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سردبیر

ــت و گاِه اندیشیدن؛ اندیشیدن به آن چه  نوبهار اس
ــاختن فردایی بهتر. فردای  ــت و اندیشه ی س گذش
ــات و جهت گیری های امروز ما  ما نتیجه ی تصمیم
خواهد بود؛ همان گونه که امروزمان را دیروز ساختیم. 
اگر فردای بهتر را فقط به حیطه ی امور شخصی 
ــؤولیت های خود در  خالصه کنیم و از وظایف و مس
ــه خطا رفته ایم.  ــویم؛ راه را ب قبال جامعه غافل ش
»فردای بهتر« برای هر ایرانی تنها در »ایران بهتر« 

تحقق خواهد یافت. 
ــردای ایران، و فردای  ــس، فردای ما در گرو ف پ
ــات، جهت گیری ها و اقدامات  ایران در گرو تصمیم

امروز ما خواهد بود.
سال 92 با همه ی  فراز و فرودهایش رو به پایان 
است و در آستانه ی فرارسیدن سال 1393 هجری 
شمسی، چشم انتظار بهاری دیگر هستیم. اتفاقاتی 
ــته در عرصه های  ــال گذش ــه در نیمه ی دوم س ک
ــی و خارجی ایران رخ داد امیدهایی را در دل  داخل
فعاالن اقتصادی پیرامون بهبود فضای کسب و کار 
ــال آینده برای بخش  ــد آورد و امید می رود س پدی
خصوصی و صنعتگران کشور، سالی حداقل بهتر از 

چند سال گذشته، باشد. 
ــورد وضعیت  ــری واقعی تر در م ــه ی تصوی ارای
ــوی  ــته از س ــبت به گذش ــور، نس ــادی کش اقتص
مسؤوالن، بهبود روابط بانکی ایران با دیگر کشورها، 
ــرمایه های ریز و  ــبی قیمت ارز، هدایت س ثبات نس
ــوی بازار  ــت مردم از فعالیت های داللی به س درش
سرمایه و تقویت بورس، کاهش نرخ تورم، مساعدت 
ــته از بدهکاران بانکی که شرایط نامساعد  با آن دس
ــان در  ــدم توانایی ایش ــور موجب ع اقتصادی کش
ــش تحریم  ــت، کاه ــده اس ــان ش پرداخت دیونش
شرکت های کشتیرانی ایرانی، کاهش تحریم بیمه ی 
ــت هوانوردی،  ــم صنع ــش تحری ــتیرانی، کاه کش
ــی  ــدن بخش کاهش تحریم صنعت خودرو، آزاد ش
ــورها، حضور قابل  از دارایی های ایران در برخی کش
ــه هیأت های تجاری، صنعتی و اقتصادی دیگر  توج
ــورها در ایران، برگزاری نشست های اقتصادی  کش
مشترک با برخی کشورها، دعوت از سرمایه گذاران 
ــع ایران، وعده ی دولت  ــی به حضور در صنای خارج

ــل توجهی از مطالبات معوق  به پرداخت بخش قاب
پیمانکاران بخش خصوصی در آینده ی نزدیک و ... 
ــتند که امید به بهبود فضای  از جمله اتفاقاتی هس

کسب و کار را در سال پیش رو تقویت می کنند. 
با اندکی خوش بینی می توان به تداوم زنجیره ی 
ــاد فضایی  ــال 93 و ایج ــن اتفاقات مثبت در س ای
جدید مبتنی بر تعامالت منطقی با دنیای خارج در 

عرصه ی صنعت و اقتصاد کشور امیدوار بود.
اما رویارویی با فضای جدیدی که در انتظار آن 
نشسته ایم اقتضائاتی نیز دارد که شایسته است هم 
دولت تدبیر و امید و هم بخش خصوصی نسبت به 

آن ها توجه ویژه مبذول دارند.
ــور قرار دارند که  ــو، صنعتگران کش در یک س
ــد از فرصت پدید  ــع موانع فعلی، بای در صورت رف
آمده جهت تقویت توان علمی و فنی خود از طریق 
ــطح تخصص  ــاب فناوری های روز، ارتقای س اکتس
کارکنان از طریق اعزام ایشان به دوره های آموزشی 
خارج از کشور، اخذ گواهینامه های معتبر استاندارد 
ــوالت و خدمات خود، اجرای پروژه های  برای محص
ــام بین المللی و  ــرکت های صاحب ن ــترک با ش مش
ــاوری و خلق زمینه های الزم  ایجاد روحیه ی خودب
ــی  ــادرات کاال و خدمات فنی و مهندس ــت ص جه
ــورهای  ــتعد منطقه و حتی کش ــای مس ــه بازاره ب
ــب  ــرفته ی صنعتی، نهایت بهره را به نفع کس پیش

و کار خود ببرند.
اما شاید برای عبور سالمت از این دوره ی گذر، 
نقش دولت به مراتب حیاتی تر و مهم تر باشد. در این 
ــبت به  خصوص انتظار می رود که دولت یازدهم نس
فعال سازی پتانسیل ها و ظرفیت های قانونی حامی 
ــون قانون حداکثر  ــش خصوصی و تولید، همچ بخ
استفاده از توان داخل و قانون بهبود مستمر فضای 

کسب و کار، در اسرع وقت اقدام کند. 
ــکل های  ــه بخش خصوصی و تش ــر این ک دیگ
کالن  و  ــرد  خ ــای  تصمیم گیری ه در  را  ــی  صنف
ــات اقتصادی را به  ــادی دخیل کرده و اطالع اقتص
موقع و به شکلی کاماًل شفاف در اختیار این بخش  
ــک های پی درپی و  ــد و از وارد آوردن ش ــرار ده ق

مخرب به فعاالن اقتصادی ممانعت نماید. 

نوبهار است و گاِه 
اندیشیدن ...

ــی،  ــش خصوص ــار بخ ــن انتظ ــا اصلی تری و ام
ــرکت های اتوماسیونی از دولت، صیانت از  به ویژه ش
ــت که ایشان در طی  ــتاوردهای ارزشمندی اس دس
سال های پر رنج و تعب تحریم و فشارهای اقتصادی 

به دست آورده اند. 
ــران با دنیای  ــی رود روابط ای ــه امید م حال ک
ــالح برخی  ــذارد و با اص ــه بهبود گ ــی رو ب صنعت
ــت  ــای الزم جه ــا، زمینه ه ــت ها و دیدگاه ه سیاس
برقراری مبادالت علمی و صنعتی با دنیای پیشرفته 
ــه همچون برخی  ــد مراقب بود ک ــود؛ بای فراهم ش
مقاطع زمانی گذشته، تولیدکنندگان و شرکت های 
داخلی در میدان رقابتی نابرابر و ناعادالنه با رقبای 
ــاهد  خارجی قرار نگیرند و خدای ناکرده باز هم ش
ــای خرد و کالن  ــد و حصر پروژه ه ــذاری بی ح واگ
ــا توجیهاتی  ــی ب ــرکت های خارج ــی به ش صنعت

همچون کیفیت و سابقه و غیره نباشیم.
ــتادگی غرورآفرین  ــات و ثمره ی ایس حفظ حی
ــدگان، پیمانکاران و صنعتگران ایرانی که  تولیدکنن
ــدائد اجازه  ــوران تحریم ها با تحمل تمامی ش در ک
ــور متوقف شود، بر  ندادند چرخ صنعت و تولید کش
هر ایرانی وطن دوستی واجب است و انتظار می رود 
ــن رابطه به گونه ای عمل  ــت تدبیر و امید در ای دول
کند که غنچه های نوشکفته ی امید در دل دلسوزان 
ــرمای بی مهری و بی توجهی  ایران عزیز طعمه ی س
ــود. تنها از این طریق است که بخش خصوصي  نش
خواهد توانست با برنامه ریزی، آمادگی الزم را برای 

عبور سالمت از شرایط گذار به دست آورد.

»بهترین راه پیش بینی آینده،
 خلق آن است.1«

1. به نقل از پیتر دارکر
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دورنماي بازار کنترل کننده های منطقي 
قابل برنامه ريزي)PLC( در آسیاي جنوب 

شرقي

ــودرو و غذا در زمره ی  ــع تولید نفت و گاز، خ صناي
بازارهاي اصلي براي کنترل کننده هاي منطقي قابل 
ــرقي  ــیاي جنوب ش ــزيPLC( 1( در آس  برنامه ري
 ،IHS ــد ــزارش2 جدي ــه گ ــا ب ــه بن ــند ک  مي باش
ــبي را برای بازار رايانه های  ــد مناس چشم انداز رش
ــد.  ــود اندك، به تصوير می کش ديجیتال، البته با س
ــد خدمات الكترونیك  آلكس هونگ3 تحلیل گر ارش
 PLC مي گويد: »بازار IHS ــرکت ــانه در ش و رس
ــیاي جنوب  ــته در بازار آس ــال گذش در ابتداي س
ــود و بازار به  ــر از 200 میلیون دالر ب ــرقي کمت ش
ــادي جهاني با  ــكالت اقتص ــت ادامه يافتن مش عل
ــي زماني که  ــه بود. ول ــیاری مواج چالش های بس
صنعت ماشین سازی )OEM( نسبتاً ضعیف باشد، 
ــتري را در منطقه براي  ــاي نهايي نقش بیش بازاره
بازار PLC خواهند داشت«. اندونزي سال گذشته 
باالترين میزان رشد را در بازار PLC آسیاي جنوب 
ــورهاي دارای  ــان داد. در مقايسه، کش ــرقي نش ش
ــنگاپور،  ــه در منطقه مانند س ــعه يافت اقتصاد توس
ــري را از رکود  ــترين تأثیرپذي مالزي و تايلند بیش
ــتند؛ هر چند  ــارت جهاني PLC داش عمومي تج
که امسال تمام شش بازار برجسته ی PLC شامل 
ــعه يافتن،  ــترش و توس ويتنام و فیلیپین براي گس
ــتند  ــان از آن داش ــده اند. پیش بیني ها نش آماده ش
ــال 2013 بازار PLC آسیاي جنوب  که تا پايان س
ــه 146/5 میلیون  ــرقي از 139/4 میلیون دالر ب ش
ــد بازار امسال، در  ــد. رش ــته باش دالر افزايش داش
مقايسه با افت 18 درصدي که بازار در سال گذشته 
ــال 2011 با رقم  169/6 میلیون دالر  نسبت به س
ــت. از ابتداي  ــت، نشانه ی پیشرفت بزرگي اس داش
ــرقي  ــیاي جنوب ش ــال 2013 بازار PLC آس س

1. Programmable Logic Controller
2. PLCs- Southeast Asia- 2013 Edition
3. Alex Hong

ــد 178/5 میلیون  ــا درآم ــدی 5 درصدی را ب رش
ــود اين روند  دالري آغاز کرده که پیش بینی می ش

تا سال 2017 ادامه داشته باشد.
PLCها عموماً در فرآيندهاي الكترومكانیكي مانند 
ــزات مكانیزهی کارخانه و يا خطوط مونتاژ به  تجهی
ــی داراي محیط هاي زمخت  کار مي روند که همگ
ــطح سروصداي  ــات مداوم و س ــن با ارتعاش و خش
ــند. مالزي که روغن خرماي آن شهرت  باال مي باش
ــخصي  ــي دارد و تولیدات آن در ناحیه ی مش جهان
ــیاري از ــداد بس ــود، تع ــتفاده مي ش ــان اس  از جه

PLC هاي متوسط و بزرگ را در تولید روغن خرما 
با حجم باال استفاده مي نمايد. شايان ذکر است که 
اکثر اين کارخانجات روغن با سرمايه گذاري دولتی 
ــتیبانی مي شوند. در ضمن در صنايع نفت و گاز  پش
ــتفاده  ــور اندونزي، PLC هاي بزرگ مورد اس کش
ــب توجهي در منطقه  ــرار مي گیرند که بازار جال ق
ــر براي PLC ها  ــد. بازار اصلي و مهم ديگ مي باش
ــت.  ــرقي، صنعت خودرو اس ــیاي جنوب ش در آس
ــامانه هاي  ــور تولید کننده س ــد به عنوان کش تايلن
ــت و نیاز  ــده اس ــناخته ش ــي خودرو ش الكترونیك
ــال  ــديد س ــیل ش صنايع آن به PLC ها بعد از س
2011 رو به افزايش گذاشت. مالزي و اندونزي نیز 
ــوب  بازارهاي بزرگ صنعت خودرو در منطقه محس

به گزارش دبیرخانه ی انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی شرکت های زير به تازگی به جمع اعضای اين انجمن پیوسته اند.

