاس  سرتاس
ــله مقاالت که در ادامه  ــت. در این سلس وی ژه   اي را در صنایع فرآیندي یافته اس
ــي شبکه   ي HART از  ــده است به بررس ــت آن، تقدیم حضور ش بخش نخس
ــردي و کاربردهاي این پروتکل  ــون همچون تئوري، اصول کارک جهات گوناگ

خواهیم پرداخت. 
1. Highway Addressable Remote Transducer
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1. مقدمه
ــتاندارد  ــاس اس ــدف پروتکل HART که براس ه
ارتباطي Bell 202 موجود در سامانه  هاي مخابراتي 
پایه   گذاري شد و با بهره   گیري از روش 2FSK عمل 
ــیگنال   هاي دیجیتال بر  ــردن س ــوار ک مي   کند؛ س
ــت. پروتکل  ــیگنال آنالوگ mA 20-4 اس روي س
ــه   ي مطمئن  ــت ارتباط دوطرف ــادر اس HART ق
ــه   اي از تجهیزات نصب  ــي راي میان مجموع و امن
ــده در فیلد و تجهیزات اتاق کنترل برقرار نماید.  ش
ــور اطالعاتي از قبیل  ــیگنال   هاي دیجیتال مذک س
ــیون و پیکربندي،  ــخصات تجهیزات، کالیبراس مش
ــر دارند که  ــا را در ب ــدي و خطاه ــات فرآین اطالع
ــیگنال آنالوگ ــال این نوع اطالعات توسط س  ارس

ــي  ــه بدیه ــت؛ البت ــر نیس mA 20-4 امکان   پذی
ــه مقادیر فرآیندي نیز  ــت که اطالعات مربوط ب  اس
مي   تواند در سیگنال دیجیتال گنجانده شود. تمامي 
ــتفاده در اتوماسیون فرآیند  ــتگاه   هاي مورد اس دس
ــمیترها، شیرهاي  یک واحد صنعتي از قبیل ترانس
ــرل DCS و  ــامانه   هاي کنت ــي، رایانه   ها، س کنترل
ــراي برقراري  ــکل ب ــن پروت ــد از ای PLC مي   توانن

ارتباط با یکدیگر استفاده نمایند. 
ــال 1984 و توسط شرکت  پروتکل HART در س
ــت  صنع ــاي  دنی ــه  ب  Fisher-Rosemount
ــال 1993 گروهي از کاربران و  ــد. در س معرفي ش
ــازندگان تجهیزات HART تصمیم به تأسیس  س
ــتقل غیرانتفاعي براي حمایت از  ــازمان مس یک س
ــازمان که بنیاد  ــن پروتکل گرفتند. هدف این س ای
ــعه و  ــام گرفت توس ــاط HCF( 3HART( ن ارتب
ــطح بین   المللي  ــاوري در س ــازي این فن توانمندس
ــازمان مذکور به عنوان متولي اصلي پروتکل  بود. س
ــتانداردهاي مربوط  ــن و کنترل اس HART، تدوی
ــن پروتکل و نیز فراهم آوردن فضایي مطمئن  به ای
ــتفاده در صنایع  ــراي اس ــي به آن ب براي دسترس

مختلف را بر عهده دارد. 
ــال از تولد  ــت حدود 28 س ــروز و پس از گذش ام
ــورد حمایت و  ــن پروتکل م ــکل HART، ای پروت
ــدگان تجهیزات  ــیاري از تولیدکنن ــتفاده   ي بس اس
ــت و به  ــر دنیاس ــي در سرتاس ــق و کنترل ابزاردقی
 عنوان یک بستر ارتباطي کارآمد و مطمئن جایگاه 

وی ژه   اي را در صنایع فرآیندي یافته است.
ــریح  در این مقاله چگونگي عملکرد این فناوري تش
ــد تا  ــالش خواهد ش ــن ت ــد و همچنی ــد ش  خواه

جنبه   هاي مختلف بکارگیري آن تشریح شود.

 HART 2. تئوري کارکردي
ــاختار،  ــون س ــي همچ ــش موضوعات ــن بخ  در ای
روش   هاي برقراري ارتباط، اساس روش مدوالسیون، 
ــاختار پیغام، توپولوژي شبکه و انواع فرمان   ها در  س

پروتکل HART بازگو خواهند شد.

2. Frequency Shift Keying
3. HART Communication Foundation

HART 2. 1. ساختار پروتکل
ــازمان استاندارد جهاني  در سال 1983 میالدي س
ــبکه   هاي ارتباط  4ISO اقدام به تعریف الیه   هاي ش
 5OSI ــاي هفت گانه   ي دیجیتال تحت عنوان الیه   ه
ــتاندارد از هفت الیه   ي فیزیکي،  نمود. این مدل اس
ــت6، نمایش و  ــال، نشس ــبکه، انتق ــد داده، ش پیون
ــکیل شده است. مدل مذکور که کارآیي  کاربرد تش
ــاختار پروتکل   هاي  ــریح س ــي در تش ــیار باالی بس
ارتباطي صنعتي دارد جهت تشریح ساختار پروتکل 
HART نیز مي   تواند بکار گرفته شود. همان طور در 
 HART شکل 1 مالحظه مي   شود ساختار پروتکل
تنها در بر گیرنده   ي سه الیه   ي فیزیکي، پیوند داده 

و کاربرد از مجموع هفت الیه   ي OSI است. 
ــریح  ــه الیه تش در ادامه وظیفه  ي هر یک از این س

خواهد شد.

الیه   ي فیزیکي
ــي الکتریکي به جریان بیت   ها و ارتباط در   دسترس
ــبکه، همچنین تعریف و تعیین مشخصات مورد  ش
ــاژ، جریان، نوع  ــال داده نظیر ولت ــت انتق نیاز جه
ــي،  ــیم مس کانکتورها و محیط انتقال )از قبیل س

فیبر نوري و غیره( مربوط به این الیه است.
 

4. International Standard Organization
5. Open System Interconnection
6. Session

OSI براساس مدل استاندارد HART شکل 1. ساختار پروتکل

الیه   ي پیوند داده
ــال جریان  ــي به انتق ــه   ي فیزیک ــي که الی  در حال
ــد داده، انتقال و  ــه   ي پیون ــردازد، الی ــا مي   پ بیت  ه
ــبکه به صورت  ــل داده در الیه   ي فیزیکي ش تحوی
ــن الیه مبین نوع  ــل اعتماد را بر عهده دارد. ای قاب
ــروع فریم،  ــت. براي مثال ش فرمت فریم  داده   هاس
پایان فریم، اندازه   ي فریم و روش انتقال یک فریم، 

توسط این الیه تعریف مي   شود. 
به طور کلي مي   توان وظایف این الیه را به قرار زیر 

تعریف کرد:
ــزات  )تجهی داده  ــده   ي  کنن ــال  ارس ــرف  ط .در 
ــه   ي پیوند  ــد کنترل(، الی ــد یا واح ــق فیل  ابزاردقی
ــبکه پذیرفته و آن  ها را  داده    اطالعات را از الیه   ي ش
به فریم   هایي تقسیم   بندي مي   کند. آنگاه به هر فریم 
ــماره  ــد مبداء،  فیلدي که به عنوان ش آدرس مقص
ــود و طول  ــم )FCS(تنظیم می ش ــر فری ردیف ه
ــزوده و آن فریم را جهت  ــر فریم را اف ــاي ه فیلده

ارسال به الیه   ي فیزیکي منتقل مي   کند.
.در طرف دریافت کننده   ي داده، الیه   ي پیوند داده 
اطالعات را به صورت مجموعه   اي از بیت   ها از الیه   ي 
فیزیکي دریافت نموده، سپس آن  ها را به شکل یک 
ــي صحت  ــم در آورده و عمل خطایابي و بررس فری
اطالعات را آغاز مي   کند و اگر خطایي وجود نداشته 
باشد آنگاه الیه   ي پیوند داده، این فریم را به الیه   ي 

باالتر منتقل مي   کند.
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.الیه   ي پیوند داده شروع و پایان هر فریم را تعیین 
مي   کند.

.جریان مبادله   ي اطالعات را کنترل مي   کند.

.فریم داده را از فریم کنترل متمایز مي   کند.
ــال کننده   و تجهیزات دریافت  .بین تجهیزات ارس

کننده هماهنگي ایجاد مي   کند.
در پروتکل HART به  طور  کلي این الیه وظیفه  ي 
ــاد فریم و  ــان داده   ها، ایج ــر روي جری خطایابي ب
ــط  ــي به واس کنترل آن  ها و نیز کنترل بر دسترس
ــب و منظم به  ــي مرت ــت اطمینان از دسترس جه
ــتگاه   هاي رییس7 و  ــي براي دس ــاي ارتباط کانال  ه

مرئوس8 را بر عهده دارد.   
ــکل HART حاوي  ــش در پروت ــاي تراکن فایل   ه
ــخ   هاي مرئوس  ــس و پاس ــي ریی ــاي اصل فرمان   ه
ــط انتقال توسط روش  ــتند و دسترسي به واس هس
ــتگاه   هاي متصل به کانال  ــال عالمت9 بین دس انتق
ــته   هاي  ــرد. عبور این بس ــورت مي   گی ارتباطي ص
ــان داده  ــام واقعي نش ــا انتقال یک پیغ ــي ب  کنترل
ــراي محدود  ــنج ب ــود. در این روش از زمان س مي   ش
ــود.  ــتفاده مي   ش ــود بین تراکنش   ها اس کردن پری
 هنگامي که زمان زمان  سنج به پایان مي   رسد صاحب 
ــا مي   کند.  ــرل کانال را ره ــي، کنت ــته   ي کنترل بس
ــا درالیه   ي پیوند  ــراي این فعالیت   ه ــي ارج چگونگ

داده تعیین مي   شوند.

الیه   ي کاربردي
ــه کاربر  ــت ک ــک الیه   ي نرم   افزاري اس ــن الیه ی ای
ــبکه و اعمال  ــي به امکانات ش از آن براي دسترس
ــن تعیین و  ــتفاده مي   کند. همچنی ــتورات اس دس
ــوع داده   ها و نیز گزارش  ــخ   ها، ن  ثبت فرمان   ها، پاس
 وضعیت   هاي تحت نظر این پروتکل را بر عهده دارد و 
تصمیم   گیري نهایي بر روي بسته   هاي اطالعاتي در 

این الیه انجام مي   شود.
ــتانداردها و قراردادهاي  ــري اس در مجموع یک س
ــود دارند که در  ــکل HART وج ــاص در پروت خ
ــوند تا بررسي   هاي  الیه   ي کاربردي گنجانده مي   ش

الزم روي آن  ها صورت گیرد.

2.2. روش   هاي برقراري ارتباط
1.2.2. روش رییس و مرئوس10

ــکل HART به صورت  ــاط در پروت برقراری ارتب
ــر کدام  ــت. در این روش ه ــوس اس ــس و مرئ ریی
ــه  ــد( ب ــود در فیل ــزات موج ــا )تجهی  از مرئوس   ه
 وسیله   ي یک دستگاه ارتباطی رییس به کار انداخته 
ــوند. در این پروتکل همواره این امکان وجود  می   ش
ــبکه   ي  ــک حلقه در ش ــه ی ــس ب ــه دو ریی دارد ک

HART متصل باشند.

7. Master
8. Slave
9. Token passing
10. Master-Slave mode

 ،DCS ــامانه   ي معموالً رییس اولیه )اصلی( یک س
 )PLC( ــی برنامه   پذیر ــک کنترل   کننده   ي منطق ی
ــه می   تواند یک  ــس ثانوی ــت و ریی ــا یک PC اس  ی
ــد.  ــتی محلی یا یک PC دیگر باش ــه   ي11 دس پایان
ــمیترها،  ــامل کلیه   ي ترانس ــزات مرئوس ش تجهی
ــه  ــه ب ــتند ک ــی هس ــا و کنترل   کننده   های  عملگره
ــده از طرف رییس   های اولیه و  فرمان   های صادر ش

ثانویه پاسخ می   دهند.