مهندسی پایشگران برق آب نیروی البرز 
به مدیریت آقای محمود سالم زاده 

زمینه ی فعالیت: تله متری و اسکادا و اتوماسیون شبکه های 
برق، آب، نفت و گاز و فروش تجهیزات تخصصی 

نیروگاهی و پاالیشگاهی
www.payeshgaran.com :آدرس اینترنتی

تلفن: 26408494-5 - 88543949

منابع انسانی مهندسی ایراث طرح 
به مدیریت آقای مهران باباپور

زمینه ی فعالیت: اتوماسیون صنعتی و کنترل فرآیند و 
ابزار دقیق 

www.ideh.ir :آدرس اینترنتی
تلفن:  88107911

خیر مقـــدم به اعضـــای جـــدیــد انجمن

ــزي که جمعیت  ــد، به ويژه در مورد اندون مي گردن
ــد روش هاي نوين  ــیار زياد آن به زودي نیازمن بس
ــوم  ــهیل حمل و نقل خواهد بود. بازار س برای تس
ــند. تايلند  و حیاتي PLC ها صنايع غذايي مي باش
ــتند  ــزي بزرگ ترين اعضاي اين بخش هس و اندون
ــته بندي  ــاد فرآيندهاي ابتكاري بس ــراي ايج که ب
ــرف داخلي و  ــع غذايي با هدف مص ــد صناي و تولی
صادرات به PLC هاي پیشرفته نیاز دارند. در کنار 
ــر PLC ها در  ــور، بازارهاي ديگ ــه صنعت مذک س
ــرقي در قالب نیازها و  کشورهاي آسیاي جنوب ش
زيرساخت های داخلي شامل تصفیه ی آب و صنايع 

برق و انرژي تعريف می شوند.
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ــرووموتورهای 2/3 اینچی شرکت  ــری جدید س س
ــرووموتورهای  س  ،EXC ــام  ن ــا  ب  ،Servo2Go
ــه کارآیی  ــتند ک ــدون جاروبک ولتاژ باالیی هس ب
ــل بهره گیری از جدیدترین  ــته و به دلی باالیی داش
ــی، دارای اینرسی اندک  المان های الکترومغناطیس
ــتاورهای با مقادیر  ــتاب باال بوده و قادرند گش و ش
ــد. برخی از  ــته تولید کنن ــاد را به صورت پیوس زی
ــیون اثر  ــه بازخورد کموتاس ــن موتورها مجهز ب ای
ــتند و برخی دیگر با بازخورد انکودر ارایه  هال هس
می شوند. گزینه های اتصالی این موتورها نیز بسیار 
ــن موتورها  ــی از ویژگی های ای ــت. برخ متنوع اس

عبارتند از:
ارتعاش کم نسبت به دیگر موتورهای BLDC؛ 
استفاده از سرامیک M-8 و ماده ی  مغناطیسی 

Neodymium در ساختار آن ها؛
شتاب باال و سرعت پایدار )تا  rpm15000(؛ 
ــده و ریپل  دارای یاتاقان های توپی آب بندی ش

اندک 
www.servo2go.com

ــدازه ی 8( محرک های خطی از  ــری 21000 )ان س
ــن محرک های  ــن و کوچک تری ــه ی جدیدتری جمل
ــای هیبریدی  ــا موتوره ــتفاده ب ــی جهت اس خط
ــود. این محرک های خطی دارای  ــوب می ش محس
ــچ مربع بوده و پتنت های  اندازه ی کوچک 0/8 این
زیادی در رابطه با آن ها به ثبت رسیده تا به کاربران 
ــری 21000 در  ــری را ارایه کنند. س عملکرد مؤث
و   Non captive  ،Captive ــف  ــوع مختل ن  3
ــتند. تفکیک پذیری این  خطی خارجی موجود هس
عملگرها در محدوده ی 0/0015 تا mm 0/04 در 
ــی معادل kg 4/5 را  ــت و نیروی هر گام حرکت اس
بدون تأثیرپذیری از عمر و هزینه تحویل می دهند. 
برای باال بردن تفکیک پذیری این مدل ها، می توان 
آن ها را در گام های کمتر تا حد میکرو نیز استفاده 

 SICK ــرکت  ــامبر 2013 ش ــخ 20 دس تاری در 
ــي Flexi Loop خود را به  ــده ی ایمن کنترل کنن
 Flexi Loop ــده ی ــازار معرفي کرد. کنترل کنن ب
ــوییچ ایمني و حسگرهای ایمني  قادر است 32 س
OSSD را مستقل از سازنده ی آن ها در یک حلقه 
ــم متصل نماید.  ــه صورت اتصال cascade به ه ب
 M12 ــا اتصال ــیم ب ــن کنترل کننده از یک س ای
براي وصل شدن به e-stop، حسگرها، سوییچ ها، 
ــاري و اینترالک ها بهره  ــاي فش ــا، کلیده  المپ ه
مي برد. کنترل کننده ی ایمني Flexi Soft توانایي 
پشتیباني تا هشت Flexi Loop را دارد که امکان 
ــی کوچک فراهم  ــوییچ را در فضای ــال 256 س  اتص
مي کند. در نتیجه، Flexi Loop به حداقل میزان 
ــن موضوع باعث کاهش  ــي نیاز دارد که ای سیم کش
ــردد. این مفهوم  ــریع آن مي گ هزینه ی نصب و تس
ــبکه ها شامل  ــت کلیه ی ش ماژوالر ایمنی قادر اس
DeviceNet ،CANopen ،EtherNet IP و 
ــه نماید. اطالعات  PROFINET IO را یکپارچ
ــگرهاي متصل به  ــخیص عیب هر کدام از حس تش
حلقه، مي تواند توسط این gatewayها به اشتراک 
گذاشته شود، که این ویژگی به رفع عیوب و کاهش 
ــین کمک مي کند. بدون توجه به  زمان توقف ماش
ــگرها، Flexi Loop قادر  ــوییچ ها یا حس تعداد س
است با کنترل هر حسگر به صورت جداگانه، سطح 
ــن کنترل کننده  ــردي PLe را حفظ کند. ای عملک
ــته بندي، صنایع  ــي صنایع بس ــراي عملیات ایمن ب
ــه به چندین  ــیدي ک ــي و صنایع خورش الکترونیک
ــاس  ــظ حس ــزات محاف ورودي، e-stop و تجهی

الکترونیکي نیاز دارند ایده آل مي باشد.

www.automation.com

1

3
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معرفی سروو موتورهای سری 
ElectroCraft EXC

کنترل کننده های ایمنی  
 Sick محصول Flexi Loop

حسگر فشار جهت کار در 
محیط هاي خشن

محرک های خطی

ــاخت مهره ی روتور محرک ها از  کرد. طراحی و س
ــیار منحصر به فرد بوده و  ــتیکی بس دید ترموپالس
این طراحی در کنار پیچ هادی ضدزنگ بکار گرفته 
ــی باالیی در  ــن موتورها به آن ها توانای ــده در ای ش

کارکرد را می دهد. 

www.Pddnet.com

ــار                 ــگر فش ــگر tecsis، حس ــرکت فناوري حس ش
ــه گفته  ــود ک ــی نم P3278 Superior را معرف
ــي در  ــات صنعت ــرد در عملی ــراي کارب ــود ب مي ش
ــن بکارگیری در امور  ــن و همچنی محیط هاي خش
ــعه مناسب است. طراحی این حسگر  تحقیق و توس
بگونه ای است که آن را برای کار در شرایط محیطي 
ــت.  ــب تبدیل کرده اس ــخت، به گزینه ای مناس س
ــمت هاي آن  ــگر و کلیه ی قس ــه ی این حس محفظ
ــیال تحت اندازه گیری قرار دارند  که در تماس با س
ــده اند و به این  ــاخته ش از جنس فوالد ضد زنگ س
ــت که مقاومت این حسگر در برابر شرایط  دلیل اس
محیط هاي خشن بسیار باالست. اتصاالت الکتریکي 
ــگر P3278 به گونه ای طراحی و ساخته شده  حس
ــت که کالس هاي حفاظت صنعتي از IP65 تا  اس
ــت. اگر  ــته اس ــرای آن به همراه داش IP69K را ب
ــد اندازه گیري به یکدیگر  ــاالت فرآیندي و واح اتص
ــگر فشار قادر خواهد  جوش داده شده باشند، حس
بود تا در مقابل سطح باالي ضربات و ارتعاشات نیز 

مقاومت خوبي از خود نشان دهد. 
ــگر با صحت هاي 1%،0/5 % و 0/25 %  این حس
ــتره ی کامل( در دسترس مي باشد.  )نسبت به گس
ــروع  ــدوده ی اندازه گیري آن از صفر تا 4 بار ش مح
ــدوده ی صفر تا  ــارهای باال در مح ــود و فش مي ش

1600 بار را نیز در بر می گیرد.
ــگر در صورت  براي کاربردهاي خاص، این حس
سفارش مشتری داراي یک حلقه ی تنظیم نقطه ی 
ــگر می تواند  ــد. خروجي این حس ــر نیز مي باش صف
ــتاندارد ولتاژ و جریان  ــیگنال های اس هر یک از س
ــر همچنین مي تواند از  ــول را در برگیرد. کارب معم
ــب  ــاالت فرآیندي متنوع، گزینه ی مناس بین اتص

خود را انتخاب کند.
مشخصات:

• مقاوم در مقابل خوردگي، از جنس فوالد ضد 
زنگ؛

• حفاظت باال در برابر اضافه بار؛
• مقاومت باال در مقابل ضربه و ارتعاش؛

ــتاتیک و  ــراي اندازه گیري هاي اس ــب ب • مناس
دینامیک؛

• قابلیت تداوم تولید؛
• نصب آسان؛

• محدوده ی اندازه گیري 1 تا 1600 بار و صفر 
تا 40 بار مطلق؛
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کنترل کننده ی حرکت 
FMC200 پیشرفته و کم حجم

دماسنج های مادون قرمز ذاتًا 
 Raytek ایمن

ــاي بین المللي،  ــا و گواهینامه ه ــا بر مجوزه بن
ــات و نیازهاي کاربري را در  ــگر کلیه الزام این حس
ــد. محدوده هاي کاربرد  ــر جهان ارضا مي کن سراس
ــد از صنایع هیدرولیک  ــوان مثال عبارتن آن به عن
ــیمیایي،  ــعه، صنایع ش و پنوماتیک، تحقیق و توس
صنایع حیاتي، اتوماسیون ساختماني و ماشین ابزار 

و فناوری اندازه گیري و کنترل. 

www.controlengeurope.com

ــرکت steinmeyer، واقع در برلینگتون ایالت  ش
ــت آمریکا، یک کنترل کننده ی نقطه به  ماساچوس
ــرای تکمیل خانواده ی  ــه ی کوچک جدید را ب نقط
ــه ی میزهای خطی دقیق  محصوالت خود در زمین
ــری جدید کنترل  ــت. س ــه بازار معرفی کرده اس ب
ــرده  ــک طراحی فش ــای FMC200 از ی کننده ه
ــتیبانی طیف گسترده ای از موتورها  که قابلیت پش
ــامل موتورهای خطی بدون جاروبک، موتورهای  ش
ــک دار و موتورهای پله ای را دارد بهره  DC جاروب

می برد. ویژگی های این دستگاه عبارتند از:
• امکان کنترل تا 3 سه محور حرکتی؛

• ابعاد کوچک  mm 100*100*25؛ 
• ولتاژ ورودی          36~ 9؛ 

• قابلیت کنترل حلقه باز و کنترل حلقه بسته؛
ــده 10  • حداکثر فرکانس انکودر چهاربرابر ش

MHz؛
ــتیک خارجی و  ــاط با جوی اس ــت ارتب • قابلی

سوییچ های محدود کننده.
 www.steinmeyer.com

ــنج های مادون قرمز رو  ــتفاده و مقبولیت دماس اس
ــت. دلیل این امر سادگی بکارگیری،  به افزایش اس
ــت.  ــب آن هاس قابلیت اطمینان باال و قیمت مناس
ــوم، ابزار مادون قرمز، دما  مانند دماسنج های مرس
ــده ی عددی تبدیل  ــه داده های اندازه گیری ش  را ب
ــوم،  ــای مرس ــالف روش ه ــر خ ب ــا  ام ــد؛   می کن
ــازی به برقراری تماس  اندازه گیری مادون قرمز نی
ــم مورد اندازه گیری ندارد؛ بلکه تنها نیاز به  با جس
نشانه روی به سوی جسم داشته و دما در نمایشگر 

دماسنج، نشان داده می شود. 
ــا باال با  ــای دم ــردن ترموکوپل ه ــن ک جایگزی
ــی  ــد اندازه گیری به یک نیاز اساس ــای جدی ابزاره
بدل شده است. زیرا هزینه ی مواد مورد استفاده در 
ــاخت ترموکوپل ها افزایش یافته است. تجهیزات  س
مادون قرمز قابلیت خود را به عنوان یک جایگزین 
ــا ثابت  ــر کاربرده ــی در اکث ــر تماس ــادوام و غی  ب

کرده اند. 
ــت بی درنگ دما، نتایج  ــا کمک این ابزار، قرائ ب
ــان  ــاده و آس مورد اعتماد، و عیب یابی و تعمیر س
ــت.  ــده اس ــر ش با کمترین احتمال بروز خطا میس
ــان فرآیند و  ــنج های مادون قرمز به مهندس دماس
بهره برداران در بازرسی سریع سایت ها کمک نموده 
ــت بهره بردای و  ــات مورد نیاز آن ها را جه و اطالع
ــایت و طرح ریزی مناسب هرگونه  تحلیل صحیح س
ــان قرار  ــداری و تعمیر در اختیارش ــه ی نگه  برنام
می دهد. عالوه بر این، برخی تجهیزات مادون قرمز 
ــرداری و ذخیره ی  ــه تجهیزات داده ب ــل حمل ب قاب
ــره ی اطالعات  ــه قابلیت ذخی ــز بوده ک داده مجه
ــا را فراهم  ــی مجدد آن ه ــا و بازیاب ــوط به دم  مرب
می نماید. این خاصیت جهت ثبت و پشتیبان گیری 

از گزارش ها و داده ها کارایی بسیاری دارد.
دماسنج های مادون قرمز ذاتاً ایمن، جدیدترین 
ــزات اندازه گیری قابل  ــه ی تجهی ــاوری در زمین فن
ــه نیاز به  ــای پرخطر ک ــرای محیط ه ــل دما ب حم
ــرکت  ــتند. ش ــتفاده از تجهیزات IS دارند، هس اس
 EX و IS ــتره ی کاملی از تجهیزات Raytek گس
ــل را ارایه کرده  ــرای کاربردهای ثابت و قابل حم ب

است. 
ــری دقیق دما در  ــن تجهیزات برای اندازه گی ای
ــده اند و مدل های IS این  ــی طراحی ش هر محیط
ــامل واحدهای قابل حمل با محدوده ی  ــرکت ش ش
ــه  ــا 900 درج ــن 32- ت ــی بی ــری دمای اندازه گی
ــامانه ی ساده و  ــانتیگراد، و تجهیزات ثابت با س س
ــانتیگراد  قابل برنامه ریزی تا دمای 2000 درجه س
می شود. گواهی نامه های استاندارد اخذ شده توسط 
 PTB Approval ــامل  تأییدیه ی این شرکت ش
 Atex 100a  ،EXII2GG EExibIICT4
ــاس  ــرای واحدهای ثابت، و تأییدیه ی Fm بر اس ب
استاندارد آمریکا برای واحدهای قابل حمل است. 

www.raytek-direct.com

شرکت Krohne اولین خانواده از حسگرهای 
ــیمه و تغذیه شونده از طریق حلقه ی  تحلیلی دو س
خود را با نام Smartsens که از فناوری ترانسمیتر 
ــازار ارایه نموده  ــتند را به ب یکپارچه برخوردار هس
ــگرها بطور قابل مالحظه ای خطر  ــت. این حس اس
ــا کنترل فرآیند  ــگر ت بروز نقص در زنجیره ی حس
ــگرهای تحلیلی  ــرد حس ــش داده و در کارب را کاه
ــی بزرگی ایجاد کرده اند. اولین قدم در این  دگرگون
راه ارایه ی حسگرهای ORP ، PH و رسانایی بوده 
که با ظهور حسگرهای دیگر پارامترها، تکامل یافته 

است.   
ــی نیازمند یک  ــگرهای تحلیل تا به امروز، حس
ــیگنال تولید  ــال س ــمیتر خارجی برای ارس ترانس
ــامانه ی کنترل فرآیند  ــگر به س ــده توسط حس ش
ــد. با در نظر گرفتن خطای ممکن با توجه به  بوده ان
الزامات IEC61508/IEC 61511 در زنجیره ی 
ــمیتر  ــرل، این ترانس ــامانه ی کنت ــگر تا س از حس
ــب درصد(  ــع تولید خطا )بر حس ــن منب اصلی تری
ــود.  نصب غیر اصولی یا تنظیمات  ــوب می ش محس
ــترین معضالت رایج در ارتباط با  ــی بیش غیر اساس
ــتند. برای حذف این خطاها،  این ترانسمیترها هس
ــرده و در  ــوری ک ــمیتر را مینیات Krohne ترانس
ــت. هر  ــگر جاگذاری کرده اس ــمت نوک حس قس
ــتقیم به  ــگر Smartsens می تواند بطور مس حس
سامانه ی کنترل فرآیند متصل شود. قابلیت ارتباط 
از طریق  20mA/Hart-4 امکان برقراری ارتباط 
ــرل را از طریق یک  ــامانه ی کنت ــگر و س بین حس

گذرگاه استاندارد فراهم می کند. 
ــرایط  ــرات محیط، دما، رطوبت، ش به دلیل اث
ــگرهای تحلیلی دقت خود  محیطی یا آلودگی، حس
را به مرور زمان از دست داده و نیاز به کالیبراسیون 
ــی و در نهایت جایگزینی  مجدد، تمیزکاری، بازیاب
ــگرهای تحلیلی از  ــیاری از حس ــد. امروزه، بس دارن
ــیون  ــتفاده نموده و به کالیبراس فناوری آنالوگ اس
ــمیتر(، حتی اگر در نقاط  در محل )به همراه ترانس
دور از دسترس و یا نقاطی با دسترسی دشوار نصب 
ــند، نیاز  دارند. این موضوع مشکالتی را  ــده باش ش
ــه می تواند  ــیون ایجاد می کند ک ــر کالیبراس در ام
ــامانه ی  ــبب بروز خطا و تولید مقادیر غلط در س س
ــگرهای ــود. در این حالت، حس ــرل فرآیند ش  کنت

ــیار مناسبی  Smartsens می توانند جایگزین بس

حسگرهای تحلیلی دوسیمه 7

VDC
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ــال بوده م ــگرها دیجیت ــه همه ی حس ــند چراک باش
ــط  در محی و   offline ــورت  بص را  ــد  و می توانن

آزمایشگاهی کالیبره شوند. 
ــیون را ذخیره  ــای کالیبراس ــگرها داده ه حس
ــوند. برای  ــل نصب ش ــا باید در مح ــوده و تنه نم
ــوان بطور  ــگر را می ت ــیون offline حس کالیبراس
مستقیم به یک رایانه ی شخصی، که یک مجموعه 
ــابه آن چه که در  نرم افزاری )FDT/DTM( را مش
ــده است،  ــامانه ی مدیریت تحلیل بکار گرفته ش س
ــتفاده از درگاه  ــه ی اتصال، اس ــل نمود. طریق متص
 HART7 ــیر ارتباطی دو سویه ی USB برای مس

و منبع توان می باشد. 
ــگرها می توانند در آن ها  ــی که این حس صنایع
بکار گرفته شوند، شامل صنایع شیمیایی، دارویی، 
ــن صنایع برق و آب  ــیدنی و همچنی غذایی و نوش
ــامل می شود.  بوده و کاربردهای آب و فاضالب را ش
هر حسگر بطور مشخص برای محدوده ی کاربردی 
ــگرها به فراخور  ــده است. و حس خاصی طراحی ش
ــده دارای  ــا تعریف ش ــرای آن ه ــه ب ــردی ک کارب
تأییدیه ها و گواهینامه های مختلف اعم از نصب در 
ــتی  ــای با خطر انفجار تا کاربردهای بهداش محل ه
ــتند. شرکت Krohne به همراه این حسگرها  هس
مجموعه ی بزرگی از لوازم جانبی شامل نمایشگرها، 
ــال کابل USB و تجهیزات و متعلقات نصب را  اتص

ارایه می کند. 

 Products  Motion  Midwest ــرکت  ش
ــک موتور  ــکا ی ــوتای آمری ــت مینس ــع در ایال واق
ــودر نوری یکپارچه  گیربکس دار DC جدید با انک
 MMP TM40-285D-24V ــدل  م ــا  ب را 
ــازار معرفی کرده  ــه ب GP42-025 EC-032 ب
ــت. انکودر ویژه ای که بر روی این موتور به کار  اس
ــه ی PPR 32  با ولتاژ  ــیله ی 2 کانال رفته یک وس
5V  منطبق بر استاندارد TTL و دارای یک پالس 

ایندکس است.
سایر ویژگی های این موتور عبارتند از:
• قطر 1/65 اینچ و طول 5/95 اینچ؛

• 4 سوراخ رزوه ای سایز M4 جهت نصب؛
ــتاور خروجی 1Nm( 9Lb.in( در 169  • گش

RPM؛
• وزن در حدود 1/75 پوند؛

 www.midwestmotion.com

موتور گیربکس دار DC با 8
انکودر نوری یکپارچه

ــون  ــرکت Solutions Clark واقع در هادس ش
ــه ی 8E از  ــکا، مجموع ــت آمری ــت ماساچوس ایال
ــیرهای توپی با تحریک الکتریکی خود را به بازار  ش
معرفی نموده است. 9 مدل موجود در این مجموعه 
هرکدام با طیف گسترده ای از ویژگی ها و قابلیت ها 
ــای خاص OEM ها  ــه راحتی با نیازه می توانند ب
ــده و در نتیجه نیازهای مصرف کنندگان  منطبق ش

تجاری و صنعتی را برآورده سازند. 
ویژگی های این شیر عبارتند از:

ــا انواع دیگر  ــه ب • اندازه ی کوچک قابل مقایس
شیرهای مشابه؛

• طراحی با ترکیب فشرده؛
• ساقه/نشمینگاه با گشتاور گردشی کم؛

ــتاندارد NEMA 4X  )انجمن  • منطبق با اس
ملی تولیدکنندگان تجهیزات برق آمریکا(؛

ــامل  ــوع ولتاژهای تحریک ش ــتره ی متن • گس
24V DC/AC ,12V DC/AC  یا  100-240 

 VAC
• 2 سوییچ محدود کننده ی کمکی.

http://www.clarksol.com

شیرهای سری ND-5 از مجموعه شیرهای مبدل 
ــی در  ــت باالی ــک Rexroth از دق الکتروپنوماتی
ــرل الکترونیکی از راه دور نیروی پنیوماتیک یا  کنت
فشار برخوردار هستند. این شیرها اتصال سریال یا 
ــکلی بسیار  ــیرهای poppet را به ش آنالوگ به ش

مناسب برای کاربردهای مختلف ممکن می سازند.
 ،28SCFM ــور جریان بیش از ND-5 با نرخ عب
ــار خروجی تا 150Psi، پسماند )هیسترزیس(  فش
کمتر از 1psi، می تواند حجم باالیی از وظایف نظیر 
ایجاد تنش یا کنترل نیروی پرس را برعهده داشته 
ــیگنال های الکتریکی  ــیرها قادرند س باشد. این ش

 Bellofram Marsh از شرکت Bel Gas بخش
Corporation، واقع در ایالت ویرجینیای غربی 
ــیمه ی  ــمیترهای 2 س آمریکا مدل 5000 از ترانس
ــتفاده از  ضد انفجار خود را که بطور کامل برای اس
در سایت های صنعتی طراحی شده، به بازار جهانی 

معرفی کرد. 
ویژگی های این ترانسمیتر عبارتند از:

ــار ورودی به یک جریان  • تبدیل سیگنال فش
دقیق خروجیmA 20 ~ 0 یا mA 10 ~ 50؛ 

ــزو مقاومتی با  ــک مبدل پی ــری از ی • بهره گی
جبران سازی اثر  دما؛

اندازه گیری  ــدوده ی  ــش مح برخورداری از ش
ــار از PSIG 0~1/0( bar 15~0( تا)0~6/9  فش

 PSIG 100~0  )bar
• میزان دقت 0/1%± گستره ی اندازه گیری؛

ــار باال تا 45PSIG ، بدون  • قابلیت تحمل فش
 60PSIG تغییر در کالیبراسیون و تحمل فشار تا

بدون بروز خطا در عملکرد.

www.marshbellofram.com

9

10

11

شیرهای توپی با تحریک 
الکتریکی

شیرهای مبدل 
الکترو پنوماتیک

ترانسمیتر  فشار ضد انفجار

ــریال را بپذیرند. درگاه  ــاژ و جریان یا ارتباط س ولت
ــتاندارد ــیر از نوع اس ــن ش ــک رزوه ای ای  پنوماتی