2.2.2. روش بدون وقفه12
ــتگاه   های HART قابلیت عملکرد  ــی از دس برخ
ــرهم را دارند و  ــت س ــک مد بدون وقفه و پش در ی
ــریع  - این روش ارتباطی، امکان برقراری ارتباط س

ــا 4 داده   ي جدید در هر  ــر را فراهم می  کند )3 ت ت
ــتگاه مرئوس  ــن روش، رییس به دس ــه(. در ای ثانی
ــخ را  ــان می   دهد که اطالعات و پیغام   های پاس فرم
ــود در HART به صورت  ــتاندارد موج مطابق اس
ــد و به فرم ــرعت باالیی دریافت کن ــته با س  پیوس

ارسال عمومی13ارسال نماید. بنابراین در این حالت 
رییس می   تواند پیغام   ها را با سرعت باالیی دریافت 
ــتگاه   های مرئوس  ــر تا زمانی که دس ــد و این ام کن
ــن روش را دریافت کنند  ــال بدی ــان قطع ارس فرم
امکان   پذیر خواهد بود. استفاده از روش مذکور این 
ــتگاه  ــکان را فراهم می   کند که بیش از یک دس ام
ــات موجود در یک  ــل در HART به ارتباط منفع

حلقه گوش فرا دهد.
 

2. 3. مدوالسیون به روش تغییر فاز متناوب
ــرکت Rosemount یک  در اواخر دهه   ي 80 ش
ــه کرد بدین صورت که  ــکار پیوندی مرکب ارای راه
بتوان سیگنال   های دیجیتال را بر روی سیگنال   های 

آنالوگ mA 20-4 سوار نمود.

11. Terminal
12. Burst mode
13. Broadcast 

ــد این پروتکل  ــور که پیش از این گفته ش همان   ط
ــتاندارد ارتباطی Bell 202 موجود در  براساس اس
ــامانه   های مخابراتی تلفن پایه   گذاری شده است  س
ــا تغییر فاز متناوب  ــیون ب که از روش   های مدوالس
ــیگنال   های دیجیتال  ــتفاده می   کند. س )FSK( اس
ــای  Hz 1200 و ــا فرکانس  ه ــی ب ــامل امواج  ش

ــر  ــب بیانگ ــه ترتی ــه ب ــند ک "Hz 2200 می   باش
ــتند. این امواج با دو فرکانس  منطق   های 1 و 0 هس
ــوند  ــوار می   ش متفاوت بر روی یک جریان DC س
ــیگنال آنالوگ  ــب در آن واحد هم س و بدین ترتی
)جریان DC( و هم یک سیگنال دیجیتال )جریان 
ــیگنال حامل  ــل یک س ــود دارد. در اص AC( وج
ــت و  داریم که همان جریان mA DC 20-4 اس
ــه عنوان بار اضافی  ــده را ب یک موج AC مدوله ش
ــیگنال حامل سوار کرده و به همراه  بر روی این س
ــال می   نماییم. شکل 2 شمایی از این روش  آن ارس

را نشان می   دهد.
ــیگنال  ــط DC س ــن که مقدار متوس ــه دلیل ای ب
ــده  ي FSK برابر صفر است بنابراین هیچ  مدوله ش
ــیگنال حامل اصلی نمی  گذارد و  تأثیری بر روی س
ــال توانایی  ــیگنال ارتباطی دیجیت بدین ترتیب س
ــر )تقریباً 2 تا 3 داده  ي  ــخ گویی در زمانی کمت پاس
ــدون این که تداخل  ــد در هر ثانیه( را دارد؛ ب جدی

یا تأثیری بر روی سیگنال آنالوگ بر جاي بگذارد.
ــن مقدار امپدانس حلقه برای  در این حالت کمتری

ارتباط برابر 230W می  باشد.

شکل 2. ارسال همزمان سیگنال  های آنالوگ و دیجیتال
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 برای آدرس   دهی مرئوس دو حالت داریم: برای شکل 
 و فرمت فریم کوتاه معموالً 4 بیت داریم که حاوی

ــت  ــرای فرم ــد و ب Polling Address می   باش
ــد که  ــا 38 عدد می   باش ــداد بیت   ه ــم بلند تع فری
ــتگاه   های  ــرای دس ــاص ب ــه   های خ ــاوی شناس ح
ــان دادن  ــرای نش ــت هم ب ــت. یک بی ــاص اس خ
ــتگاه مرئوس )این که در حالت  روش ارتباطی دس
ــود. ــه کار گرفته می   ش ــت یا نه( ب ــدون وقفه اس ب
ــت بای ــن  ای  :)Command( ــان  فرم ــت  بای  .4 

ــد.  ــاوی فرمان HART برای هر پیغام می   باش  ح
 Universal( ــا ــب نوع آن   ه این فرمان   ها بر حس
Common Practice co -  ،Command

از   )Device- specific command  ،mand
ــای الزم دارای رنج   های متفاوتی  ــر تعداد بیت   ه نظ

هستند.
ــان  ــن بایت نش ــمارش )Count(: ای ــت ش 5. بای
ــت  ــا و وضعی ــای داده   ه ــداد بایت   ه ــده   ي تع  دهن
ــت کننده  ــیله   ي آن دریاف ــه وس ــه ب ــد ک  می   باش

ــت. )زیرا  ــده اس می   فهمد چه موقع پیغام کامل ش
ــام کاراکتر خاصی  ــر پیغ ــن پروتکل روی ه در ای
ــدارد.( ــام وجود ن ــان پیغ ــان دادن پای ــرای نش ب

ــن  ای ــداد  تع  :)Status( ــت  ــای وضعی بایت   ه  .6 
ــت و تنها در پیغام   های  ــا همواره دو عدد اس بایت   ه
ــود دیده  ــال می   ش ــخ که از طرف مرئوس ارس  پاس
می   شوند و »کد پاسخ« نامیده مي   شوند. این بایت   ها 
حاوی اطالعاتی نظیر خطاهای ارتباطی موجود در 
ــده و نیز  پیغام خروجی، وضعیت فرمان دریافت ش

وضعیت خود دستگاه مرئوس می   باشند.
7. بایت   های داده )Data(: این بایت  ها معموالً بین 
5 الی 25 عدد هستند. هیچ محدودیتی برای طول 
این بایت   ها وجود ندارد و در پروتکل HART نیز 
به حداکثر تعداد بایت   ها اشاره   ای نشده است. وجود 
یا عدم وجود این بایت  ها به نوع فرمان بستگی دارد.

8. بایت رسیدگی نهایی )Checksum(: این بایت 
ــد و به عنوان بایت  ــی می   کن صحت داده   ها را بررس
Exclusive-« ــک ــی در یک پیغام، حاوی ی نهای

ــام  ــک »Longitude parity« از تم ــا ی or« ی
ــد.  ــروع می  باش بایت   های قبلی و از ابتدای بایت ش
ــه بیت توازن به هر بایت ضمیمه  با توجه به این ک
ــود در نهایت از این بایت برای کشف خطای  می   ش

ارتباطات استفاده می   شود.

2. 5. توپولوژی   های شبکه در پروتکل 
HART

ــتگاه   هایی که در این پروتکل استفاده می   شوند  دس
معموالً به دو صورت اتصال نقطه به نقطه14 و اتصال 

چند انشعابی15 عمل می   کنند.

14. Point-to-Point
15. Multidrop

HART 2. 4. ساختار پیغام در پروتکل
ــمت  های تشکیل دهنده   ي یک پیغام  ساختار و قس

در پروتکل HART به صورت زیر است:
ــه )Preamble(: این بایت  ها  ــای مقدم 1. بایت   ه
توانایی همزمان   سازی با جریان داده  ها و کاراکترها 
ــاد می  کنند. تعداد این  ــرای دریافت کننده ایج را ب

بایت  ها معموالً بین 5  تا20 عدد می   باشد.
 :)Start character( ــروع ــر ش ــت کاراکت 2. بای
ــر مختلفی به خود  ــر آغازین می   تواند مقادی کاراکت
ــان دهنده   ي نوع پیغام است.  بگیرد که معموالً نش
براي مثال پیغام از طرف رییس به مرئوس، از طرف 
مرئوس به رییس و یا یک پیغام بدون وقفه از طرف 
مرئوس. همچنین شکل و فرمت آدرس )فریم کوتاه 

یا فریم بلند( را مشخص می   کند.
ــد  ــر فیل ــای آدرس )Addresses(: ه 3. بایت   ه
ــان  ــت نش ــک بی ــس )ی ــامل آدرس ریی  آدرس ش
ــرای رییس اولیه و 0 برای  ــت، 1 ب دهنده   ي آن اس

رییس ثانویه( و آدرس مرئوس می   باشد.

HART شکل 3. ساختار پیغام در پروتکل
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اتصال نقطه به نقطه
ــاده   ترین نوع ارتباط میان  در این نوع اتصال که س
ــتگاه  ــد، تنها دو دس ــتگاه   ها( می   باش ــا )دس  گره   ه
ــط انتقال به طور مستقیم به  می  توانند توسط واس
ــیگنال  ــوند. در این اتصال از س ــر متصل ش یکدیگ
ــراری ارتباط  ــا برای برق ــی تنه mA 20-4 ابتدای
ــود در حالی  ــتفاده می   ش با یک متغیر فرآیندی اس
ــایر متغیرهای فرآیند، پارامترهای پیکربندی  که س
ــتگاه های دیگر  فرآیند و نیز داده های مربوط به دس
به صورت دیجیتال و با استفاده از سیگنال مدوله   ی 

HART ارسال می   شوند.
ــوگ mA 20-4 برای کنترل  ــیگنال  های آنال از س
ــتفاده  ــال نیز اس ــک عملکرد نرم ــی به ی  دسترس
ــود به طوری که این سیگنال   ها به هیچ وجه  می   ش
تحت تأثیر سیگنال  های HART قرار نمی   گیرند. 
ــال  ــه دیجیت ــی HART ک ــیگنال   های ارتباط س
ــای ثانویه و  ــی به متغیره ــتند امکان دسترس هس
ــایر داده   ها )جهت عملکرد، راه   اندازی، تعمیرات  س

و نگهداری و خطایابی( را فراهم می   کنند.

اتصال چندانشعابی
ــبکه، گاه این نیاز   ــک ش ــازی ی در هنگام پیاده  س
ــم متصل  ــتگاه به ه ــه چندین دس ــود دارد ک وج
ــوژی و روش اتصال  ــن حالت از توپول ــوند. در ای ش
ــت. در این روش  ــتفاده شده اس ــعابی اس چندانش
ارتباطی در پروتکل HART تنها یک جفت سیم 
ــتفاده می   تواند تا  ــت و در صورت اس ــورد نیاز اس م
ــه ی اضطراری و  ــد که منبع تغذی ــتگاه فیل 16 دس
ــود تحت  ــامل می  ش Safety barriers  را هم ش

پوشش قرار دهد.
ــن روش اتصال، تمام مقادیر فرآیند به صورت  در ای
ــال می  شوند و آدرس Polling برای  دیجیتال ارس
ــت و کم ترین  ــتگاه  ها بزرگ  تر از 0 اس ــه   ی دس هم
ــارف mA 4( به هر  ــوری )به طور متع ــان عب جری

دستگاه اختصاص داده می   شود.
ــواردی که هدف  ــن روش اتصال بیش  تر در م از ای
ــده می  باشد  نصب و ایجاد کنترل نظارتی توزیع ش
)مثل خطوط لوله، ایستگاه   های انتقال مواد، مخازن 

و انبارها( استفاده می  شود.

شکل 5. مد ارتباط چندانشعابی

شکل 4. مد ارتباط نقطه به نقطه

ــبکه HART و نسخه بی سیم )ادامه دارد( 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:

Power
Supply

Resistor

Field Device

ت
العا

اط
ی 

ور
فنا

... HART شبکه ی ارتباطی



91
ذر 

  آ
/ 1

38
ی 

ـاپ
 پی

/ 8
ره 

ـما
 ش

/15
ال

سـ

47

ـد
ــ

ــ
رآین

ف

    1. دکتر علیرضا فریدونیان 

     2. مهندس علیرضا شهسواری

     3. دکتر حمید لسانی

واژه های کلیدی:
 خودترمیمی

 شبکه هوشمند الکتریکی
 چهارچوب مفهومی خودترمیمی

 بازیابی

ــوان یکی از پایه های اصلی  امروزه صنعت برق را می ت
ــت. نیاز به  ــوری دانس ــر کش ــی ه ــادی و صنعت اقتص
ــرفت و رشد فناوری، صنایع و  انرژی الکتریکی با پیش
ــت.  جمعیت، به طور قابل مالحظه ای افزایش یافته اس
شبکه ی برق فعلی از جنبه های مختلفی نیازمند بهبود 
می باشد، بسیاری از مشکالت این سامانه را می توان به 
وسیله ی هوشمندسازی برطرف کرد. هر سامانه قدرتی 
ــد و آن تأمین  ــدف نهایی را دنبال می کن ــا یک ه تنه
ــت و قابلیت اطمینان مطلوب  و تحویل انرژی با کیفی
ــتریان می باشد. در واقع، جلوگیري از قطع برق  به مش
ــترکین، فاکتور اصلي رضایت مندي آن هاست. در  مش
ــمند  ــبکه های هوش ــی اجمالی ش ــن مقاله به بررس ای
ــپس خودترمیمی به  ــود. س الکتریکی پرداخته می ش
ــمند  ــبکه های هوش عنوان یکی از ویژگی های مهم ش
ــود، در ادامه  ــی می ش در بهبود قابلیت اطمینان بررس
ــبکه های  چهارچوب مفهومی برای خودترمیمی در ش
ــط نگارندگان توسعه داده شده، ارایه  هوشمند که توس

می شود.

یک چهارچوب مفهومی برای 
خودترمیمی در 

شبکه ی الکتریکی هوشمند

ش
ـار
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مقدمه
ــرفت و رشد فناوری،  نیاز به انرژی الکتریکی با پیش
صنایع و جمعیت، به طور قابل مالحظه ای افزایش 
ــا فراهم کردن  ــت برق، نه تنها ب ــت. صنع یافته اس
ــع جهت برآورده کردن انرژي مورد نیاز صنایع  مناب
ــت، بلکه از طرفي حداقل سازي و کاهش  مواجه اس
ــط در ارتباط با تولید  ــر بر روي محی اثراتي که بش
ــرژي دارد نیز یکي دیگر از موارد مورد توجه  این ان
ــمند راه حلي براي این  ــبکه ی هوش ــد و ش مي باش

چالش است که سود و بازده  بسیار زیادي دارد.
ــه صورت  ــاز همواره ب ــع از دیرب ــبکه های توزی ش
ــه  ــعاعی مورد بهره برداری قرارگرفته اند و همیش ش
ــر متوجه بخش های تولید  توجه متخصصان بیش ت
ــکالت بخش های  ــت. از این رو مش و انتقال بوده اس
ــت اما  ــده اس تولید و انتقال تا حدود زیادی حل ش
ــبکه ی توزیع، این بخش  به دلیل کم توجهی به ش
ــالیان تغییرات چندانی را در  ــامانه در طی س از س
ــت.  ــاهد نبوده اس ــاختار و بهره برداری خود ش س
همواره توسعه ی شبکه های توزیع تنها برحسب نیاز 
ــاب  ــعه بلندمدت و حس بوده و کمتر برنامه ی توس
شده ای برای گسترش و توسعه ی آن درنظر گرفته 
شده است. به بیان دیگر بهره برداران شبکه ی توزیع 
ــای مصرف کنندگان  ــد بار و تقاض ــب با رش متناس
ــترش شبکه ی توزیع و ایجاد  جدید، تصمیم به گس
انشعابات جدید می گیرند. پیاده سازی یک شبکه ی 
توزیع امن، قابل اطمینان و کارا بر روی شبکه فعلی 
ــت که مسیر  ــجم اس نیازمند یک برنامه ریزی منس
ــمند  ــبکه ی هوش ــت از وضعیت موجود به ش حرک

آینده در آن ارایه شده باشد.
شبکه هاي هوشمند توزیع انرژي الکتریکي یکي از 
ــعي و  جدیدترین فناوری هاي روز دنیا و حاصل س
تالش متخصصین جهت مدرنیزه نمودن شبکه هاي 
ــت. اصلي ترین  ــع و ورود به عصر دیجیتال اس توزی
هدف، تأمین برق مطمئن و پاسخ گویي به نیازهاي 
ــتریان با کمترین خسارت به محیط  ــد مش روبه رش
ــمند جهان در  ــت. اولین شبکه ی  هوش ــت اس زیس
ــهر بالدر ایالت  ــي گردید و ش ــارس 2008 معرف م
کلرادو آمریکا موفق به دریافت عنوان اولین شهر با 
شبکه ی توزیع برق هوشمند گردید. هدف طراحان 
ــه محور  ــمند حول س ــري فناوری هوش از بکارگی
ــد.  ــترکین، تجهیزات و ارتباطات مي باش اصلي مش
فناوری هوشمند توانایي ایجاد تغییرات اساسي در 
ــتفاده از انرژي الکتریکي  تولید، انتقال، توزیع و اس
ــراه منافع اقتصادي و محیطي را دارد که در  به هم
ــتریان و در  ــت به برآورده نمودن نیازهاي مش نهای
ــترس بودن برق مطمئن و پایدار ختم مي شود.  دس
از طرف دیگر سامانه مي تواند با استفاده از اطالعات 
ــع بحراني، تصمیم گیري  جمع آوري نموده در مواق
ــي هاي ناخواسته جلوگیري کند.  نماید و از خاموش
در واقع شبکه های هوشمند در آینده می باید دارای 
ــند، یعنی  ــمند باش ــع کنترلی حفاظتی هوش تواب

ــود بازیابی را در صورت  ــی ایزوله کردن و خ توانای
ــته باشند، در واقع از وقوع  وقوع حادثه و خطا داش
ــن دخالت  ــری بدون کوچک تری ــی سراس خاموش
ــگیری کنند و قابلیت اطمینان شبکه  انسانی، پیش
را بهبود بخشند. نتیجه ی تمامی مطالب بیان شده 
توانایی خودترمیمی شبکه های هوشمند است]1[.

شبکه ی هوشمند
ــت که  ــامانه ی قدرتی اس ــمند، س ــبکه ی هوش ش
ــتفاده از رایانه و فناوری ارتباطات را  بیش ترین اس
ــیدن به دو هدف اساسی انجام می دهد.  جهت رس
ــداف اصلی فراهم کردن اطالعات الگوی  یکی از اه
ــت و هدف بعدی  مصرف انرژی مصرف کنندگان اس
ــامانه قدرتی با قابلیت اطمینان و  ــتیابی به س دس
ــامانه با کاهش  کیفیت توان باال و بهبود کارایی س
ــع پراکنده  ــتفاده بهتر از مناب ــامانه و اس تلفات س

است]2[.
ــد یکی از اهداف شبکه های  همان طور که اشاره ش
هوشمند افزایش قابلیت اطمینان و کیفیت توان در 
سامانه های الکتریکی است. یکی از مشکالت پیش 
ــورد نیاز مصرف کنندگان  رو تامین کیفیت توان م
ــت که بیش ترین کیفیت توان ممکن  دیجیتال اس
ــان اظهارکرده اند  را می طلبند. تعدادی از کارشناس
ــت که  ــه قابلیت اطمینان حال حاضر 99,9% اس ک
ــال  ــاعت وقفه در تأمین توان در س نزدیک به 8 س
ــع نیازهای  ــت اطمینان برای رف ــت و این قابلی اس
کاربران دیجیتال باید به 99,99999999% نزدیک 
ــود که نزدیک به 32 ثانیه وقفه در سال را بیان  ش

می کند ]3,2[.
ــه ی تحقیقاتی نیروی برق آمریکا1 به عنوان  مؤسس
ــمند، تعریف این شبکه را با  ــبکه ی هوش حامی ش
ــازی،  ــی، حفاظت، مجتمع س ــای خودترمیم واژه ه
ــازی و تعامل بیان  ــارکت، پیش بینی، بهینه س مش
کرده است. با توجه به موارد ذکر شده، این تعریف 3 
ــی شبکه ی برق آمریکا را شامل می شود:  نیاز اساس

]1[
ــان: نیازمندی به  ــه قابلیت اطمین ــدی ب 1. نیازمن
ــی، حفاظت و  ــامل خودترمیم قابلیت اطمینان ش

قابلیت پیش بینی است.
2. نیازهای اقتصادی و کارایی: نیازهای اقتصادی از 
طریق بهینه سازی، مشارکت و تعامل در سامانه های 

هوشمند محقق می شوند.
ــای فناورانه: نیازمندی فناورانه بطور  3. نیازمندی ه
ــازی مهیا می شود، که تابع  عام از طریق مجتمع  س

فناوری های دردسترس در حال حاضر است.
تعریف ارایه شده ی اتحادیه اروپا در مورد شبکه های 
هوشمند نیز بدین صورت است: شبکه ای که توانایی 
ــتیبانی از منابع انرژی تجدیدپذیر و پراکنده را  پش
دارا است، همچنین دارای قابلیت اطمینان و ایمنی

1. the American Electric Power Research Institute 
)EPRI(  

ــت. از طرفی این شبکه دارای اتوماسیون  باالیی اس
ــار و توان  ــی ایجاد تعامل بین ب ــرفته و توانای پیش

است]1[.
ــبکه ی  ــمت مصرف کننده، ش ــراي س ــی، ب از طرف
ــت که مصرف کنندگان  ــمند به این معني اس هوش
ــمندانه  مي توانند برروي مصرف خود مدیریت هوش
ــه قیمت انرژي  ــاعات پیک ک ــام دهند تا در س انج
ــراي  ــد و ب ــري بپردازن ــه ی کمت ــت، هزین باالس
ــبکه به معني  ــت، این ش ــان محیط زیس کارشناس
ــه حل تغییرات  ــتفاده از فناوری جهت کمک ب اس
ــاي  ــد گازه ــش تولی ــي و کاه ــر آب و هوای  مض

گلخانه ای مي باشد.

2 .1. اجزای شبکه ی هوشمند
در  ــوان  می ت را  ــمند  هوش ــبکه های  ش ــزای  اج

دسته بندی زیر خالصه کرد ]2[:
.سنجش هوشمند

.فیدرهای توزیع هوشمند
.پست های هوشمند

.انتقال هوشمند
.سامانه های تولیدکننده ی مرکزی هوشمند

2.2. ویژگی ها و عملکردهای برجسته ی 
شبکه ی هوشمند

ــرفته دارای هفت خاصیت اصلی  ــامانه های پیش س
هستند. ویژگی های ارایه شده برای شبکه هوشمند 
ــرح  ــاس تحقیقات مرکز فناوری انرژی2 به ش بر اس

زیر است]4,2[.
.خودترمیمی در مقابل حوادث و وقایع اتفاقی

.پاسخ گویی بار یا مدیریت تشویقی3 بار 
.افزایش کارایی و ایمنی در مقابل خطرات فیزیکی 

و سایبری
ــورد نیاز  ــت توان م ــردن کیفی ــکان فراهم ک .ام

مصرف کنندگان قرن 21ام
ــری با انواع متفاوت  .انعطاف پذیری و تطبیق پذی

منابع تولیدی و ذخیره ی انرژی
ــد، ارایه  ــرایط جدید برای تولی ــردن ش .فراهم ک
خدمات و بازار برق در حالت خرده و عمده فروشی
ــش بازده ی  ــه از تجهیزات و افزای ــتفاده بهین .اس

عملکرد

2. 3. مقایسه ی شبکه های هوشمند و قدیمی
ــنتی و قدیمی منظور  ــامانه های الکتریکی س در س
ــت که  ــی اس ــامانه الکتریک ــبکه ی س از واژه ی ش
ــال توان،  ــی، انتق ــدات الکتریک ــای تولی ویژگی ه
ــرل الکتریکی  ــامانه های توزیع الکتریکی و کنت س
ــبکه های الکتریکی از بدو  ــود]5[. ش ــامل می ش ش
ــرات زیادی در  ــکل گیری تا به امروز دچار تغیی ش
ــاختار و نحوه ی بهره برداری خود شده اند. در هر  س
2. National Energy Technology Laboratory 
)NETL( 
3. Demand Response )DR( 
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ــواع فناوری ها و تجهیزات  ــامانه قدرت از ان دوره س
ــاختار خود را کامل تر و  ــتفاده نموده و س به روز اس
ــت. در این میان عوامل اقتصادی و  امن تر نموده اس
ــای مختلف بر روند  ــت محیطی نیز در دوره ه زیس
ــامانه ی قدرت تاثیر  ــزی و بهره برداری س برنامه ری
ــبکه ی قدرت کنونی بسیار  ــته اند. اگرچه ش گذاش
ــت اما کامل نبوده و نیازمند  ــرفته اس مجهز و پیش
ــود  ــای خ ــی رویکرده ــی در برخ ــرات اساس تغیی
می باشد. در زیر به برخی از مشکالت سامانه قدرت 

فعلی اشاره می شود:
.قرائت کنتورها و توزیع صورتحساب
.معایب روند تحویل انرژی الکتریکی

.غیر فعال بودن مشتریان
.نیاز به بهبود امنیت و قابلیت اطمینان شبکه 

.چالش های اقتصادی و زیست محیطی 
ــار SG نامیده  ــه اختص ــمند که ب ــبکه ی هوش ش
ــامی دیگری از جمله سامانه قدرت  ــود با اس می ش
هوشمند، شبکه های آینده یا آتی شناخته می شود. 
شبکهه ای هوشمند را می توان به اختصار پیشرفت 
ــنتی موجود  ــبکه های الکتریکی س ــعه ی ش و توس
ــنتی یا  ــامانه های قدرت س در قرن 20ام نامید. س
ــی وظیفه ی انتقال توان از یک یا چند ژنراتور  قدیم
ــه تعدادی زیادی از مصرف کنندگان را به  مرکزی ب
ــبکه های الکتریکی  ــتند. در مقابل در ش عهده داش
ــتفاده از ارتباطات دو طرفه امکان  ــمند با اس هوش
تبادل توان و اطالعات فراهم می شود. این شبکه ها 
ــتفاده از تبادل اطالعات و توان، یک شبکه ی  با اس
ــازند. در  ــرفته ی انرژی را فراهم می س خودکار پیش
ــمند و  ــبکه های هوش ــه ای بین ش جدول 1 مقایس

شبکه های سنتی ارایه شده است]5[.