 1/4 in ــایز ــا س ــال NPT ب ــا اتص ISO G ¼ ی
می باشد.
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مجمع عمومی عادی سال 1392 و 
مجمع عمومی فوق العاده

 انجمن صنفی شركت های 
اتوماسیون صنعتی

تهیه کننده: ماریه جان بزرگی
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تشکیل سازمان های مردم نهاد برای حرکت در مسیر 
ــایه  ی اتحاد و همدلی از ضرورت های  توسعه در س
یک جامعه   ی مترقی است و شکل گیری تشکل های 
ــرفت و  ــی ازجمله معیارهای پیش ــی و صنعت صنف
توسعه ی فرهنگی و اجتماعی در هر جامعه به شمار 

می آید. 
ــی در ایران  ــکل های صنف ــد تش  به نظر می   رس
رفته  رفته در حال دستیابی به جایگاهی مناسب در 
ــتند؛ ارتقای  ــور هس نظام اقتصادی و اجتماعی کش
ــطح روابط با وزارتخانه   ها و سازمان   های دولتی،  س
ــکل   ها در زمینه   های  ــورتی از تش ــذ نظرات مش اخ
مختلف از سوی نهادهای اقتصادی و صنعتی کشور 
ــذار برای  ــی اثرگ ــر گرفتن جایگاه و نقش و در نظ
ــی در تدوین و اجرای  ــای صنفی و صنعت انجمن   ه
ــت. اگرچه این  ــواهد این امر اس قوانین از جمله ش
ــکل   ها را  ــات دلگرمی گردانندگان تش موارد موجب
ــت؛ اما تا رسیدن به قله   ی مقصود  فراهم نموده اس

راه درازی در پیش است. 
ــی، از جمله  ــران انجمن   های صنف اعضا و مدی
ــیون صنعتی  ــرکت   های اتوماس ــن صنفی ش انجم
ــته هزینه های فراوانی را برای  ــال   های گذش طی س
ــازی   های اقتصادی  تبیین جایگاه خود در تصمیم   س
ــرایط  ــور پرداخت کرده   اند. در اثر ش و صنعتی کش
ــده در سال   های اخیر که دلیل آن پررنگ  حادث ش
ــور بوده  ــدن تحریم   های بین   المللی بر علیه کش ش
ــت نگاه به توان داخل، شکل جدی تری به خود  اس
گرفته و حفظ و تقویت تشکل های صنفی و به ویژه 
ــرورت یافته و اهمیت  ــته ض صنعتی بیش از گذش

پیدا کرده است.
ــد به عنوان  ــی و انجمن ها بای ــکل های صنف تش
نمایندگان بخش خصوصی، در اعمال سیاست های 
تولیدی و اقتصادی مبتنی بر تولید ملی و مقابله با 
ــا کارگزاران پرداخته و ضمن  تحریم ها، به تعامل ب
انتقال مطالبات و خواست های اعضا، نیازهای کشور 
را که در برنامه ریزی های کالن دیده شده است، به 
ــتیبانی و  اعضای خود منتقل کنند و اعضا نیز با پش
همدلی در راستای پاسخگویی به نیازهای موجود و 

استفاده از فرصت های کنونی بکوشند.
مجمع عمومی عادی انجمن صنفی شرکت های 
اتوماسیون صنعتی در نوزدهمین سال فعالیت این 
ــای آن در روز  ــا حضور نمایندگان اعض انجمن و ب
ــال در مجتمع رفاهی بانک  ــی  ام بهمن ماه امس س

ــی و تصویب  ــزارش مال ــد. ارایه گ ــاه برگزار ش رف
ــه 92/07/30، ارایه ی  ــی منتهی ب صورت های مال
گزارش عملکرد یک ساله   ی هیأت مدیره و دبیرخانه، 
ــان انجمن  انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرس
و انتخاب روزنامه ی کثیراالنتشار در دستور کار این 

مجمع بود.
ــاده   ی انجمن نیز که  در مجمع عمومی فوق   الع
ــد،  ــع عمومی عادی برگزار ش ــس از پایان مجم پ
ــوان مهم   ترین  ــی به عن ــاق بازرگان ــت در ات عضوی

موضوع مندرج در دستور جلسه مطرح شد. 
شایان ذکر است که مجمع امسال نیز همچون 
ــال  ــده در چند س مجامع عمومي عادي برگزار ش

گذشته، در نوبت نخست به رسمیت رسید. 
ــا محمودی  ــم مون ــرکار خان ــت س گفتنی اس
نماینده ی رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
ــدس اباذر براری نماینده   ی  اتاق  و جناب آقای مهن
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در هر دو این 

مجامع حضور داشتند.
ــع عادی و انتخاب  ــمیت مجم پس از اعالم رس
ــعود مهرداد  ــری مهاجری و مس ــان احمد نص آقای
ــین  ــس و آقایان حس ــس و نایب ریی ــوان ریی به عن
فرهادی و امیرنصرت ذوالفقاری به عنوان ناظر اول 
ــیدرنگ به عنوان منشی،  ــون ش و دوم و خانم افس

مجمع وارد دستور کار خود شد.

شورای هماهنگی تشکل  ها 
معاونت ارزیابی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری 
ــی باید به  ــید که بخش خصوص ــه این نتیجه رس ب
 عنوان بازیگر اصلی در تصمیم گیری های مربوط به 
ــرح، برنامه ریزی ها، مدیریت و  مطالعات، تهیه   ی ط
ــد و بر این اساس،  ــاخت طرح ها، ذی مدخل باش س
از تمامی تشکل های فعال شناخته شده در حوزه ی 
ــا برای  ــت ت ــاز خواس ــت احداث و ساخت وس صنع
ــان،  ــایل مشترک ش ــری درخصوص مس تصمیم گی
ــورای هماهنگی تشکل های  ــورایی را با نام »ش ش
مهندسی، صنفی و حرف ه  ای کشور« تشکیل دهند. 
ــورای  ــکل صنعتی در ش ــر 17 تش ــال حاض در ح
ــتند و نماینده دارند. همچنین  هماهنگی عضو هس
ــاس موافقت نامه ای که بین شورای هماهنگی  براس
ــکل ها و معاونت برنامه   ریزی تنظیم و امضا شد،  تش

نهادی تحت عنوان »نهاد  تعامل« شکل گرفت. 
ــأت  هی ــو  عض ــادی  فره ــین  حس ــدس   مهن

ــیون  ــرکت   های اتوماس ــره   ی انجمن صنفی ش مدی
ــات اضافه کرد:  ــر این توضیح ــی پس از ذک صنعت
ــن صنفی  ــورا، انجم ــه جایگاه این ش ــا توجه ب »ب
ــرکت های اتوماسیون صنعتی نیز پیگیر عضویت  ش
در آن شد تا با عضویت در این نهاد بتواند مشکالت 
ــت   های خود را از  پیش  رو را کمتر کرده و درخواس
ــت برنامه   ریزی و نظارت  ــاد به معاون طریق این نه

راهبردی انتقال دهد.«
ــن توضیحات،  ــس از ارایه   ی ای ــت پ گفتنی اس
ــرکت   های  ــی ش ــن صنف ــت انجم ــوع عضوی موض
ــد که این  ــته ش ــیون صنعتی به رأی گذاش اتوماس

موضوع به اتفاق آرا از سوی مجمع تصویب شد.

تعامل با وزارت نفت
ــس هیأت  ــری مهاجری ریی ــد نص ــدس احم مهن
ــی از تعامالت  مدیره ی انجمن ضمن ارایه   ی گزارش
ــا وزارت نفت، به چند دلیل ارتباط  صورت گرفته ب
ــه عبارتند از:  ــتند ک ــت را مهم دانس ــا وزارت نف  ب
ــت  نف ــزرگ  ب ــازا  ب از  ــا  اعض ــدی  بهره  من
راه  ــه   ی  نقش ــدن  ش ــی  اجرای ــری  پیگی ــور،   کش
ــیون  ــل در زمینه   ی اتوماس ــوان داخ ــعه   ی ت توس
ــا  ــاط ب ــا در ارتب ــکالت اعض ــع مش ــی، رف صنعت
کارفرمایان صنعت نفت و تشکیل کنسرسیوم هایی 
ــور در  ــت حض ــن جه ــای انجم ــکل از اعض  متش

پروژه  های بزرگ نفتی با همکاری وزارت نفت.  
ــأت  هی ــو  عض ــهابی  ش ــدی  مه ــدس   مهن
ــث به ارتباط  ــن در ادامه   ی این بح ــره   ی انجم مدی
ــوخت در  ــازی مصرف س ــتاد بهینه   س انجمن با س
انجمن و اقداماتی که جهت معرفی توانمندی اعضا 

به این ستاد صورت گرفته اشاره کردند. 

تعامل با وزارت جهاد کشاورزی و مجلس
ــهابی به ارایه   ی  ــه، مهندس ش در ادامه   ی این جلس
ــره با وزارت جهاد  ــی از تعامالت هیأت  مدی گزارش
کشاورزی و مجلس پرداخت که اهم آن بدین شرح 
ــد: »معرفی انجمن و توانمندي هاي اعضا به  می   باش
ــاورزی و ادارات کل این وزارتخانه  ــر جهاد کش وزی
طی مکاتبات رسمی، برگزاری جلسه ی کارشناسی 
ــر امور طیور  ــان دفت ــا حضور مدیران و کارشناس ب
ــکیل  تش ــن،  انجم در  ــاورزی  کش ــاد  جه  وزارت 
ــن و  ــروری در انجم ــاورزی و دامپ ــه   ی کش کمیت
ــتعالم از  ــتا و اس ــه در این راس ــزاری دو جلس برگ
ــوابق مرتبط ایشان در حوزه ی  اعضا درخصوص س

کشاورزی و دامپروری.«
ــرد: »یکی از  ــان ک ــهابی خاطر نش مهندس ش
ــکیل یک  ــات جلوگیری از تش ــن اقدام ــداف ای اه
ــیون بود،  ــن با نام دیگر اما در حوزه   ی اتوماس انجم
ــوع بود که با اقدامات  ــه این اتفاق درحال وق و البت
ــد. بعد از آن،  ــه موقع انجمن جلوی آن گرفته ش ب
ــوی انجمن به وزارت جهاد کشاورزی  طرحی از س
ــیونی که در این  ــد که شرکت    های اتوماس ارایه ش
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ــت انجمن ما  ــه عضوی ــت می   کنند ب ــوزه فعالی ح
ــبت به ارزیابی و رتبه   بندی این   درآیند و انجمن نس
ــان اقدام کند. در گذشته  ــرکت  ها و محصوالتش ش
این کار بر عهده   ی اتحادیه ی تعاونی   های مرغداران 
ــتی ایران بود که با وجود یک انجمن حرفه   ای  گوش
ــور مصلحت در این بود که کار به انجمن ما  در کش

واگذار شود.« 
ــن حوزه را  ــدی انجمن در ای ــهابی اقدام بع ش
ــع و واحد برای ارزیابی  ــتاندارد جام تدوین یک اس

شرکت   ها و محصوالت ایشان ذکر کرد. 

انتخاب بازرسان
ــا تعامل با  ــات در رابطه ب ــه ی گزارش ــس از ارای پ
ــازمان   ها، نوبت به معرفی  وزارت خانه   های دولتی و س
ــان  ــی انجمن و انتخاب بازرس ــای بازرس کاندیداه
ــس از رأی گیری،  ــید که پ ــی و علی البدل رس اصل

نتایج براساس تعداد آراء به قرار زیر اعالم شد:
• آقای مهندس هدایت گلکار، بازرس اصلی؛

ــجاعی، بازرس  ــدس میرحامد ش ــای مهن • آق
اصلی؛

ــازرس  ــی، ب ــین ریاح ــدس حس ــای مهن  • آق

علی   البدل. 

کمیته های عمومی و تخصصی 
ــازوکار برای تشکیل کمیته های عمومی و  ایجاد س
ــیون از موضوعات مهم  تخصصی و همچنین فراکس
ــنامه ی جدید انجمن است که  ــده به اساس اضافه ش
در مجمع پیشین به تصویب اعضای محترم رسید.