2. 4. رونـد توسـعه شـبکه های الکتریکـی و 
آینده ی شبکه های هوشمند

سیر تکامل و تحول در سامانه های قدرت کشورهای 
مختلف متفاوت است و این تغییرات به راهبرد ها و 
فناوری آن ها وابسته است. این تحوالت را می توان 

به 3 دسته ی اصلی تقسیم کرد:[6]

.شبکه ی اتوماتیک4: مفهوم شبکه های مکانیزه 
ــایر موارد ملموس تر و ابتدایی تر است. ــده از س ش

ــودکار با  ــدن تجهیزات خ ــن ش ــع جایگزی در واق
عملکردهای دستی مد نظر است.

.نسـل اول هوشمندسازی شـبکه ها5: در این 
ــات و اطالعات  ــاوری ارتباط ــامل فن مرحله که ش
ــت، هدف رسیدن به حالت بهینه بین تجهیزات  اس

شبکه است.
الگوی  ــبکه های هوشمند  .شبکه ی هوشمند:ش
جدیدی در شبکه های قدرت هستند که می توانند 
ــای تمامی تجهیزات ــمند فعالیت ه به صورت هوش

4. Automated Grids.  
5. Intelligent Grids 

 متصل به آن ها شامل بارها و ژنراتورهای متصل را 
ــوان به صورت اقتصادی، ایمن و  به منظور تامین ت

جمع آوری کند.
ــعه شبکه های هوشمند را نیز می توان در  روند توس

3 بخش بصورت زیر بیان کرد:

.هوشمند سـازی سـنتی: هوشمند سازی سنتی 
ــبکه های  ــتیابی به ش ــت دس ــدم در جه ــن ق اولی
هوشمند بیان می شود. این بخش از هوشمندسازی 
ــعه و ارتقا فعالیت هایی نظیر سامانه  را می توان توس
 OMS ،DA ،EMS/SCADA مدیریت انرژی
 IT و طراحی زیرساخت های GIS ،DR ،AMR

برای پشتیبانی بیان کرد.
.هوشمندسـازی توسـعه یافته: در این مرحله 
ــبکه ی هوشمند و شبکه ی  طراحی ها و معماری ش

ارتباطی مجتمع پایه گذاری شد.
از  ــور  منظ آینـده:  هوشـمند  .شـبکه های 
ــتیابی به تمامی  ــمند آینده دس ــبکه های هوش ش
ــبکه ی هوشمند در  ــده برای ش ویژگی های بیان ش
ــترده برای تمامی  ــای قبلی، به صورت گس بخش ه

مشترکین و شبکه های موجود است.
ــخ شبکه ی برق شرق چین به سؤال » آینده ی  پاس
متصور از شبکه های هوشمند چیست؟« به صورت 
ــت : در درجه ی نخست شبکه های هوشمند  زیر اس
در آینده باید دارای توابع کنترلی حفاظتی هوشمند 
ــردن و خود بازیابی  ــند، یعنی توانایی ایزوله ک باش
ــند،در  ــته باش را در صورت وقوع حادثه و خطا داش
واقع از وقوع خاموشی سراسری بدون کوچک ترین 

ــگیری کند و قابلیت اطمینان  دخالت انسانی، پیش
شبکه را بهبود بخشد. ماحصل تمامی مطالب بیان 

شده توانایی خودترمیمی شبکه است]1[.

3. خودترمیمی
ــامانه های قدرت  یکی از مهم ترین موضوعات در س
ــامانه است که به علت  ــأله ی خاموشی ها در س مس
ــاخت ها و یا وقوع خطاهای انسانی  ضعف در زیرس
ــامانه قدرت پدید می آید. مسأله ی  یا طبیعی در س
ــی ها در سامانه قدرت به دلیل  حذف کامل خاموش
ــا غیرقابل  ــاء طبیعی ی ــا منش ــود خطاهایی ب وج
ــد، مگر با  ــه نظر می رس ــی، کاماًل بعید ب پیش بین
ــامانه را به گونه ای  ــرفت فناوری در آینده، س پیش
ــا قرارگرفتن به  ــرد که از درمعرض خط طراحی ک
ــال حاضر تنها می توان  ــد. در ح طورکامل دور باش
در جهت کاهش میزان زمان وقفه ها در سامانه های 
قدرت مانور داد و با استفاده از فناوری ها و روش های 
جدید در جهت نیل به این هدف گام برداشت. البته 
ــرایط  ــرایط می توان با پیش بینی ش در برخی از ش
موجود در سامانه حتی از وقوع خاموشی جلوگیری 
ــتیابی به  کرد. مجموعه فعالیت هایی به منظور دس
ــمند، خودترمیمی  ــامانه های هوش ــن مهم در س ای

شبکه های هوشمند بیان می شود.
ــه عنوان  ــاً ب ــدرت عموم ــامانه ق ــی س خودترمیم
ــی خودکار  ــردن و بازیاب ــخیص خطا، ایزوله ک تش
ــود[7]. در  ــان می ش ــه بی ــامانه دارای حادث در س
ــی  خودترمیم ــرفته،  پیش ــامانه های  س در  ــع  واق
ــه توانایی  ــت ک ــی اس یکی از طراحی های مهندس

Smart GridExisting Grid

DigitalElectromechanical

 Two-way
communication

 One-way
communication

 Distributed
generationCentralized generation

Sensors throughoutFew sensors

Self-monitoringManual monitoring

Self-healingManual restoration

 Adaptive and
islandingFailures and blackouts

Pervasive controlLimited control

 Many customer
choicesFew customer choices

جدول 1. مقایسه ی شبکه های موجود و شبکه های هوشمند]5[
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ــه حالت عادی  ــامانه را ب ــردن و بازیابی س ایزوله ک
ــت.  ــان را دارا اس ــدون کوچک ترین دخالت انس ب
ــش یا عدم قطعی ارایه ی  خودترمیمی موجب کاه

خدمت به مصرف کنندگان می شود[4].
ــی یکی از عملکردهای کلیدی و مهم به  خودترمیم
ــان و تأمین توان با  ــش قابلیت اطمین منظور افزای
ــاال و یکی از مهم ترین عناوین مورد بحث  کیفیت ب

در فناوری شبکه ی هوشمند است[9,8].
ــبکه های  ــی یکی از ویژگی های مهم ش خودترمیم
ــت. این ویژگی به عنوان توانایی در  توزیع آینده اس
ــناخت و رفع عیب و ترمیم سامانه منقطع شده  ش
ــینه ی میزان دسترسی به  جهت نیل به اهداف بیش
ــتی و قابلیت اطمینان بیان  ــبکه، قابلیت باززیس ش
ــبکه  ــر از توانایی های ش ــود[10]. یکی دیگ می ش
خودترمیم حفاظت تطبیقی و روش های هماهنگی 
ــت تأثیر قرار  ــامانه را تح ــت که عملکرد کل س اس

می دهد[9,4]. 

3 .1. پیشینه و تاریخچه خودترمیمی
ــبکه/  ــبکه خودترمیم از » آغازینه ی ش ــوم ش مفه
ــمه گرفته و در  ــامانه متقابل پیچیده6« سرچش س
سال 1999 توسط مؤسسه ی تحقیقاتی نیروی برق 

آمریکا و دپارتمان انرژی ایاالت متحده ارایه شد.

6. Complex Interactive Networks/System  
Initiatives.  

 پس از آن »اینتلیگرید7« و »آغازینه ی شبکه نوین8«
ــاالت متحده، خودترمیمی را به  دپارتمان انرژی ای
ــی حوزه های تحقیقاتی  عنوان یکی از مباحث اصل
ــر هم خودترمیمی  ــرار دادند. در حال حاض خود ق
ــان و اطمینان از  ــل افزایش قابلیت اطمین به دالی
ــامانه و بهبود کیفیت ارایه ی توان، یکی  پایداری س
ــمند  ــبکه ی هوش ــات داغ در حوزه ی ش از موضوع

می باشد[8].
ــنتی و  ــامانه های الکتریکی س ــی های س در بررس
ــه منظور  ــه ها ب ــواع گوناگونی از پروس ــی ان قدیم
ــم وجود دارد.  ــبکه خودترمی ــاخت ش طراحی و س
ــامانه الکتریکی که بتواند  ولی بررسی و طراحی س
ــرایط  ــودکار از خود در برابر ش ــاًل خ ــورت کام بص
ــی  ــارف محافظت یا مقابله کند پس از بررس نامتع
خودترمیمی در سامانه بدن انسان و سامانه دفاعی 

انسان در مقابل بیماری ها و مخاطرات انجام شد. 

ــی با الهام از بدن  ــامانه الکتریک در واقع طراحی س
ــا )یا همان  ــد در مقابل بیماری ه ــان که بتوان انس
ــامانه الکتریکی(  اتفاقات یا خطاهای رخ داده در س
ــرات آن را کاهش یا  ــان دهد و اث ــل نش عکس العم
ــامانه ایمنی  ــد و همچنین با الهام از س بهبود بخش
ــرات احتمالی عکس العمل  ــه در مقابل خط بدن ک
ــی را انجام  ــر احتمال ــرای دوری از خط ــب ب مناس

می دهد، نجام می شود.
ــان،  ــی بدن انس ــامانه ایمن ــرد س ــد عملک همانن
خودترمیمی شبکه را در مقابل هر گونه مخاطره ی 
ــرات این  ــاوم می کند و اث ــی مق ــی یا خارج داخل
ــن  ــد[8]. بنابرای ــکین می بخش ــرات را تس مخاط
متخصصان صنعت برق با استفاده از سازوکار سامانه 
ــامانه  ــان درصدد طراحی یک س ــدن انس ایمنی ب
ــتند که توانایی پیدا  ایمنی برای شبکه ی برق هس
کردن خودکار راه حل و راهبرد رهایی از محدودیت 
یا شرایط بحرانی مانند اضافه بار، تجاوز از حد ولتاژ 

معمول، بازآرایی و... را داشته باشد [11].

در برخی مقاالت، پیشینه و طرح اولیه برای سامانه 
ــازمان  ــده در س ــم را از پروژه ی انجام ش خودترمی

فضایی امریکا9می دانند.

7. Intelligrid.  
8. Modern Grid initiative 
9. National Aeronautics and Space Administra-
tion )NASA(.  

 شکل2. سامانه ی خودترمیم و کنترل خودترمیمی]1[
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ــتن یک هواپیمای  ــن پروژه امکان پرواز و نشس  ای
ــانحه ای از  ــت که یک بال خود را در س F-15 اس
دست می دهد در سال 1983-1997 انجام و عملی 
ــت[9]. در واقع این پروژه اولین پروژه ی  ــده اس ش
مهندسی شده در سامانه ای با قابلیت خودترمیمی 

است.

3 .2. خود ترمیمی در سامانه انتقال و 
توزیع

تحقیق در زمینه ی شبکه ی خودترمیم به دو بخش 
ــیم می شود. به علت  ــبکه ی انتقال و توزیع تقس ش
قوانین مختلف و ایفای نقش های مختلف و ساختار 
ــامانه انتقال  ــرد متفاوت س ــاوت و روش عملک متف
ــبکه  ــای خودترمیمی در این 2 ش ــع، نیازه و توزی
ــامانه های انتقال وظیفه ی  ــاوت خواهد بود. س متف
ــل تولید به مرکز  ــم زیادی توان از مح انتقال حج
ــبکه از  ــده دارند که این ش ــرف توان را به عه مص
ــود. در این حالت قطع  چندین ژنراتور تغذیه می ش
ــان در یک یا چند عنصر اثر زیادی بر عملکرد  جری

کل سامانه نمی گذارد.
شبکه ی توزیع ارتباط تنگاتنگی با مصرف کننده ها 
دارد و بروز هر خطا یا اخالل اثر منفی روی کیفیت 
ــامل 2 جنبه  ــذارد. کیفیت تغذیه ش ــه می گ  تغذی
می شود: قابلیت اطمینان و کیفیت توان، که قابلیت 
ــوان مصرف کننده ها  ــن ت ــتمرار تأمی اطمینان اس
10SAIDI ــاخص ــق ش ــرد و از طری  را در برمی گی
11SAIFI ــاخص میانگین مدت وقفه سامانه( و  )ش

ــامانه( و  ــه ی س ــی وقف ــن فراوان ــاخص میانگی  )ش
شاخص های دیگر قابلیت اطمینان قابل اندازه گیری 

است[8]. 