ــأت مدیره  ی  ــرداد عضو هی ــای مهندس مه آق
ــاس  انجمن، ضمن طرح این نکته ادامه داد: »براس
ــده برای  ــه   ی تهیه ش ــنامه و آیین  نام ــص اساس ن
ــی و هیأت مدیره می توانند  کمیته   ها، مجمع عموم
ــه نفر از اعضای  کمیته های عمومی را با حداقل س
ــن کمیته ها  ــر یک از ای ــکیل دهند. ه انجمن تش
ــود را طبق  ــکیل، برنامه ی عملیاتی خ ــدو تش در ب
ــن، تنظیم و  ــداف انجم ــنامه و اه ــررات اساس مق
ــلیم خواهند کرد  ــرای تصویب به هیأت مدیره تس ب
ــای عمومی که در  ــنهادهای کمیته ه ــام پیش و تم
صورت جلسات ماهانه درج می شود، باید به تصویب 

هیأت مدیره   ي انجمن برسد.«
ایشان اعالم کردند که هیأت مدیره   ی انجمن بنا 
بر اختیاری که براساس اساسنامه به وی داده شده 
ــکیل چهار کمیته   ی عمومی حقوقی،  نسبت به تش

ــبات و  ــعه   ی مناس ارزیابی و تعیین صالحیت، توس
همکاری   های مشترک و کمیته   ی پژوهش و فناوری 
ــؤولیت مدیریت هر یک از این  اقدام کردند که مس
ــای هیأت مدیره  ــا بر عهده   ی یکی از اعض کمیته   ه

است. 
ــری  ــدس نص ــات، مهن ــن توضیح ــس از ای پ
ــؤول کمیته ی  رییس هیأت مدیره   ی انجمن و مس
ــتند که  ــت، اظهار داش ــن صالحی ــی و تعیی ارزیاب
ــا در انجمن  ــن کمیته    ه ــه از اصلی   تری ــن کمیت  ای
 می   باشد. ایشان در ادامه اضافه کردند: »در معاونت 
 برنامه   ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، برای 
ــتقلی  ــاوران و پیمانکاران ردیف مس رتبه   بندی مش
ــیونی در زمینه   ی  ــد و شرکت   های اتوماس ایجاد ش
مشاوران و پیمانکاران می   توانند براساس معیارهای 
ــان در زمینه   ی  ــا همچن ــه بگیرند. ام ــود رتب  موج
رتبه   بندی یکپارچه   سازان، تولیدکنندگان تجهیزات 
ــیون دچار  ــای اتوماس ــدگان نرم  افزاره و تولیدکنن
مشکل هستیم که همه   ی این موارد در دستور کار 

کمیته   ی ارزیابی و تعیین صالحیت قرار دارند.«
ــؤول  مس ــادی  فره ــدس  مهن ــپس   س
کمیته   ی حقوقی، هدف اصلی از تشکیل این کمیته 
ــکالت و موانعی که در  ــیدگی به خالءها، مش را رس

مهندس مسعود مهرداد
عضو هیأت مدیره

مهندس مهدی شهابی
عضو هیأت مدیره

مهندس احمد نصری مهاجری
رییس هیأت مدیره

مهندس حسین فرهادی
عضو هیأت مدیره و خزانه دار

مهندس امیرنصرت ذوالفقاری
عضو هیأت مدیره

مهندس وحید تیموری
دبیر انجمن
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ارتباط با قوانین و در بحث حقوقی شرکت   ها وجود 
دارد ذکر کردند.

ــره   ی  هیأت  مدی ــو  عض ــاری  ذوالفق ــدس  مهن
ــعه   ی مناسبات و  ــؤول کمیته   ی توس  انجمن و مس
ــن کمیته را  ــترک، مأموریت ای ــای مش همکاری   ه
ارتباط با مجلس، دولت، مؤسسات مالی و اعتباری، 
ــر کردند.  ــی و .... ذک ــکل  های داخلی و خارج تش
ــن کمیته گفتند: »هدف  ــان در مورد اهداف ای ایش
ــت در زمینه   ی تدوین  ــاوره به دول اول ارایه   ی مش
ــور، تعامل با دولت  ــیون کش راهبرد صنعت اتوماس
ــی اعضا و معرفی  ــاط با رعایت حقوق صنف  در ارتب
ــه کارفرمایان  ــرکت  های عضو ب ــای ش توانمندی   ه
ــایی بازارهای موجود و  ــی و خصوصی، شناس دولت
ــطح کالن است.  ــایی بازاراهای جدید در س شناس
ــات مالی و  ــا بانک  ها و مؤسس ــدف دوم تعامل ب ه
اعتباری و هدف سوم بررسی و ارایه   ی راهکارهایی 
ــتر از محصوالت و خدمات فنی و  برای حمایت بیش

مهندسی شرکت   های عضو می   باشد.«
ــوص  خص در  ــه  ادام در  ــرداد  مه ــدس  مهن
ــی را ارایه  ــی انجمن توضیحات کمیته های تخصص
 کردند. ایشان در این خصوص گفتند: »کمیته  های

ــود اعضا  ــه خ ــتند ک ــی هس ــی کمیته  های تخصص

ــود بیاورند  ــه وج ــور خودجوش ب ــد به  ط می  توانن
ــکیل  تش ــد.  ــاد کنن ایج ــان  برایش را  ــی  اهداف  و 
ــی و تخصصی یکی از اصلی  ترین  کمیته   های عموم
ــا در این  ــد و حضور اعض ــای انجمن می  باش کاره
ــداف انجمن  ــبرد اه ــا تأثیر مهمی بر پیش کمیته   ه

خواهد داشت.«

سایر موارد گزارش عملکرد
ــاله   ی هیأت  ــزارش یک س ــای دیگر گ در بخش   ه
ــون خدمات و  ــواردی چ ــه به م ــره و دبیرخان مدی
ــاني موارد حقوقي،  ــاوره ي حقوقي و اطالع رس مش
ــگاهي،  ــور نمایش ــل ام ــي از قبی ــات بازرگان خدم
ــاني مناقصات و اطالع رسانی نشست های  اطالع رس
ــارت، خدمات  ــعه ی تج ــازمان توس ــی س تخصص
ــا و همایش هاي  ــامل کنفرانس ه ــي و فني ش علم
ــاني دوره هاي آموزشي و تعامل با  علمي، اطالع رس
دانشگاه ها و امور رفاهي مشتمل بر قرارداد بیمه ي 
ــه   ی فرهنگی  ــرارداد با مجموع ــي درمان، ق تکمیل

ورزشی انقالب و سفرکارت ملي اشاره شد. 
ــاني و  ــایت اطالع رس بخش دیگر گزارش به س
ــت. تالش جهت  مدیریت و ارتقا آن اختصاص داش
معرفی انجمن و افزایش تعداد اعضا، تقویت ارتباط 

دبیرخانه با اعضا و پیگیري دریافت حق عضویت و 
تمدید قرارداد اجاره ی محل استقرار انجمن از دیگر 

بندهای این گزارش بود.
ــه ماهنامه ي  ــی از بخش   های این گزارش ب یک
ــمند و گزارش عملکرد یک ساله   ی آن  صنعت هوش
ــن ارتباط به مواردی  ــص یافته بود که در ای تخصی
ــبکه ی  ــعه ی ش ــؤول، توس همچون تغییر مدیرمس
ــریه، مدیریت درآمد و هزینه، سازمان  همکاران نش
ــورای  ــع، تهاتر آگهي، عملکرد ش ــا و توزی آگهي ه
سردبیری، جلسات شورای سیاست  گذاری و محتوا 

و طراحی نشریه اشاره شد.
ــات انجمن در ارتباط  این گزارش با ذکر اقدام
ــیون صنعت  ــکل ها از جمله کنفدراس ــایر تش با س
ایران، خانه ي صنعت و معدن استان تهران، شورای 
ــکل ها، اتاق بازرگاني، صنایع، معادن  هماهنگی تش
ــز تعامل با اتاق آلمان ادامه  ــاورزی ایران  و نی و کش
ــت. بخش پایانی گزارش نیز،  به مجمع و هیأت  یاف
ــواردی مانند اقدامات  ــت و م مدیره اختصاص داش
ــه بهتر مجامع  ــزاری هر چ ــده جهت برگ انجام ش
عمومي، جلسات هیأت مدیره و اساسنامه ی انجمن 

را دربرمی گرفت.

سرکار خانم مونا محمودی
نماینده وزارت کار

مهندس اباذر براری
نماینده اتاق بازرگانی

مهندس هدایت گلکار
بازرس انجمن

مهندس محمدحسن درویش
مدیر مسؤول اسبق صنعت هوشمند

مهندس حسین ریاحی
بازرس علی البدل انجمن 

 مهندس میرحامد شجاعی
بازرس انجمن
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دیگر مصوبات مجمع عمومی عادی
ــه   ی انجمن و وضعیت  ــی از بودج ــه گزارش در ادام
ــد که پس از بررسی  پرداخت حق عضویت ارایه ش
ــش  ــد مهلتی ش ــوی مجمع، مقرر ش موضوع از س
ــه اعضایی  ــق عضویت ب ــرای پرداخت ح ــه ب ماه
ــت نکرده   اند داده  ــود را پرداخ که حق عضویت خ
ــرار اقتصادی به عنوان  ــود. همچنین روزنامه ی اب ش
ــار انجمن تعیین شد. تعیین  روزنامه ی کثیراالنتش
ــی پیش رو و  ــال مال ــزان حق عضویت برای س می
ــته در خصوص  همچنین لغو مصوبه   ی مجمع گذش
دریافت حق عضویت براساس درآمد مشمول مالیات 
ــع عمومی عادی بود. ــا از دیگر مصوبات مجم اعض

مجمع عمومی فوق  العاده
ــس از اعالم  ــاده نیز پ ــی فوق   الع ــع عموم در مجم
ــری مهاجری  ــان احمد نص ــه، آقای ــمیت جلس رس
ــس و نایب رییس  ــرداد به عنوان ریی ــعود مه و مس
ــیدرنگ به عنوان منشی  ــون ش مجمع و خانم افس
ــه پیش از این  ــدند. همان  طور ک مجمع انتخاب ش
ذکر شد موضوع محوری این مجمع تصویب شرایط 
ــن در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن  عضویت انجم
ــش گانه   ی  ــران بود که پس از قرائت بندهای ش ای
ــوی مهندس  ــرایط عضویت انجمن در اتاق از س ش

تیموری دبیر انجمن، این مهم با کسب اکثریت آراء 
به تصویب رسید.

تجلیل از مهندس محمدحسن درویش
ــال به تجلیل از جناب  ــی از زمان مجمع امس بخش
ــش مدیر عامل  ــن دروی ــای مهندس محمدحس آق
شرکت تکنولوژی الکترونیک و سیستم  های کنترل 
ــذاران انجمن  ــان و پایه   گ )کنترونیک( و از مؤسس
ــیون صنعتی اختصاص  ــرکت   های اتوماس صنفی ش
ــوتان  ــه از پیش کس ــش ک ــدس دروی ــت. مهن یاف
اتوماسیون صنعتی کشور هستند؛ سال   هاست که با 
ــتکار و عزمی مثال زدنی به امر تولید تجهیزات  پش
اتوماسیون صنعتی در ایران اشتغال دارند و شرکت 
ــان هدایت آن را بر عهده دارند  کنترونیک که ایش
ــم گیری در امر تولید  ــون به موفقیت   های چش تاکن
ــای CNC و برخی دیگر  ــرل کننده   ه PLC، کنت
ــیون دست یافته است.  از تجهیزات و ادوات اتوماس
ــرکت پروژه   های بزرگ و مهمی را  همچنین این ش
ــور که بعضاً جایگاه و ارزش  در صنایع مختلف کش

ملی داشته   اند با موفقیت به پایان رسانده است. 
ــتی  ای که در بیان و عمل  روحیه   ی وطن دوس
ــت، محرکی بوده که طی  ــان کاماًل مشهود اس ایش
ــی مصائب و موانع  ــته علیرغم تمام دهه   های گذش
پیش رو، در راه ارتقای صنعت کشور تالشی مداوم 

ــته باشند؛ تا جایی که امروز کمتر پیش  و مؤثر داش
ــث از تولید  ــی بح ــه در محفل و مجلس ــد ک می   آی
ــادی از مهندس  ــد و ی ــیون باش تجهیزات اتوماس

درویش و شرکت کنترونیک نشود.
ــی  ــن صنف ــان انجم ــژه   ی مؤسس ــام وی  اهتم
ــبت به لزوم  ــیون صنعتی نس ــرکت  های اتوماس ش
ــور و  اهمیت  ــیون در کش ــعه   ی دانش اتوماس توس
ــن فناوری و  ــف جامعه با ای ــار مختل ــنایی اقش آش
مزایای آن، موجب شد که از همان روزهای آغازین 
ــار   فعالیت انجمن در در دهه   ی هفتاد، موضوع انتش
ــتور کار  ــیون در دس اتوماس ــی  ــه   ی تخصص مجل
ــه نتیجه   ی آن تولد  ــان انجمن قرار گیرد ک  مؤسس
ــتین  ــمند به عنوان نخس ــه   ی صنعت هوش ماهنام
ــه   ی کنترل و  ــور در زمین ــریه   ی تخصصی کش نش
ــیون صنعتی بود. مهندس درویش به مدت  اتوماس
ــمند را بر عهده  ــت هوش ــال مدیریت صنع 16 س
ــتند که چندی پیش به دلیل مشغله   ی کاری  داش

از این سمت کناره   گیری فرمودند.
ــم انجمن به پاس  ــأت مدیره   ی دوره   ی هفت هی
ــش در راه ارتقای  ــمند مهندس دروی زحمات ارزش
ــمند، در مجمع سال 92  از  انجمن و صنعت هوش

زحمات ایشان تجلیل به عمل آورد.