3.3. عوامل اصلی موفقیت خودترمیمی
یکی از اصلی ترین خصوصیات خودترمیمی دستیابی 
به همه ی )اکثریت( فاکتورهای مناسب )موفق( در 
شبکه های پیشرفته است. در واقع خودترمیمی جزء 
ــرفته است. توانایی  ــامانه های پیش جدایی ناپذیر س
شناسایی، آنالیز و پاسخ گویی به شرایط ناخوشایند 
ــل کلیدي )اصلي(  ــوادث از جمله ی این عوام و ح

موفقیت است که شامل موارد زیر می شود[4]:
.قابلیت اطمینان 

.حفاظت 
.اقتصادی 

.بازده  و دوستار محیط زیست
.امنیت

10. System Average Interruption Duration Index 
11. System Average Interruption Frequency Index 

3 .4. موانع و مشکالت پیش رو جهت نیل 
به هدف شبکه خودترمیم

تغییرات اساسی )اصالحات( معموالً با موانع زیادی 
ــوند و بسط شبکه های پیشرفته نیز از  مواجه می ش
این قاعده مستثنا نیست. موانع و مشکالت پیش رو 
ــبکه ی خودترمیم را می توان  جهت نیل به هدف ش

در موارد زیر بیان کرد[4].
.منابع مالی

.کمک های دولتی
.تجهیزات سازگار مورد نیاز

.سرعت رشد فناوری
.سیاست و قوانین

.تعاون بین شرکت های تولیدی
3 .5. ساختار کلی سامانه ی خودترمیم و 

حالت های کنترلی آن
ساختار کلی سامانه ی خودترمیم در شکل2نمایش 

داده شده است.
نکته ی کلیدی و مهم در کنترل شبکه ی خودترمیم 
ــاس منابع  ــت. براس ــن بدون وقفه ی توان اس  تأمی
ــرای کنترل و حفاظت  ــه ی برق، 4 نتیجه ب بی وقف

شبکه خواهیم داشت:
1. جلوگیری از بروز خطا

2. بروز خطا همراه با عدم قطعی بار
ــا پس از رخ دادن  ــت دادن برخی از باره 3. از دس

خطا
4. از کار افتادن کل شبکه به دلیل بروز خطا.

ــامل دو  ــبکه خودترمیم ش طرح های کنترلی در ش
ــی، کنترل مستقیم و کنترل وضعی  دسته ی اساس
ــه ی اندازه گیری در  ــتقیم بر پای ــت. کنترل مس اس
ــت که مرتبه ی  ــامانه کنترلی حلقه بسته ای اس س
ــل( در حد یک دقیقه  ــی واکنش )عکس العم بزرگ
ــای کنترل الجیکی و  ــت. کنترل وضعی بر مبن اس
اندازه گیری شده و مقایسه ی آن ها در همان لحظه 
ــش )عکس العمل(  ــت که مرتبه ی بزرگی واکن اس
ــت. در نهایت می توان  ــک میلی ثانیه اس در حد ی

گفت که کنترل مسقیم یک حالت اصلی از کنترل 
ــگیری، کنترل بازیابی و کنترل بهینه است در  پیش
ــه کنترل وضعی کنترل در حالت اضطراری  حالی ک

است[1]. 
ــدرت و  ــامانه ق ــرد س ــع عملک ــی از مراج در برخ
ــبکه ی خودترمیم را به صورت  حالت های کنترل ش
ــکل )3( بیان می کنند. سامانه های قدرت دارای  ش

5 حالت عملکرد هستند:
.حالت بهینه

.حالت متعارف یا نرمال
.حالت آسیب پذیر

.حالت خطا
.حالت پس از صدمه دیدن.

ــبکه ی خودترمیم  مطابق با این 5 حالت، کنترل ش
دارای 4 حالت کنترلی است که شامل [1] :

1. کنترل و پیشگیری: وظیفه ی برگرداندن سامانه 
ــت نرمال یا عادی را  ــیب پذیری به حال از حالت آس

دارد.
ــامانه  2. کنترل اضطراری: در این حالت کنترلی س
ــه حالت نرمال بازمی گردد،  از حالت رخ داد خطا ب

که این فرآیند باید سریع و به موقع انجام شود.
ــامانه  3. کنترل ترمیم گر: در این حالت کنترلی س
ــه حالت نرمال  ــس از وقوع خطا ب ــد از حالت پ بای

باز گردد.
ــیه  ــه: در این حالت کنترلی حاش ــرل بهین 4. کنت
امنیت  سامانه نسبت به حالت نرمال بهبود می یابد.

3. 6. ارایه ی یک چهارچوب مفهومی برای 
خودترمیمی در شبکه های هوشمند

ــته تقسیم  ــبکه های خودترمیم به 2 دس در [1] ش
ــده، دسته ی اول الیه ی تجهیزات و دسته ی دوم  ش
الیه ی سامانه. نگارندگان این مقاله، الیه ی جدیدی 
به این طبقه بندی اضافه کرده اند و الیه ی سامانه را 
گسترش داده اند. این چهارچوب گسترش یافته در 

شکل 4 بیان شده است.

 شکل 3. عملکرد سامانه ی قدرت خود ترمیم]1[

یک چهارچوب مفهومی برای خدوترمیمی ...
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ــی  ــب و بررس در این طبقه بندی، انجام مانور مناس
ــای رخ داده نیز  ــش اثرات خط ــگیرانه یا کاه پیش
ــال خودترمیمی  ــوان مث ــود. به عن ــی می ش بررس
ــرایط اضطراری،  ــبکه به وسیله ی قطع بار در ش ش
ــی و  ــگیرانه برای عدم وقوع خاموش یک عمل پیش
در جهت بهبود پارامترهای سامانه از جمله ولتاژ و 
فرکانس است و خودترمیمی با استفاده از ابزارهای 
ــدام پیش بینانه در جهت  ــخ گویی به بار یک اق پاس

رسیدن به شبکه ی خودترمیم است. 

1.6.3. الیه ی تجهیزات در شبکه های 
خودترمیم

ــزات اولیه  ــمت تجهی ــه ی تجهیزات به دو قس الی
ــبکه ی برق تقسیم  )اصلی( و تجهیزات ثانویه ی ش
ــامل  ــال، تجهیزات اولیه ش ــود. به عنوان مث می ش
ــفورماتورها، ادوات ــدار، ترانس ــع م ــای قط کلیده

ــامل  ــزات ثانویه ش ــت و تجهی FACTS  و... اس
ــدف  ــت. ه ــودکار اس ــی و خ ــزات حفاظت تجهی
خودترمیمی در الیه ی تجهیزات تعمیر و یا تعویض 

تجهیزات محلی است[1]. 

2.6.3. الیه ی سامانه در شبکه های 
خودترمیم

عملکرد خودترمیمی در الیه ی سامانه، ایزوله کردن 
ــامانه و رفع خودکار  خودکار خطای رخ داده در س
وقفه ی ایجاد شده در انتقال توان در سامانه انتقال 
ــت[1]. همچنین این الیه شامل، انجام  و توزیع اس
ــگیرانه در جهت کاهش اثرات  مانور مناسب و پیش

خطای رخ یا رخداد خطا می شود.
ــط نگارنده به  ــامانه، توس خودترمیمی در الیه ی س
ــده است. این بخش ها شامل  چند بخش تقسیم ش
بازآرایی با بازیابی در سامانه، استفاده از منابع تولید 
ــرایط پرباری و پاسخ گویی  پراکنده، قطع بار در ش
ــت که همگی با استفاده از بانک داده های  به بار اس

شبکه خودترمیم امکان پذیر است. 

الف. خودترمیمی به وسیله بازآرایی با 
بازیابی:

در سال های اخیر الگوریتم های مختلف، جهت حل 
ــکل بازآرایی فیدر، توسعه ی چشم گیری داشته  مش
است که عموماً براساس روش های هوش مصنوعی و 
روش های ابتکاری است. بازآرایی سامانه ی توزیع به 
 منظور کاهش تلفات برای اولین بار توسط مرلین12

وباک13 پیشنهاد شد[11].
ــامانه، عملگرهای سامانه  در صورت بروز خطا در س
کارهای از پیش تعیین شده ای را به منظور رساندن 
ــالم انجام  ــوان به بارهای موجود در بخش های س ت
ــای تحت تأثیر  ــداد مصرف کننده ه ــد و تع می دهن
خطا قرار گرفته را کاهش می دهند. به این عملکرد 
ــرویس بازیابی می گویند[6]. عملیات  ــامانه، س س
ــتی  ــر دو بخش باالدس ــامانه، در ه ــی در س بازیاب
ــور خودکار روی  ــتی محل خطا با مان و پایین دس
کلیدها جهت رسیدن به بیشینه تغذیه ی بار ممکن 

انجام می پذیرد[7].

12. Merlin 
13. Back 

ب(خودترمیمی با استفاده از منابع تولید 
پراکنده:

ــامل ژنراتورهای  ــاً ش ــد پراکنده اساس ــع تولی مناب
ــرژی پراکنده و مدیریت بار در  پراکنده، انباره ی ان
ــتفاده از منابع بالقوه ی تأمین  ــه ی تقاضا با اس ناحی
ــده، در مواجه با  ــت. عالوه بر موارد ذکر ش توان اس
ــویم سه  نیروگاه های تلمبه ذخیره ای متوجه می ش
ــده در فوق تنها وابسته به تأمین توان  مورد بیان ش
ــت، بلکه ارتباط بین آن ها نیز  و بخش مصرف نیس
ــت. مثاًل ژنراتورهای  ــیار نزدیک و تنگاتنگ اس بس
پراکنده و انباره های انرژی پراکنده باید همانند یک 
ــل رفتار کنند[1].  ــته و به صورت مکم بخش وابس
ــوان تعداد منابع  ــبکه های خودترمیمی می ت در ش
ــع افزایش  ــامانه های توزی ــد پراکنده را در س تولی
ــع تولید پراکنده  ــتفاده ی بیش تر از مناب داد. با اس
ــتریان از خطوط انتقال کمتر  برای تأمین توان مش
استفاده می شود و وقوع خطا در خطوط انتقال توان 
ــبب مختل شدن تامین توان مشتریان نمی شود.  س
ــامانه ی انتقال  ــی در صورت بروز خطا در س از طرف
یا تولید مرکزی، منابع تولید پراکنده می توانند نیاز 
مشتریان را برطرف سازند. همچنین در صورت بروز 
خطا در قسمتی از شبکه، می توان بارهای حساس و 
حیاتی را به وسیله منابع تولید پراکنده تغذیه کرد. 
ــب  ــع در این حالت پس از انجام مانور مناس در واق
ــمت بازیابی بیان شد، بارهای  مطابق آن چه در قس
ــاس منقطع شده را می توان به وسیله ی منابع  حس

تولید پراکنده تغذیه کرد.

ـد
ــ

ــ
رآین

ف

یک چهارچوب مفهومی برای خدوترمیمی ...
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ج( خودترمیمی به وسیله قطع بار
ــه صورت  ــت بروز خطا ب ــه به عل ــامانه ای ک در س
ــه آن به بخش های  ــه در آمده و پس از تجزی ایزول
ــودن تولید  ــت برابر نب ــره ای( به عل کوچک )جزی
ــا میزان مصرف بارها، نیاز به  ژنراتورهای پراکنده ب
ــی  انجام قطع بار به منظور کاهش احتمال خاموش
ــری به صورت خودکار است، در واقع در این  سراس
ــا قطع بارهای غیرضروری در  حالت خودترمیمی ب
ــت  ــی که میزان مصرف و تولید برابر نیس بخش های
ــاس و حیاتی انجام  ــه بارهای حس ــت تغذی در جه
ــد  ــرد[12]. همان طور که قباًل هم بیان ش می پذی
ــتفاده از قطع بار را یک  می توان خودترمیمی با اس
ــبکه ی خودترمیم بیان  ــرای ش ــگیرانه ب اقدام پیش
ــخیص  ــع در این حالت در صورت تش کرد. در واق
ــار می توان با  ــه دلیل اضافه ب ــکان بروز حادثه ب ام
قطع بارهای غیر حساس به صورت خودکار از بروز 
ــامانه جلوگیری کرد و سامانه را از  حادثه در کل س

حالت اضطراری یا شکننده به حالت نرمال برد.

د(خودترمیمی به وسیله ی مدیریت مصرف 
و با استفاده از ابزار پاسخ گویی بار

در   DSM14ــرف مص ــمت  س ــت  مدیری واژه ی 
ــوی  ــترده ای که از س برگیرنده ی فعالیت های گس
ــر میزان و یا  ــرکت برق یا دولت به منظور تغیی ش
ــه منافع  ــترکین با توجه ب ــرف برق مش زمان مص

مشترک و شرکت برق طراحی می شود.
با بروز تحوالت ساختاری در صنعت برق، واژه هایی از 
قبیل پاسخ گویی بار  در کنار مدیریت سمت مصرف 
ــف وزارت انرژی ایاالت  ــدند که طبق تعری ظاهر ش
ــترکین  ــت از توانایی مش متحدهDOE15 عبارتس
برای بهبود الگوی مصرف انرژی در زمان های پیک 
ــب و افزایش  بار به منظور نیل به قیمت های مناس
ــت ــخ گویی به بار قادر اس ــان. پاس ــت اطمین قابلی

14. Demand Side management 
15. Department of Energy 

شکل4. چهارچوب مفهومی برای خودترمیمی

ــه نحوی تغییر  ــکل مصرف انرژی الکتریکی را ب ش
ــرژی در طی  ــازده مصرف ان ــد که بیش ترین ب ده
ــت آیند، بارها مدیریت شوند  ــاعات پیک به دس س
ــتفاده از ابزارها و  ــامانه کاهش یابد. با اس و پیک س
ارتباطات دوطرفه ی موجود در شبکه های هوشمند 
ــال و دریافت اطالعات فراهم می شود و  امکان ارس
ــرایط مدیریت مصرف بیش  امکان فراهم کردن ش
از پیش فراهم می گردد. بنابراین می توان مجموعه 
راهکارهایی که با استفاده از ابزار پاسخ گویی به بار 
ــود  ــت افزایش قابلیت اطمینان انجام می ش در جه
ــبینانه در جهت رسیدن به شبکه  را یک اقدام پیش

خودترمیم دانست. 

3.6.3. خودترمیمی یا تقویت ترمیمگر16
ــیله ی  ــامانه ی الکتریکی به وس قابلیت اطمینان س
ــل مالحظه ای  ــودکار بطور قاب ــرویس بازیابی خ س
ــد، اما این بهبود در قابلیت اطمینان  افزایش می یاب
ــامانه های  ــت به دلیل رخداد خطا در س ممکن اس
ــی  ــزل پیداکند. برای بررس ــودکار و کنترلی تن خ

16. Healer reinforcement healing

ــامانه ی  ــق قابلیت اطمینان باید ویژگی های س دقی
ــا  ــازی ب ــن مدل س ــوند، ای ــدل ش ــیون م اتوماس
درنظرگرفتن احتمال وقوع خطا در رایانه، سامانه ی 
ــود. وقوع  ــی و واحد پایانه فیدر انجام می ش ارتباط
ــمت ها یقیناً اثرات منفی بر قابلیت  خطا در این قس
ــش  ــازی و پای ــا مدل س ــامانه  دارد. ب ــان س اطمین
ــامانه ی  ــردن قابلیت اطمینان س ــر و باال ب ترمیم گ
ــه توان و  ــه در ارای ــوع وقف ــال وق ــر احتم ترمیم گ

همچنین زمان خاموشی کاهش می یابد.

4. جمع بندی
ــامانه های قدرت همواره  ــأله ی خاموشی در س مس
ــت.  ــورد توجه متخصصان در این عرصه بوده اس م
ــن مقاله  ــده در ای ــتفاده روش های بیان ش ــا اس ب
ــرای خودترمیمی به  ــده ب ــه ش ــوب ارای و چهارچ
ــش  ــمند در کاه ــامانه های هوش ــزار س ــوان اب عن
ــامانه را  ــی ها، می توان قابلیت اطمینان س خاموش
ــورد توجه در  ــید. یکی از بخش های م بهبود بخش
بررسی خودترمیمی تقویت ترمیم گر در شبکه های 

اتوماسیون توزیع است.

یک چهارچوب مفهومی برای خدوترمیمی ...
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تحلیل ارتعاش در 
ماشین های دوار

واژه  های کلیدی:
 پایش ارتعاش

علل ارتعاش
انواع ارتعاش

با توجه به نقش ماشین  آالت در صنایع نفت و 
ــای پایش و آنالیز وضعیت کارکرد  گاز، روش  ه
آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از 
این روش ها تحلیل لرزش است. از آن جایی که 
ــخصه   ی فرکانسی  حالت های خرابی دارای مش
متفاوتی هستند که می توان آن  ها را از هم جدا 
و شناسایی کرد از این رو ارزیابی پارامتر لرزش 
ــر کارایی بیش  تری  ــبت به روش های دیگ نس
داشته و در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد.

وحید زارع
ــی نگهداری و  ــس خدمات مهندس ریی
ــرداری نفت و  ــرکت بهره ب تعمیرات ش

گاز کارون ش
ـار

ــ
گـ

ن
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ــین های  ماش ــی  تمام ــد  می دانی ــه  همان طوری ک
ــا  ــن ارتعاش ه ــتند، و ای ــاش هس دوار دارای ارتع
ــتانداردی دارند1. بروز عیوب مختلف در   حدود اس
ماشین  آالت یا عدم رعایت مقادیر مجاز و استاندارد 
ــود مقدار ارتعاش  در کارهای تعمیراتی باعث می ش
افزایش یافته و به تبع آن قطعات دچار خرابی شوند 
ــارات جبران ناپذیری را به وجود آورند. برای  و خس
هر پدیده علتی است و هر علتی را معلولی، و برخی 

از علل ایجاد ارتعاش در ماشین آالت عبارتند از:
.ناهم محوری اجزا )کوپلینگ ها(؛

.ناباالنسی قطعات ماشین ؛
.عدم فونداسیون مناسب  جهت استقرار تجهیزات 

)الکتروموتورهای بزرگ(؛
.خوردگی و فرسایش قطعات؛

ــزای نگهدارنده ی  ــدن پیچ و مهره ها و اج .لق ش
ماشین در محل استقرار خود؛

ــل مختلف از  ــود هارمونیک های فرد به دالی .وج
ــوان انرژی  ــودن کیفیت تأمین و ت ــه پایین ب جمل

الکتریکی؛
.عدم بهره برداری صحیح از دستگاه؛

1. ارتعاش 
ــامانه   های دینامیکی  ارتعاش به نوعی از حرکت س
ــانی صورت  ــورت نوس ــه به ص ــود ک اطالق می ش
ــود.  پذیرفته و حرکت در یک پریود زمانی تکرار ش
ــاده تر ارتعاش ، نوسان مکانیکی نسبت  به عبارت س
ــه مقدار آن بیانگر  ــت، ک به یک موقعیت مرجع اس

پارامتری از حرکت یک سامانه   ی مکانیکی است.
ــکل می توان با  ــاده ترین ش این نوع حرکت را در س
ــازی کرد. با القای یک  یک جرم و یک فنر شبیه س
تغییر مکان اولیه به جرم متصل به فنر و رها کردن 
آن، حرکت نوسانی رخ می دهد که می   توان دامنه ی 

آن را به کمک یک تابع سینوسی بیان نمود.

ویژگی های مهم حرکت ارتعاشی عبارتند از: 
ــت. از  ــدت ارتعاش اس ــه2، که معیاری از ش .دامن
اشکالی که برای بیان دامنه بکار می رود می توان به 

مقدار دامنه و اندازه   ی مؤثر اشاره کرد.
ــطح  ــردن س ک ــخص  ــرای مش ب ــه  دامن ــدار  مق
ــد؛ اما  ــب می  باش ــدت مناس ــاه م ــوک   های کوت  ش
ــد. وقتی  ــاب نمی آی ــی موج به حس ــابقه   ی زمان س
و  ــک  غلت ــاچمه،  س روی  ــی  کوچک ــای  خرابی ه
ــا ایجاد  ــی یاتاقان ه ــی و داخل ــیارهای3 خارج ش
ــی فرکانس باالیی ایجاد  می شود پالس های ارتعاش
ــیله   ی  آشکارساز دامنه4 آشکار  ــود که به وس می ش
ــوند. در مراحل اولیه ی خرابی، این ارتعاشات  می ش
به وجود آمده، انرژی باالیی ندارند و شاخص انرژی 

1. در این راستا به استاندارد ISO : 10816 مراجعه کنید.
2. Peak
3. race, roller, ball
4. Peak Detector

sin( ϕω += tAx

شکل 1.حرکت جرم و فنر

ــر قابل مالحظه ای نمی کند  ارتعاش )RMS( تغیی
ولی دامنه به اندازه ی کافی افزایش می یابد. 

ــاخص انرژی ارتعاش )RMS( جذر  مقدار مؤثر ش
مجموع مربعات5 مقادیر دامنه های مستقل می باشد:

ــا در  ــه   ، تنه ــن RMS و دامن ــبت 0.707 بی نس
ــت و در موج های  ــاده صادق اس ــی س موج سینوس
 RMS ــارت دیگر ــدق نمی کند. به عب پیچیده ص
ــتقل  میانگین گیری دامنه   ی خطوط یک طیف مس
ــاخص انرژی  ــت. ش ــی مدت زمان معین اس در ط
ــری دامنه  ــا RMS رایج ترین اندازه گی ــاش ی ارتع
ــابقه ی زمانی موج را به حساب  ــت؛ زیرا هم س اس
ــتقیماً مرتبط  می آورد و هم مقدار دامنه ای که مس
ــت را به دست می دهد و بنابراین  با مقدار انرژی اس
قابلیت مخرب بودن ارتعاش را نشان خواهد داد. هر 
ــری در ارتعاش، باعث تغییر در RMS به طور  تغیی
مشخص می شود، اما تغییر Peak-to-Peak قابل 

پیش  بینی نیست.
.فرکانس، که معیاری از نرخ حرکت در واحد 

زمان است:
Frequency=1/T )In Cycle per Second 
or Hertz(

فرکانس به شکل دیگر هم نشان داده می شود:

60 x Freq.)Hz( = RPM= دور بر دقیقه

ــه یک مرجع  ــبت ب ــاز، که توالی حرکت را نس .ف
مشخص می سنجد. 

اگر ارتعاش در فواصل زمانی معینی اتفاق بیفتد آن 
را لرزش متناوب می گویند.

ــات متناوب در دو حوزه   ی زمانی )یعنی در  ارتعاش
طول مدت زمان تناوب( و حوزه   ی فرکانسی نمایش 
ــود. در عمل به دلیل امکان بررسی اجزا  داده می ش

5. Root Mean Square  

Peakdttx
T

SMR
T

707.0)(1..
0

2 == ∫ dt

و مقادیر لرزش در فرکانس های مختلف، ارتعاشات 
را در حوزه ی فرکانس نشان می   دهند که اصطالحاً 

به آن طیف لرزش6 می گویند.
ــری فوریه، هر موج متناوب را  ــط س ــاس بس براس
ــری از ارتعاش های هارمونیک با  می توان به یک س
دامنه و فاز مستقل تجزیه کرد. این اصلی است که 
ــیگنال ها از حوزه ی زمان به حوزه ی  برای تبدیل س
فرکانس استفاده می گردد و به همین دلیل منحنی 
 7FFT فرکانس )طیف فرکانسی( سیگنال لرزش را

نیز می نامند.
ــین،  ــده از روی ماش معموالً ارتعاش اندازه گیری ش
یک سیگنال پیچیده و ترکیبی از چندین سیگنال 
ــت. تحلیل  ــای مختلف اس ــی با فرکانس ه ارتعاش
ــپکتروم  ــز FFT یا اس ــه آن آنالی ــی که ب فرکانس
ــیگنال  ــود، یک فرآیند پردازش س نیز گفته می ش
ــت که به کمک آن محتوای فرکانسی سیگنال  اس
ــت می آید. برای به دست آوردن  ــی به دس ارتعاش
منحنی طیف فرکانسی از الگوریتم FFT یا تبدیل 
ــتفاده می گردد. به همین دلیل به  ــریع اس فوریه س
ــات منحنی FFT نیز  ــی گاهی اوق منحنی فرکانس

گفته می شود. 
در منحنی های FFT، محور افقی فرکانس و محور 
ــان می دهد. همان طور  عمودی دامنه ارتعاش را نش
که گفته شد، در بسیاری از عیوب، فرکانس ارتعاش 
ــین ارتباط دارد و در واقع  ــده با دور ماش ایجاد ش
هارمونیک ها و یا به عبارت دیگر مضارب صحیحی 
ــین در منحنی FFT دیده می شود. این  از دور ماش
 ،2xRPM ،1xRPM ــکل های ــه ش مضارب را ب

3xRPM و . . . نشان می دهند. 