ضیافت شام
ــین، اعضاي  ــال هاي پیش ــز همچون س ــال نی امس
ــتور کار مجمع، در ضیافت  انجمن پس از اتمام دس
ــب  ــامي که با هدف فراهم آوردن فرصتي مناس ش
ــان ترتیب داده  براي تعامل نزدیک و رودرروي ایش
ــد و در فضایي صمیمانه به  ــده بود، حضور یافتن ش

گپ و گفت با یکدیگر پرداختند.
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تهیه کننده: ندا سهیلی
ــومین کنفرانس بین المللی کنترل، ابزاردقیق و  س
اتوماسیون 7 تا 9 دی ماه با هدف گسترش ارتباط 
ــی امیرکبیر  ــگاه صنعت ــگاه و صنعت در دانش دانش

برگزار شد.
ــت علمی و  ــکاری معاون ــن کنفرانس با هم ای
ــالمی ایران، وزارت  ــت جمهوری اس فناوری ریاس
ــاوری، وزارت صنعت، معدن  ــوم، تحقیقات و فن عل
ــت، وزارت ارتباطات و فناوری  و تجارت، وزارت نف
ــر، هواپیمایی هما،  ــرکت های توانی ــات و ش اطالع
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان 

فضایی ایران برگزار شد.
ــرکت توزیع نیروی  پژوهشگاه صنعت نفت، ش
ــرکت ملی صنایع  ــرق تهران بزرگ، گروه مپنا، ش ب
پتروشیمی، IEEE ،ACA، مرکز مطالعات وزارت 
علوم و انجمن کنترل آسیا از دیگر حامیان برگزاری 
ــرل، ــی کنت ــس بین الملل ــومین دوره ی کنفران  س

 ابزاردقیق و اتوماسیون بودند.
ــس  ــس کنفران ــفیعی، ریی ــعود ش ــر مس دکت
ــیون در  ــزار دقیق و اتوماس ــی کنترل، اب بین الملل
ــت: »این  ــن کنفرانس گف ــزاری ای ــوص برگ خص
ــترش دانش فنی و تبادل  ــس به منظور گس کنفران
ــط  ــتاوردهای علمی و تحقیقاتی توس ــن دس آخری
ــز  ــمندان مراک ــگران و اندیش ــران، پژوهش صنعتگ
ــور و  ــگاهی داخل و خارج از کش ــی و دانش پژوهش
پیگیری و رصد رویدادهای علمی و تجاری مرتباط 
ــیون صنعتی در دانشگاه صنعتی  با کنترل و اتوماس

امیرکبیر برگزار شده است.«
وی تصریح کرد: »سومین کنفرانس بین المللی 
ــیون در چهار محور  ــق و اتوماس ــرل، ابزاردقی کنت
ــرل، کاربردهای  ــامانه های کنت تحلیل و طراحی س
ــیون و  ــق و اتوماس ــرل، ابزاردقی ــامانه های کنت س
ــه بخش تحلیل  ــود ک آموزش کنترل برگزار می ش
ــامل بهینه، غیر  ــامانه هاي کنترل ش ــي س و طراح
خطي و آشوب، تطبیقي، مقاوم، پیش  بین، کسري، 
ــاي اتفاقي،  ــته، فرآینده ــع گسس ــمند، وقای هوش
ــبکه،  ــازي، مبتني برش ــامانه، مدلس ــایي س شناس
ــینگوالر و دوبعدي  ــداري، هایبرید، س ــل پای تحلی
ــامانه هاي کنترل نیز شامل  ــده و کاربردهاي س ش
ــري و کنترل،  ــک، هدایت، ناوب ــک، مکاترونی رباتی

ــبکه هاي هوشمند و شبکه هاي  کنترل ترافیک، ش
حسگري می شود.«

ــیون  ــش ابزاردقیق و اتوماس ــزود: »بخ وی اف
ــگرها،  ــي، عملگرها و حس ــرل صنعت ــامل کنت ش
ــمند، اتوماسیون  پروتکل هاي صنعتي، کنترل هوش
ــیون صنایع نفت، گاز و پتروشیمي،  خودرو، اتوماس
کنترل توزیع شده )DCS(، ریزحسگر و ریزعملگر 
ــه  ــز ک ــرل نی ــوزش کنت ــش آم  )MEMS( و بخ

بحث های آموزشی را شامل می شود.«
ــس کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق  ریی
ــش از 300 مقاله به  ــیون اضافه کرد: »بی و اتوماس
دبیرخانه ی کنفرانس ارسال شده اند که این مقاالت 

مورد داوری قرارگرفت و نظرات اعمال شد.«
ــیه ای  ــه برنامه های حاش ــاره ب ــفیعی با اش ش
ــق و  ــزار دقی اب ــرل،  ــی کنت بین الملل ــس  کنفران
ــن کنفرانس  ــت: »در برنامه های ای ــیون گف اتوماس
آمده بود که نمایشگاهی از دستاوردهای دانشگاهی 
و فناوری های صنعتی در خصوص موضوع کنفرانس 
ــجویان و متخصصان در این  ــم تا دانش برگزار کنی
حوزه با آخرین دستاوردهای علمی و صنعتی آشنا 

شوند که این برنامه نیز اجرایی شد.«
ــت های  ــان کرد: »برگزاری نشس وی خاطرنش
ــخنرانان کلیدی  ــوت از س ــی و تخصصی، دع علم
ــی  ــی و خارجی، برگزاری کارگاه های آموزش داخل
ــی از دیگر برنامه های  ــزاری میزگردهای علم و برگ
و  ــق  ــزار دقی اب ــرل،  ــی کنت بین الملل ــس  کنفران

اتوماسیون بود.«
ــرد: »کمیته ی  ــح ک ــس تصری ــس کنفران ریی
ــت با برگزاری  برگزارکننده ی کنفرانس درصدد اس
نشست های علمی تخصصی، سخنرانی های کلیدی، 
کارگاه های آموزشی، میزگردهای علمی و نمایشگاه 
ــتاوردهای دانش فنی  ــدان را با آخرین دس عالقمن
ــا زمینه های مختلف کنترل  و چالش های مرتبط ب
ــازد. همچنین در راستای  ــنا س ــیون آش و اتوماس
ــتر  ــگاه و حضور بیش ارتقای ارتباط صنعت و دانش
صنعتگران، نشست های ویژه ای به صنعت اختصاص 

داده خواهد شد.«
ــعری مقدم، معاون وزیر و مدیر عامل  عباس ش
ــم  ــیمی ایران در مراس ــرکت ملی صنایع پتروش ش
ــس بین المللی کنترل،  ــومین کنفران افتتاحیه ی  س

ابزار دقیق و اتوماسیون گفت: »تحریم ها هم تهدید 
ــت اما  ــم فرصت را برای محققان به همراه داش و ه
ــک پذیر شدن مدیران  یکی از نتایج مثبت آن ریس

کشور بود.«
ــدن  ــه خراب ش ــود ک ــی ب ــزود: »زمان وی اف
ــه به وجود  ــاس کنترلی با توج ــک قطعه ی حس  ی
ــدن آن قطعه موجب می شد  تحریم ها و عرضه نش
ــتد.  که یک کارخانه به طور کامل از فعالیت باز ایس
ــه در مواقع خاص  ــروز مدیران یاد گرفتند ک اما ام
ــگاه و  ــه توانمندی داخلی اعتماد کنند و به دانش ب
ــاخت  متخصصان اجازه دهند توان خود را برای س

این دسته از قطعات به کار گیرند.«
وی خاطر نشان کرد: »محصوالت داخلی برای 
ــود در بازار مصرف نیاز به  ــه بر انواع خارجی خ غلب
توجه و حمایت ویژه دولت دارند. هزینه ی کنترلرها 
ــروژه ای بین 3 تا  ــیون در هر پ ــامانه ی اتوماس و س
ــت و همین امر  ــد از کل هزینه ی پروژه اس 4 درص
ــود برخی مدیران صرفه جویی و ریسک  باعث می ش

استفاده از محصوالت داخلی را نپذیرند.«
ــته  ــعری مقدم ابراز امیدواری کرد با برداش ش
ــادل تجارب و  ــرای تب ــرایط ب ــدن تحریم ها ش ش
ــرکت های موفق داخلی با شرکت های  همکاری ش

در سومین کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون صورت گرفت :

 ارایه ی جدیدترین دستاوردهای 
 علمی و محصوالت در زمینه ی
 ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
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مطرح خارجی فراهم شود.
ــا رهایی رییس  ــم علیرض در ادامه ی این مراس
ــت: »اقتدار هر  ــگاه صنعتی امیرکبیر نیز گف دانش
کشوری در گرو توسعه ی فناوری در آن کشور است 
ــد درعرصه ی بین المللی  ــر امروز ایران می توان و اگ
ــرایط علمی  حرف خود را با اقتدار بزند به خاطر ش

روز کشور است.«
ــروز بنا به  ــرکت هایی که تا دی ــزود: »ش وی اف
مالحظات علمی و اقتصادی از ما دوری می کردند، 
ــان به دنبال ما می آیند و عالقه نشان  امروز خودش
ــی ایران  ــی و صنعت ــای علم ــد در پروژه ه می دهن
همکاری کنند.« وی نمونه ی این موضوع را پروژه ی 
ــت و  ــگاه دانس صنایع هوایی و ماهواره ی این دانش
ادامه داد: » باید جوانان تحصیل کرده ی این کشور 
ــه در نظر بگیریم و  ــاور کنیم و آن ها را همیش را ب

حمایت کنیم.«
رهایی گفت: »با استفاده از سامانه های کنترلی 
و  ــرمایش،گرمایش  س ــوان  می ت ــاختمان ها  س در 
مصرف انرژی را به بهترین شکل ممکن کنترل کرد 
ــک از مزایای آن در  ــرمایه گذاری کوچ و با یک س

طول زمان بهره برد.«
ــی  ــیل های علم ــه پتانس ــی ب وی از بی توجه
ــامانه های کنترلی  ــور در زمینه ی س موجود در کش
ــاختمان ها انتقاد کرد و گفت: »در این حوزه  در س
باید سرمایه گذاری بیشتری بر روی دانش و توانایی 
ــد این  ــاهد رش داخلی صورت بگیرد تا در آینده ش

بخش از صنعت در کشور باشیم.«
ــومین  ــی طالبی دبیر س ــدر عل ــن حی همچنی
کنفرانس بین المللی کنترل، ابزاردقیق و اتوماسیون 
ــی این کنفرانس  ــم هدف از برپای نیز در این مراس
ــتاوردهای علمی، روش ها  را ارایه ی جدیدترین دس
ــق و  ــرل، ابزاردقی ــوزه ی کنت ــوالت در ح و محص
ــیون صنعتی به دانشجویان و صاحب نظران  اتوماس

دانست.
ــتاوردها در بخش های  ــه گفته ی وی این دس ب
مختلف صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، هوا و فضا و 

دیگر صنایع مانند خودروسازی کاربرد دارند.
ــال 300 مقاله برای شرکت  طالبی گفت: »امس

ــه از میان آن ها 50  ــد ک در این کنفرانس ارایه ش
ــی و 70 مقاله به زبان انگلیسی  مقاله به زبان فارس
ــس ارایه  ــن کنفران ــی ای ــای برپای ــول روزه  در ط

می شود.«
ــان کرد: »پروفسور محسن رزاقی  وی خاطرنش
ــر مهرداد  ــی و دکت ــی پ ــی س ــگاه می س  از دانش
ــاتید ایرانی مقیم خارج از کشور  ــین زاده از اس حس
ــخنرانان وی ژه در این کنفرانس شرکت  به عنوان س
کردند و مقاالت جامعی را مرتبط با این موضوعات 