6. Vibration Spectra
7. Fast Fourier Transformation
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Displacement: 
Velocity: 
Acceleration: 
Velocity Amplitude:  
Frequency:  f
Displacement amplitude: A
Acceleration amplitude:   
با توجه به روابط باال می توانیم بنویسیم:

Displacement amplitude= 
Acceleration amplitude = 

1.1.آنالیز فرکانسی و جداول عیب یابی
ــف فرکانس  ــر بتواند از طی ــرای آن که تحلیل گ ب
ــت برای  ــته باشد الزم اس ــتی داش ــت درس برداش

سؤاالت زیر پاسخ مناسبی پیدا کند:
ــت و رابطه   ی  .در چه فرکانس هایی لرزش زیاد اس
ــین چیست )آیا فرکانس یک  فرکانس ها با دور ماش

برابر، دو برابر و یا ضریبی از دور ماشین است(؟
ــده در هر فرکانس  ــرزش اندازه گیری ش حداکثر ل

چقدر است؟
ــاد با یکدیگر  ــای دامنه   ی زی ــه   ی فرکانس ه .رابط
ــر دور بیش از  ــت؟ آیا لرزش در دو براب ــه اس چگون
ــت؟ دامنه   ی ارتعاش در  لرزش در یک برابر دور اس

چه فرکانسی زیاد است؟ ...
ــنجی و آنالیز،  ــن کار در فرآیند ارتعاش س مهم تری
ــف در طیف  ــای مختل ــص دادن8 فرکانس ه تخصی
ــین یا به  ــزا و قطعات مختلف ماش ــی به اج ارتعاش
ــی کار، جداول ــرای راحت ــت. ب  عیوب متفاوت اس

ــت که می  توان برای آنالیز  عیب یابی تهیه شده اس
فرکانسی از آن ها استفاده کرد.

1. 2. ارتعاش در ماشین آالت دوار
به طور کلی دو نوع نیروی استاتیکی و دینامیکی در 
ماشین آالت وجود دارد. ارتعاش نتیجه ی نیروهای 
ــت که قطعات متحرک  دینامیکی ماشین هایی اس
ــین با فرکانس ها  ــد. البته قطعات مختلف ماش دارن
ــاش می کنند که بر اثر  ــای مختلفی ارتع و دامنه ه
وجود خرابی از مقادیر مجاز تجاوز می کنند. برخی 
از زمینه های بروز لرزش )اختالف از حالت ایده   آل( 

عبارتند از: 
.اشکال در نصب اولیه
.اشکاالت بهره   برداری

.بروز اشکاالت در حین تعمیرات
ــیدن به حالت ایده آل امکان پذیر  از آن  جایی که رس
ــه تا حدی ارتعاش در ماشین آالت  ــت، همیش نیس
ــمرده می شود. اما با گذشت  وجود دارد که مجاز ش
ــکاالت بعدی، بعضاً ارتعاشات  زمان و بر اثر بروز اش
ــد که با آنالیز و  ــبت به حد مجاز افزایش می یاب نس
انجام اقدام اصالحی مناسب، می توان وضعیت را به 

حالت قبل برگرداند.
رابطه ی زیر میزان ارتعاش ماشین را تعیین می کند:
Vibration = Vibratory Force / Impedance 

ــد نیروهای  ــاره ش همان طوری که در باال به آن اش
ــط  ــین و معموالً توس ــل ماش ــاش زا9 در داخ ارتع
ــد:  ــوند مانن ــد می ش ــال دوران تولی ــش در ح بخ

.نیروهای الکترومغناطیسی
.تماس قطعات متحرک و ثابت

.اصطکاک
8. Assign
9. Vibratory Forces

شکل 2. نمایش ارتعاشات متناوب در 
حوزه  ی زمان و حوزه  ی فرکانس

ــامانه   ی مکانیکی و از  امپدانس از مشخصات هر س
جمله ماشین آالت دوار است و مسیر انتقال ارتعاش 
ــی در برابر  ــت مکانیک ــد. مقاوم ــف می کن را توصی
حرکت، از ویژگی های هر سامانه   ی مکانیکی است. 
ــود نیرویی تولید  ــی عوامل بدون این که از خ برخ
ــر امپدانس، منجر به  ــد و تنها از طریق تأثیر ب کنن
تشدید ارتعاش می شوند. مهم ترین آن  ها عبارتند از:

 .لقی مکانیکی
 .تحریک فرکانس های طبیعی 10اجزا

 .ضعف در فونداسیون و یا شاسی ماشین آالت
.ضعیف بودن سازه11 

ــات  ــه طور کلی با توجه به مکانیزم کاری، ارتعاش ب
مکانیکی در قالب سه نوع اندازه گیری می شود:

.جابجایی ارتعاش12: عبارت است از میزان انحراف 
ــده از موقعیت سکون/اولیه  نقطه   ی اندازه گیری ش
ــتانداردهای  ــری آن در اس ــد اندازه گی ــود؛ واح خ
ــد. این نوع  ــا میلز13 می باش ــی میلیمتر و ی صنعت
ــگرهای از نوع جریان گردابی14  ــط حس لرزش توس

اندازه گیری می شود. 
ــت از میزان سرعت  ــرعت ارتعاش15: عبارت اس س
ــده16 حول نقطه   ی  ــت نقطه   ی اندازه گیری ش حرک
ــد اندازه   گیری آن در  ــکون/ اولیه؛ واح موقعیت س
 inch/sec و یا mm/sec ــتانداردهای صنعتی اس

می باشد.

10. Resonance
11. Structure
12. Vibration displacement
13. Mils=10-6 inch
14. Eddy Current
15. Vibration velocity
16. Measured point

ــتاب  ــت از میزان ش ــتاب ارتعاش17: عبارت اس ش
ــده حول نقطه ی  ــه   ی اندازه گیری ش حرکتی نقط
سکون/اولیه؛ واحد اندازه گیری آن در استانداردهای 

صنعتی mm/sec2 و یا g 18 می باشد.
ــیگنال  هارمونیک  اگر فرض کنیم که لرزش یک س

ساده باشد می توانیم روابط زیر را بنویسیم:

17. Vibration acceleration
18. g=9.81 m/sec2
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تحلیل ارتعاش در ماشین های دوار ...

ωVelovity
ωVelovity

SinAdtdva ωω 2/ −== SinAdtdva ωω 2/ −==

x

x=             t
v = dx/dt = -Aω cosωt

Aω2

Aω
a = dv/dt = -Aω2 sinωt



  

91
ذر 

 / آ
13

8 
پی

یـا
 / پ

8 
اره

ـم
 ش

/15
ال

سـ

58

Frequency 
(Hz) 

Am
plitud

e Acceleration 

Velocity 
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با توجه به شکل 3 نتایج زیر حاصل می شود: 
ــدوده ای از  ــرعت در مح ــه  ی س ــرات دامن .تغیی

فرکانس یک خط راست است.
ــتاب با افزایش فرکانس افزایش  .میزان دامنه  ی ش
ــتاب  ــر میزان لرزش ش ــارت دیگ ــد، به عب می یاب
ــود و از این  ــای پایین تضعیف می ش در فرکانس ه
ــتاب برای  ــه اندازه گیری ش ــت ک ــوان گف رو می ت
ــی برای تحلیل  ــای پایین اطالعات کامل فرکانس ه

ارایه نمی دهد. 
ــرزش جابجایی در فرکانس های  .میزان دامنه   ی ل
ــن رو می توان گفت که  ــود. از ای باال تضعیف می ش
اندازه گیری لرزش جابجایی برای فرکانس های باال 

اطالعات کاملی برای تحلیل ارایه نمی دهد.

2.  انواع ارتعاش
ــوع یاتاقان مورد  ــین   آالت دوار دو ن معموالً در ماش
ــی و  ــتفاده قرار می گیرد: یاتاقان غلتشی/لغزش اس

یاتاقان ژورنال.
ــیله   ی اجزای غلتشی در  ــات به وس نیروها و ارتعاش
یاتاقان های غلتشی )ضد اصطکاکی( یا فیلم روغن 
ــه محفظه های یاتاقان ها و  در یاتاقان های ژورنال ب
ــین منتقل می گردد. ــیون ماش از آن جا به فونداس

ــه نوع لرزش روی ماشین ها اندازه گیری  معموالً س
می گردد:

ــت از  ارتعاشـات مطلـق یاتاقـان19: عبارت اس
ــبت به یک نقطه   ی ثابت  ــته نس حرکات بدنه/پوس
ــرزش یاتاقان یا تا  ــا. در این حالت، میزان ل در فض
ــد  ــت به یاتاقان ها نزدیک باش آن جا که ممکن اس
ــط حسگرهای  ــود و معموالً توس اندازه گیری می ش

لرزش سرعت و شتاب اندازه گیری می   شود. 
ارتعاشات نسبی محور20: عبارت است از حرکات 
محور دوران نسبت به محلی که المان اندازه گیری 
ــت. این ارتعاش در ماشین هایی که  ــده اس نصب ش
ــتند کاربری دارد.  دارای یاتاقان های ژورنال21 هس
وجود الیه ی روغن بین محور دوران و یاتاقان باعث 
ــیگنال لرزش می شود. از این رو در این  میرایی22 س
وضعیت حسگرهای غیرتماسی23 نسبت به تماسی 

کاربری بیشت  ری دارند.
ــت از  ارتعاشـات مطلق محور دوران: عبارت اس
ــریع محور دوران نسبت به نقطه ی ثابت  حرکات س

در فضا، ادامه دارد. 

مبحث بعدی »آشنایی با حسگرهای لرزش«.

19. Absolute Bearing Vibration
20. Relative Shaft Vibration
21. Sleeve Bearing
22. damping
23. Non-Contact

شکل 3. تغییرات دامنه و فرکانس 

    شکل 4. یاتاقان غلتشی   
 

              شکل 5.  یاتاقان ژورنال

1. Introduction to machinera 
analysis and monitoring ,By 
Mitchell,1993
2. Machinery vibration 
measurement and analysis, By 
Wowk,1991
3. Machine diagnosis 
-Schenck  manual

شکل 6.  نمایش سه نوع ارتعاشات 

منابع:
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تحلیل ارتعاش در ماشین های دوار ...

ادامه دارد
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ــی1 یا انتخاب  در هنگام انتخاب یک انکودر چرخش
ــا، فاکتورهایی  ــتفاده در انکودره فناوری مورد اس
ــرعت، پایداری  ــرل موقعیت یا س ــون دقت، کنت چ
ــخصه های  ــرعت، مصرف توان، پهنای باند و مش س
ــیاری بر انتخاب  دیگر را در نظر بگیرید. عوامل بس
ــتفاده در  ــب برای اس ــی مناس یک انکودر چرخش
ــت. در  ــده تأثیرگذار اس ــرودرایوهای کنترل ش س
ــت در فرآیند انتخاب  حالی که دقت تعیین موقعی
ــتن چگونگی تأثیرگذاری  ــت، دانس انکودر مهم اس
ــر نیز حایز  ــر کاربرد مورد نظ ــای دیگر ب ویژگی ه

اهمیت است. 
1. Rotary encoder

انتخاب انکودر مناسب 
در کاربردهای کنترل 

حرکت
واژه  هاي کلیدي:
انکودر چرخشی

راه انداز سروو
دقت

پایداری

برگردان: محسن یادگاری
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راه اندازهای سروو2 در حوزه های مختلف اتوماسیون 
صنعتی از قبیل اتوماسیون ماشین ابزار، ماشین آالت 
ــواد، چاپ، کنترل و  ــدی، تبدیل و جابجایی م تولی
ــاب یک انکودر  ــرد فراوان دارند. انتخ رباتیک کارب
ــی یا فناوری انکودر برای استفاده در داخل  چرخش
ــوع کاربرد، اعم  ــه دقت مورد نیاز، ن ــامانه، ب یک س
ــیاری از دیگر  ــرعت و بس از کنترل موقعیت و/یا س