ارایه خواهند کرد.«
ــزاری  برگ ــس،  کنفران ــزاری  برگ اول  روز  در 
ــده بود که با  ــی برنامه ریزی ش ــای آموزش کارگاه ه
ــایبری سامانه های  عناوین مختلفی چون امنیت س
ــاخت های  ــای صنعتی و زیرس ــرل در واحده کنت
ــامانه ی DCS نیروگاهی مبتنی  حیاتی، بررسی س
ــت شناسی سامانه ای و  بر SPPA-T2000 ، زیس

سامانه های زیستی برگزار شد.
ــای دینامیکی  ــایی پارامتره راهکارهای شناس
ــر نیروگاه ها و ارایه ی نتایج  ــامانه ی کنترل گاورن س
ــروگاه پراهمیت  ــده در 30 نی ــایی انجام ش شناس
ــاختار و معماری سامانه های              ــنایی با س کشور، آش
ــرور  م و  ــی  صنعت ــیون  اتوماس ــرح  DCSمط
 ،CENTUM و   PCS7 ــرل  کنت ــامانه های  س
مدیریت پروژه های کنترل و ابزاردقیق، سامانه های 
ــای صنعتی، مدیریت  ــزار دقیق بویلره کنترل و اب
نوآوری و اصول و مبانی مدیریت توسعه ی محصول 
جدید از دیگر عناوین برگزاری کارگاه های آموزشی 

بود.
ــس  کنفران ــن  ای ــزاری  برگ ــیه ی  حاش در 
ــگاهی و  ــتاوردهای دانش ــز از دس ــگاهی نی نمایش
فناوری های صنعتی در خصوص موضوع کنفرانس 
ــان در این  ــجویان و متخصص ــد تا دانش برگزار ش
ــی و صنعتی و  ــتاوردهای علم  حوزه با آخرین دس
و  ــگران  پژوهش ــران،  صنعتگ ــای  توانمندی ه
ــمندان مراکز پژوهشی و دانشگاهی داخل و  اندیش

خارج از کشور آشنا شوند.
با توجه به اهمیت موضوع برگزاری این کنفرانس 
علمی و ارتباط آن با زمینه ی فعالیت اعضای انجمن 

صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی و نیز حضور 
برخی از اعضای شاخص این انجمن در کنفرانس و 
نمایشگاه، این انجمن به منظور حمایت از کنفرانس 
ابزاردقیق اقدام به برپایی غرفه در نمایشگاه جانبی 
ــی انجمن به  ــرده و ضمن معرف ــس ک ــن کنفران ای
ــبت به توزیع ماهنامه ی  حاضران در کنفرانس، نس
ــمند در میان حاضرین در کنفرانس و  صنعت هوش
ــه بخش اعظمی از  ــگاه ک بازدیدکنندگان از نمایش
ــجویان و آینده سازان کشور  آن ها از اساتید و دانش

تشکیل بودند اقدام نمود.
ــن کنفرانس، میزگردی  همزمان با برگزاری ای
ــکده ها در ارتقای ارتباط  نیز با عنوان نقش پژوهش
صنعت و دانشگاه برگزار شد که اعضای این میزگرد 
ــاور مدیرعامل در  ــرکت مکو، مش را مدیر عامل ش
ــا، معاون وزیر  ــعه ی گروه مپن ــور تحقیق و توس ام
نیرو، معاون وزیر نفت، عضو هیأت مدیره ی شرکت 
ــرکت فرینه فناور و  ــیار، مدیرعامل ش ــرات س مخاب
ــان کنترل و ابزار دقیق ایران  رییس انجمن مهندس
ــکیل می دادند و حوزه های صنعت پتروشیمی،  تش
ــت، ICT و نیرو موضوعات محوری این میزگرد  نف

بودند.
همچنین انجمن بانوان در مهندسی نیز نشستی 
ــور موثرتری در محیط کار  با موضوع »چگونه حض
داشته باشیم« را با سخنرانی مهندس آزاده داننده، 
ــتان  رییس هیأت مدیره ی نظام صنفی رایانه ای اس

تهران برگزار کرد.
ــومین دوره ی کنفرانس بین المللی  برگزاری س
ــید،  ــیون به پایان رس ــرل، ابزاردقیق و اتوماس کنت
ــت که در روند  ــز اهمیت این جاس ــا نکته ی حائ ام
ــتی ها و ناهماهنگی های  ــزاری کنفرانس، کاس برگ
ــأله بعضاً مشکالتی را  ــاهده می شد که این مس مش
ــران در کنفرانس  ــارکت کنندگان و حاض برای مش
ایجاد کرد که امید است مجریان محترم کنفرانس 
ــدات الزم را به منظور رفع این نقیصه  مذکور تمهی
ــس منظور کنند تا  ــای بعدی این کنفران در دوره ه
در سال های آتی شاهد برگزاری هرچه مطلوب تر و 

باشکوه تر آن باشیم.
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طرح کسب و کار  عبارتی است که به عنوان معادل 
ــی  Business Plan انتخاب شده  عبارت انگلیس
ــایر معادل هایی که معموالً  مورد استفاده  است. س
ــد از  برنامه ی تجاری، طرح  ــرار می گیرند عبارتن ق

تجاری، و برنامه ی کسب و کار. 
ــم انداز  ــت که چش ــب و کار برنامه ای اس طرح کس
ــرکت )تخصیص منابع، فرصت ها و  فعالیت های ش
ــان می دهد. هم چنین  تهدیدها و...( را در آینده نش
ــرای  ــداول ب ــای مت ــی از روش ه ــه یک ــن برنام ای
ــیعی از ذی نفعان،  ــف وس ــال اطالعات به طی انتق
ــرکای تجاری آینده، مدیران و  ــرمایه گذاران، ش س
ــیاری فکر می کنند این  کارکنان است. اگر چه بس
ــروع به اجرای یک فعالیت  ــه فقط در زمان ش برنام
ــت طرح  ــت ولی باید توجه داش جدید ضروری اس
ــل حیاتی در  ــوان یکی از عوام ــب و کار به عن کس
ــمار می رود،  ــرکت ها نیز به ش ــه ی فعالیت ش ادام
ــرایطی نیاز به جذب  ــال در هر ش ــه برای مث چراک
ــرمایه و یا اخذ وام های جدید وجود دارد و طرح  س
کسب و کار می تواند در این راستا بسیار مفید واقع 
ــخص شود طرح کسب و کار  شود. برای آن که مش
چیست و چه هدفی را دنبال می کند در این نوشتار 
ــت را  ــده اس ــف مختلفی که برای آن ارایه ش تعاری

بررسی می کنیم.

 تدوین مدل کسب و کار،
تبدیل طرح ها و ایده های شرکت به 

ارزش های اقتصادی

ری
آو

رد
ــ

گ

مهندس سید موسی میر قربانی گنجی
مدیر عامل شرکت نیکان آرامیس
Mousa.Ganji@yahoo.com

ــب و کار، طرح کسب  واژه های کلیدی: مدل کس
و کار، اجزای طرح کسب و کار، زنجیره ی ارزش

ت اول
قسم
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1. مقدمه
شرکت ها برای ادامه ی فعالیت و حضور در عرصه ی 
ــه امکانات  ــه با توجه ب ــد بهین ــت نیازمند رش رقاب

موجود هستند.
ــبت جدید  ــب و کار عبارتی به نس عبارت کس
است و همزمان با ورود مباحث مرتبط با کارآفرینی 
ــور مطرح گردید. هرچند در کشور ما طرح  در کش
ــب و کار جدید را به  ــدازی کس ــب و کار، راه ان کس
ــت و  ــازد؛ اما لزوماً این گونه نیس ذهن متبادر می س
ــرکت های در حال  ــب و کار در مورد ش ــرح کس ط
ــازمان های غیرانتفاعی و دولتی  ــت و حتی س فعالی

کاربرد دارد.
ــب و کار در هر واحد اقتصادی بزرگ  برنامه ی کس
ــند اصلی تلقی می شود  یا کوچک به عنوان یک س
ــدان و مدیران خواهد بود  ــی برای کارمن که مقیاس
ــطه ی آن بتوانند میزان موفقیت های خود  تا به واس
ــنجند و برای فعالیت های آتی خود  و شرکت را بس
ــب و کار  تصمیم گیری کنند. به عالوه برنامه ی کس
ــت انتقال اطالعات به طیف  یک روش متداول جه
ــرکای تجاری  ــیعی همچون سرمایه گذاران، ش وس
ــت.  ــایر ذی نفعان اس آینده، مدیران، کارکنان و س
ــرای یک پروژه یا  ــای مربوط به اج تصمیم گیری ه
ــی هایی  ــت جدید مبتنی بر مطالعات و بررس فعالی
ــب و  ــت که نتیجه ی آن در قالب برنامه ی کس اس
ــود. این برنامه براساس توانایی های  کار ارایه می ش
شرکت در نیروی انسانی، تجهیزات و سرمایه تهیه 
ــود. راهنمای تهیه ی برنامه ی کسب و کار به  می ش
ــی درخواست پذیرش سهام شرکت ها  منظور بررس
ــا صرفاً  ــن راهنم ــت. ای ــده اس ــورس تهیه ش در ب
ــاس  ــرکت می تواند براس ــت و هر ش یک نمونه اس
ــرات الزم را در آن  ــود تغیی ــای خاص خ ویژگی ه

اعمال کند.]1[

2. تعریف طرح کسب و کار]1[
تعاریف زیر برای طرح کسب و کار ارایه شده است: 
ــندی است که وضع موجود شرکت را بیان  • س
ــده ی آن برای چند سال  و برنامه های پیش بینی ش

آینده را ارایه می نماید.
ــرکت را در یک  ــندی است که اقدامات ش • س
ــد و به طور معمول  ــخص بیان می نمای دوره ی مش
شامل فهرست دقیقی از ریسک ها و عدم قطعیت ها 

و تحلیل آن ها است. 
ــت که به طور  • یک برنامه ی جامع مکتوب اس
مشخص و روشن اهداف توسعه ای یک کسب و کار 

موجود یا جدید را تشریح می کند. 

ــب و کار باید به  • به صورت مختصر طرح کس
سؤاالت چه چیزی؟، چرا؟، چه موقعی؟، توسط چه 

کسی؟، و چگونه؟ پاسخ های روشنی ارایه دهد. 
ــوابق یک  ــت کمی و کیفی بر س ــروری اس • م
ــدت و  ــداف بلندم ــکان آن، اه ــب و کار و مال کس
کوتاه مدت آن کسب و کار، و برنامه های پیشنهادی 

برای رسیدن به اهداف.
ــی دارد؛  ــواع گوناگون ــب و کار ان ــرح کس • ط
ــازمانی کاربرد دارند و  برخی برای عملیات درون س
دسته ای دیگر برای جذب سرمایه نوشته می شوند. 
ــته می شوند  ــرمایه نوش گروهی که برای جذب س
شرحی از شرکت، راهبرد های آن، و پیش بینی های 

مالی ارایه می دهند. 
• طرح کسب و کار یک سند برنامه ریزی است 
ــب و کار را برای یک دوره ی زمانی  که اقدامات کس

مشخص به صورت خالصه ارایه می دهد.
 

3. مدل کسب و کار چیست؟
ــرای خلق پول و  ــب و کار چارچوبی ب ــدل کس • م
ــان می دهد که یک  ــت. این چارچوب نش ثروت اس
بنگاه چه مجموعه فعالیت هایی را، چگونه و در چه 
ــتریان از آن چه که از  ــی باید انجام دهد تا مش زمان
ــوند و بنگاه نیز به  ــار دارند بهره مند ش ــگاه انتظ بن

سود دست یابد. 
ــرکت، بنگاه یا سازمان برای  ــیوه ای که ش • ش
تولید سود و سرپا نگه داشتن خود انتخاب می کند. 
ــب وکار بیان می کند که چگونه سازمان از  مدل کس
طریق تولید محصول یا ارایه  ی خدمت، ایجاد ارزش 

افزوده می کند.
• به بیان دیگر این مدل ها که در واقع چارچوبی 
ــازی هستند، به سه پرسش کلیدی در  برای پول س
ــخ می دهند: کدام فعالیت ها،  ــرکت ها پاس مورد ش
ــوند؟ پاسخ صحیح  چگونه و چه وقت باید انجام ش
به این پرسش ها منجر به عملکرد مناسب شرکت ها 
ــده و در  ــتریان ش و ارایه ی مزایای مطلوب به مش

نهایت سود را برای شرکت به ارمغان می آورد]2[.