عوامل بستگی دارد.
یک مهندس، قبل از اتخاذ تصمیم در مورد انتخاب 
ــته از ویژگی های انکودر را که  ــودر، باید آن دس انک
بر کارایی مجموعه ی کنترل حرکت تأثیر مستقیم 
دارند بررسی نماید. این ویژگی ها به قرار زیر است:

.دقت تعیین موقعیت
.پایداری سرعت

.نویز قابل شنیدن، در کمترین حد ممکن
.اتالف توان

ــخص کننده ی پاسخ سیگنال  .پهنای باند، که مش
فرمان است 

دقت تعیین موقعیت
دقت در تعیین موقعیت صرفاً به الزاماتی که کاربرد 
ــتگی دارد. برای مثال  بر طراح تحمیل می کند بس
ــیگنال4 به  ــر ریزالورها3 دارای یک پریود  س بیش ت
ــتند. بنابراین، تفکیک  ــر دور چرخش هس ازای ه
ــت و دقت به  ــیار محدود اس ــری5 موقعیت بس پذی
ــدوده ی تقریبی مثبت و منفی  طور معمول در مح
ــرار دارد؛ البته با این  ــه )ثانیه ی کمان( ق 500 ثانی
فرض که درونیابی در تجهیزات الکترونیکی راه انداز 
معموالً منجر به تولید مجموعاً 16384 موقعیت در 

هر دور چرخش می شود.
ــوی دیگر، سامانه ی اسکن القایی مانند آن چه  از س
که در بسیاری از انکودرهای چرخشی یافت می شود 
تفکیک پذیری نسبتاً باالتری در محدوده ی تقریبی 
ــیگنال در هر دوران ایجاد خواهد کرد  32 پریود س
که منجر به دقت تقریبی مثبت و منفی 280 ثانیه 
می شود. درون یابی در این مورد، داخل انکودر بوده 
ــخیص  131072 موقعیت در هر  ــه تش ــر ب و منج

دوران می شود.
ــی نوری6 مبتنی بردرجه بندی  انکودرهای چرخش
بسیار ظریف، معموالً دارای 2048 پریود سیگنال در 
هر دوران هستند و بنابراین با تجهیزات الکترونیک 
ــاد تفکیک پذیری  ــی ایج ــی، حت ــی داخل درون یاب
باالتری را میسر می سازند. تفکیک پذیری خروجی 
ــی بوده و 33554432 موقعیت  در این جا 25 بیت
ــق در هر دوران با دقت تقریبی مثبت و منفی  مطل

20 ثانیه تولید خواهد شد.

2. Servo drives
3. Resolver 
4. Signal period
5. resolution
6. Optical rotary encoders

شکل 1. خطای موقعیت در یک دوران

شکل 2. خطای موقعیت در یک پریود سیگنال

پایداری سرعت
ــرم و یکنواخت موتور،  ــت اطمینان از کارکرد ن جه
انکودر باید به عنوان اولین نیاز، قادر باشد گام های 
ــر دوران ایجاد کند. با  ــری زیادی را در ه اندازه گی
ــیگنال های  ــان باید به کیفیت س این حال، مهندس
انکودر نیز توجه نمایند. برای نیل به تفکیک پذیری 
باال، سیگنال های اسکن باید درونیابی شوند. اسکن 
ــتاندارد اندازه گیری،  ــت اس ــدم رعای ــب، ع نامناس
ــد منجر به  ــیگنال می توانن ــب س و اصالح7 نامناس
ــوند. در حین  ــیگنال از شکل ایده آل ش انحراف س
ــد که چرخه ی  ــی، خطاهایی روی می ده درون یاب
پریودیک آن ها داخل پریود سیگنال است. بنابراین، 
ــیگنال  ــن خطاهای موقعیت داخل یک پریود س ای
ــوند. به کمک  نیز »خطای درون یابی« نامیده می ش
انکودرهای باکیفیت باال، این خطاها معموالً 1 تا 2 

7. Signal Conditioning

درصد پریود سیگنال هستند )شکل 1و2(.
ــت موقعیت تأثیر منفی  خطای درون یابی روی دق
داشته و همچنین پایداری سرعت را کاهش داده و 
نویز صوتی راه انداز را به میزان قابل توجهی افزایش 
می دهد. کنترل کننده ی سرعت، جریان های اسمی 
ــتاب گیری  ــرای ترمزگیری یا ش ــتفاده ب ــورد اس م
ــبه می کند.  ــته به منحنی خطا8 محاس موتور را بس
در سرعت های افزایشی، فرکانس خطای درون یابی 
ــه موتور می تواند  ــش می یابد. از آن جا ک نیز افزای
خطا را تنها داخل پهنای باند کنترلی دنبال نماید، 
تأثیر آن بر رفتار پایداری سرعت با افزایش سرعت 
کاهش می یابد. با این حال اختالالت جریان موتور 
ــش خود ادامه می دهد که این امر به تولید  به افزای
ــره9 های باالی  ــم در راه انداز در به نویزهای مزاح

حلقه ی کنترل منجر می شود.
8. Error curve
9. Gain

انتخاب انکودر مناسب در کاربردهای ...
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شکل3. تغییرات جریان برای انواع مختلف سامانه های اسکن در انکودرها

ــر روی موتور به  ــب انکودر ب ــکل 4. نحوه  ی نص ش
ــتایی یاتاقان های  منظور حصول اطمینان از همراس

موتور و انکودر

همچنین تفکیک پذیری و دقت باالتر، باعث کاهش 
ــکل ایجاد حرارت  اختالالت در جریان موتور به ش
ــود. نمودار شکل 3، سه فناوری  و اتالف توان می ش
ــه  ــان منتجه را با هم مقایس ــکن و نمودار جری  اس

می کند.

پهنای باند
ــتور و قابلیت  ــخ دس ــد )مربوط به پاس ــای بان پهن
اطمینان کنترل( می تواند توسط صلبیت کوپلینگ 
ــط  ــفت انکودر و نیز توس ــور و ش ــفت موت بین ش
ــود. انکودرها  فرکانس طبیعی کوپلینگ محدود ش
ــب  ــتاب معینی مناس ــرای کار در محدوده ی ش ب
ــتاب معموالً بین 55 تا 2000  ــتند. مقادیر ش هس
ــت. با این حال، اگر کاربرد یا نصب ضعیف  هرتز اس
ــات تشدیدشده ی طوالنی مدت شود،  سبب ارتعاش
ــدود کرده و احتماالً به انکودر صدمه  کارایی را مح

وارد خواهد کرد.
ــه طراحی کوپلینگ  ــته ب فرکانس های طبیعی بس
ــت به  ــتاتور فرق می کنند. این فرکانس الزم اس اس

منظور کارایی بهینه، تا حد امکان باال باشد.
ــود  ــت که اطمینان حاصل ش نکته ی مهم این اس
ــان موتور و یاتاقان انکودر تا حد امکان نزدیک  یاتاق
به حالت همراستایی کامل باشند. شکل 4 چگونگی 
ــان می دهد. مخروطی10های انطباق  این کار را نش
ــتایی تقریباً کامل  ــودر، همراس ــفت موتور و انک ش

نسبت به خط مرکز را تضمین می نمایند. 
ــتاور نگهدارنده ی  ــی، گش ــن پیکربندی مکانیک ای
ــتاندارد  ــر از یک انکودر اس ــاً 4 برابر بزرگ ت تقریب
ــتاتور دارای دو  ــفت توخالی11 با کوپلینگ اس با ش
ــر عمر یاتاقان  ــه ی نصب ایجاد می کند. این ام زبان
ــودر را افزایش داده و فرکانس طبیعی و خواص  انک
ــتابی استثنایی را در آن ایجاد می کند. به عالوه،  ش
ــن پیکربندی، به طور مجازی هرگونه محدودیت  ای
ــن می برد  ــداز را از بی ــد راه ان ــای بان ــر روی پهن ب

)شکل5(. 
یک انتخاب خوب از ابتدا، در نهایت کارایی مثبتی 

را در سامانه ی موتور/ راه انداز ایجاد خواهد کرد.

10. taper
11. hollow shaft encoder

منبع:

شکل5. چگونگی نصب انکودر توخالی برروی شفت موتور
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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.
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تخصص یا تجربه
سابقه ی 
مرتبط 
)سال(

مهندس برق- کارشناسمرد10900124
الکترونیک

دانشگاه فني و 
حرفه اي مهاجر 

واحد اصفهان
-آشنایي با PLC، راه اندازي تابلو برق، نقشه خواني تابلو برقتهران 

کارشناسمرد10900224
مهندسي برق 
کنترل و ابزار 

دقیق

مجتمع صنعت 
آب و برق واحد 

آذربایجان
  سیم کشی شبکه های هوایی، سینی کابل، سنسورها، تابلو آذربایجان 

-برق

مهندس برق کارشناسزن 10900327
الکترونیک

دانشگاه آزاد 
اسالمی- واحد 

گرمسار
تهران 

تجربه کار به عنوان مهندس ابزاردقیق و کنترل و تهیه ی 
مدارک مهندسی و نظارت بر خرید تجهیزات کنترل و 

 Autocad،ابزاردقیق، تجربه ی کار با نرم افزارهای مهندسی
Orcad ،Pspice ،Proteus  Matlab. مکالمه به سه 

 IELTS زبان فارسی، انگلیسی و فرانسوی دارای مدرک زبان
Academic Score of 7

2

مهندس برق- کارشناسمرد 10900425
الکترونیک

 دانشگاه آزاد 
اسالمی- واحد 
تهران جنوب

تهران 

  AVR Compailerطراحی مدارات میکروکنترلی با
Code vision & Basecom . تسلط بر نرم افزار

 PCB Altium طراحی بوردهای مدار چاپی با ، Labview
Designer Program، تسلط بر نرم افزار شبیه ساز

Proteus Professional، مهارت در سیستم عامل های 
مایکروسافت، مسلط بر نصب و راه اندازی سیستم های 
 )ICDL( کامپیوتری، مسلط به نرم افزارهای هفت گانه

3

مهندس برق- کارشناسزن 10900525
الکترونیک

دانشگاه آزاد 
اسالمی - واحد 

اسالمشهر
تهران 

آشنا با میکروکنترلرهای AVR و پروتیوس، آشنا با مکس 
پالس، مسلط به رایانه، اینترنت و ICDL، آشنا با تابلو برق و 

کنتاکت های مدارات فرمان و قدرت
-

مهندس برق- کارشناسمرد 10900623
الکترونیک

دانشگاه علم و 
تهران صنعت

تسلط به نرم افزارهای تحلیل المان محدود، مهندسی برق 
 ، Digsilent-Etap-Pscad-Matlab-Emtp مانند

توانایی شبیه سازی و تحلیل ماشین های الکتریکی با نرم افزار 
المان محدود، آشنایی با سیستم های حفاظتی در شبکه های 
برق کشور، تسلط به Word و Excel زبان انگلیسی در 

سطح خوب

-

کارشناسزن10900724
مهندس 
کامپیوتر 
نرم افزار

دانشگاه 
غیرانتفاعی 

شمال - واحد 
آمل

طراحی وب سایت )css-html-javascript-jquary( تهران
-آموزش طراحی وب سایت

کارشناسمرد 10900825
مهندس 

کامپیوتر - 
سخت افزار

دانشگاه آزاد 
اسالمی - واحد 

نراق
3آشنایی کامل با word و excel و  power pointتهران

کارشناسزن10900927
مهندس 

کامپیوتر - 
نرم افزار

دانشگاه آزاد 
اسالمی - واحد 

اراک
تهران

آشنایی کامل با نرم افزارهای هفتگانه ICD، آشنایی و تسلط 
کامل بهWindows 3 ، آشنا به اتوماسیون و نرم افزارهای 
 ،CRMاداری و بایگانی، آشنا به نرم افزار ارتباط با مشتری
 office2010و  office2007 تسلط کامل بر نرم افزارهای
، آشنایی مختصر با نرم افزار حسابداری )برلیان(، تسلط به 
نرم افراز حضور و غیاب کارمندان و استخراج انواع گزارشات 

)شرکت علم و صنعت(، دارای تجربه ی کاری مفید در 
خصوص پشتیبانی سایت، تجربه ی کافی در حل مسایل و 

مشکالت کاری

4

مهندس برق - کارشناسمرد 10901028
الکترونیک

موسسه 
غیرانتفاعي 

صدرالمتالهین 
)صدرا(

تهران 

 کار با میکروکنترلرهاي avr، تسلط در نرم افزار
  codevisonAVR, proteus, orcad9.2 ، آشنا با 

 porotel ,matlab,s7,C#,dialux,:نرم افزارهاي
bascom تبحر در مونتاژ ، تست و تعمیر انواع بردهاي 

dip smd الکترونیکي و کار با قطعات

1