4. اجزای استاندارد یک طرح کسب و کار
ــب و کار استاندارد دارای چند بخش  یک طرح کس
ــده ی جنبه ای از  ــر بخش آن نماین ــت. ه اصلی اس
ــد و در کنار هم چهار چوب و نمای  سازمان می باش
ــازمان را نمایش می دهد. معموالً یک طرح  کلی س
ــروع  ــه ای از طرح اصلی ش ــا خالص ــب و کار ب کس
می شود که به طور موجز و سریع اطالعات کلیدی 
ــد. دیگر بخش ها  ــاری را بیان می کن ــه ی تج برنام
ــم مدیریت،  ــول، تی ــازار، محص ــامل جزئیات ب ش
ــه ی اجرایی و داده های  ــازمان، برنام راهبردهای س

مالی می باشند.
ــه باید همواره در تدوین طرح  نکته ی مهمی ک
ــد این است که در عمل  ــب و کار مد نظر باش کس
ــب و کارهای  ــد طرح کس ــراد مختلف بای ــرای اف ب

ــی به یک  ــرا هر مخاطب ــود. زی ــته ش مختلف نوش
ــری اطالعات عمومی در مورد طرح و در نتیجه  س
ــه ای از اطالعات تخصصی نیاز دارد که باید  مجموع
ــؤاالت تخصصی وی پاسخ داده شود و مطالب  به س
ــند. همچنین از  دیگر برای وی کمتر مفید می باش
ــترس  آن جا که کلیه ی جنبه های اطالعات در دس
ــوم قرار ندارد، ضریب امنیت حفظ طرح نیز باال  عم
ــتری نیز می توان  می رود. همچنین برای جذب مش
ــازمان و محصول را در قالب  یک معرفی کلی از س
ــیار ساده سازی  شده به  ــب و کار بس یک طرح کس
ــتری ارایه نمود که در اینجا لزوم متفاوت بودن  مش

طرح های تجاری به وضوح نمایان است.
معموالً چکیده و خالصه ی مدیریتی در ابتدای 
طرح و پیوست ها در انتهای طرح کسب و کار آورده 
ــوند، ولی ترتیب دیگر بخش ها ثابت نبوده و  می ش
ــروژه تغییر نماید. مهم آن   ــته به نوع پ می تواند بس
ــت که جنبه های مختلف بررسی شده و سازمان  اس

به طور روان و منطقی توضیح داده شود. ]1[

5. سرفصل های اصلی یک طرح کسب و 
کار]4[

5. 1. معرفی
• نام و نشانی فعالیت اقتصادی؛

• نام و نشانی مدیران؛
• ماهیت فعالیت اقتصادی؛

• بیان مبالغ مالی مورد نیاز؛
• بیان میزان محرمانه بودن گزارش؛

5. 2.  خالصه  ی مدیریتی
در این بخش، خالصه ای از کل طرح تجاری در دو 

یا سه صفحه خالصه می شود.

5. 3. تحلیل صنعت
• دورنما و روند آینده؛

• تحلیل رقیبان؛
• بخش بندی بازار؛

• پیش بینی صنعت؛ 

5. 4. شرح فعالیت کارآفرینانه
• کاالها؛

• خدمات؛
• اندازه  ی فعالیت اقتصادی؛

• تجهیزات دفتری و کارکنان؛
• پیشینه  ی کارآفرینان؛

5. 5.  طرح تولید
• فرآیند تولید؛

• کارخانه  ی فیزیکی؛
• تجهیزات و ماشین آالت؛

• نام تأمین کنندگان مواد اولیه؛

کار... و  کس�ب  م�دل   تدوی�ن 
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5. 6. طرح بازاریابی
•  قیمت گذاری؛

• توزیع؛
•  تبلیغ؛

• پیش بینی تولید؛
•  کنترل ها؛

5. 7. طرح سازمانی
• شکل سازمانی و نوع مالکیت؛

• شناسایی شریکان یا سهامداران عمده؛
• میزان اقتدار مدیران؛

• پیشینه  ی مدیریت گروه؛
• نقش و مسؤولیت اعضای سازمانی؛

5. 8. ارزیابی ریسک
• ارزیابی ضعف فعالیت اقتصادی؛

• فناوری های جدید؛
• طرح های احتمالی؛

5. 9.طرح مالی
• پیش نویس سود و زیان؛
• برآورد جریان نقدینگی؛

• پیش نویس ترازنامه؛
• تحلیل نقطه  ی سربه سر؛

• منابع و موارد استفاده  ی وجوه؛

5. 10. ضمیمه
• نامه ها؛

• داده های تحقیق بازار؛
• اجاره نامه ها یا قراردادها؛

• فهرست های قیمت تأمین کنندگان.

6. عوامل تأثیرگذار در تغییر مدل کسب 
و کار

• فناوری 
• بازار 

• جامعه 

6. 1. پاسخ سازمان به عوامل تأثیرگذار]1[
سامانه  های راهبردی و مدیریت راهبردی؛ 

ــتریان و حفظ  ــتری مداری )ارتباط مؤثر با مش مش
آن ها( 

ــی در کار از طریق  ــتمر و اثربخش ــود مس بهب
رعایت استانداردهای بین المللی، مدیریت کیفیت، 
واکنش به موقع به تغییرات، مدیریت دانش، ابتکار 

و خالقیت؛ 
مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار؛ 

ساخت براساس سفارش و تولید انبوه؛ 
ــوی کسب و کار الکترونیک و  سوق یافتن به س

تجارت الکترونیک 
بنگاه های مجازی؛ 

7. تعاریف مدل های کسب و کار
ــواری همراه  ــب و کار غالباً با دش تعریف مدل کس
ــب و کار  ــای متفاوت کس ــرا در زمینه ه ــت؛ زی اس
ــود و ارایه  ی  ــت می ش معانی متفاوتی از آن برداش
یک تعریف یکسان در همه  ی کسب و کارها مقدور 
نیست. این نقصان در تعریف مدل های نوین کسب 
ــاس  ــایر حوزه ها احس و کار الکترونیک بیش از س

می شود.
ــوزه ی وب، از  ــب و کار در ح ــای کس »مدل ه
مفاهیمی هستند که بیشترین بحث و تبادل نظر و 
کمترین درک و اتفاق نظر روی آنان صورت گرفته 

است.« 
ــت برای تأمین  ــب و کار ابزاری اس • مدل کس

منافع مشتری و منافع بنگاه و کسب درآمد.
ــاده عبارت از  ــب و کار به بیان س ــدل کس • م
ــای تجاری  ــرکت در فعالیت ه ــت که ش متدی اس
ــد، ثبات خود را  ــب درآم ــش گرفته و با کس در پی

ــا توجه به منابع در  ــظ می نماید. در این مدل ب حف
ــترس و نیاز مشتری، پیشنهادی برای عرضه  ی  دس
ارزش مورد نظر مشتری ارایه شده و منافع و درآمد 

نصیب شرکت می سازد. 
• به تعبیری دیگر »مدل کسب و کار چگونگی 
ــخص کردن  ــط بنگاه را با مش ــب درآمد توس کس
ــریح  ــتری تش ــگاه آن در زنجیره  ی ارزش مش جای

می کند.«
• مدل کسب و کار توصیف ابزارها و روش هایی 
ــت که یک بنگاه به کار می گیرد تا به سودی که  اس
ــت برسد. مدل کسب و  ــه بنگاه اس در طرح و نقش
ــتم در نظر  ــب و کار را به عنوان یک سیس کار، کس
ــوال پاسخ می دهد که  ــپس به این س می گیرد وس
ــت بیاوریم تا زنده بمانیم و رشد  چگونه پول به دس

کنیم؟
ــت  ــب و کار روش یا فرآیندی اس ــدل کس • م
ــب و کار، تولید پول  ــک کس ــیله  ی آن ی که به وس
ــی که یک کسب و کار از فرآورده ها  می کند یا روش
ــد می کند.  ــود ارزش اقتصادی تولی ــا خدمات خ ی
ــب و کار یک دامنه  ی وسیع از مدل های  مدل کس
ــمی را توصیف می کند که توسط  رسمی و غیر رس
بنگاه های اقتصادی برای توصیف جنبه های متنوع 
ــوند از جمله اهداف،  ــتفاده می ش ــب و کار اس کس
فناوری،زیرساخت ها، ساختار سازمانی و سیاست ها.

• مدل کسب و کار طرح ها و ایده های سازمان را 
به ارزش های اقتصادی تبدیل می کند. مدل کسب 
و کار نشان می دهد که یک شرکت چگونه با تعیین 
ــب درآمد  ــگاه در زنجیره  ی ارزش، کس کردن جای
ــی درباره  ی  ــامل موضوعات مختلف ــد که ش می کن
ــارت از کارآفرینی،  ــد که عب ــب و کار می باش کس
ــرمایه گذاری،  س ــادی،  اقتص ــایل  مس ــا،  راهبرده

عملکردها و بازاریابی است. 
ــت از ارزشی  ــب و کار توصیفی اس • مدل کس
ــتریان  ــرکت به یک یا چند بخش از مش که یک ش
ــرکت و شبکه  ی  ــت از ش ارایه می دهد. طرحی اس
ــرای ایجاد، بازاریابی و تحویل ارزش  همکاران آن ب
ــاد جریاناتی که  ــرمایه های ارتباطی برای ایج و س
ــب درآمدهای مثبت )سود( و با ثبات  منجر به کس

می شوند.
• مدل کسب و کار در برگیرنده  ی طراحی کاال، 
ــامل توصیفی از  خدمات و جریان های اطالعاتی ش
ــب و کار و نقش های آن ها،  ــران مختلف کس بازیگ
ــرای بازیگران مختلف  ــی از مزایای بالقوه ب توصیف
ــب و کار و هم چنین توصیفی از منابع درآمدی  کس

است. 
ــرح اولیه و  ــوری، ط ــب و کار تئ ــدل کس • م
ــت که برای به حرکت درآوردن یک  ــاختاری اس س
ــتفاده می شود و مباحث زیر  ــب و کار از آن اس کس

را شامل می شود: 
- کارگزاری مستقل1؛

1. Independent brokerage 
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ــب و کار به علت تفکر  ــت مدل کس دیگر ممکن اس
نامناسب، مؤثر و کارا نباشد. زیرا رقیبان، مدل های 

کسب و کار بهتری را گزینش کرده اند.
ــین  ــب و کار از زمان های پیش • مدل های کس
ــته اند با این وجود در زمان های مختلف  وجود داش
ــتفاده قرار گرفته اند؛  ــا نام های گوناگونی مورد اس ب
ــب و کار ناشی از  اما در نهایت تمامی مدل های کس
ــکل گیری زنجیره  ی ارزش در یک کسب و  لزوم ش
ــتند. اولین نام مطرح شده در این خصوص  کار هس
ــتاد دانش مدیریت یعنی مایکل پورتر  ــط اس توس

مطرح شد.]1[

9. شکل گیری زنجیره  ی ارزش
فعالیت هایی که باعث شکل گیری زنجیره  ی ارزش 
ــیم کرد: ــه بخش تقس ــوند را می توان به س می ش

ــت کردن چیزی،  • فعالیت های مرتبط با درس
ــاخت و فعالیت هایی از  طراحی، خرید مواد خام، س

این دست؛ 
• فعالیت های مرتبط با فروش چیزی، جستجو 
ــروش، توزیع  ــتدهای ف ــتری، داد و س و یافتن مش

محصوالت و یا انتقال خدمات؛ 
ــانی،  ــر منابع انس ــات نظی ــتیبانی عملی • پش

زیرساخت ها و توسعه  ی فناوری.
با بهره گیری از نظریه و راه کار زنجیره  ی ارزش 
ــه بخش های یک  ــم بفهمیم که چگون ــا می توانی م
ــوند. یک مدل  ــب و کار با هم هماهنگ می ش کس
کسب و کار ممکن است با هدف طراحی محصولی 
ــده تهیه شود و  جدید برای نیازهای پیش بینی نش
یا ممکن است بر روی راه های بهتر تولید، فروش یا 

توزیع محصوالت و خدمات تمرکز کند.
ــوب اغلب  ــب و کار جدید و خ ــک مدل کس ی
اوقات حاصل ترکیب عناصری از هر دو طرف است 

و مزیت های رقابتی مختلفی را به همراه دارد
که فراتر از یک محصول جدید یا یک فرآیند
بهینه سازی در جریان زنجیره  ی ارزش است.

به عنوان مثال مدل کسب و کار ابداعی شرکت 
ــی همچون فورد و  ــه در برابررقبای بزرگ ــا ک تویوت
ــاب می آمد  ــرال موتورز موفقیت بزرگی به حس جن

ــره  ی ارزش های  ــکار و تنوع در زنجی ــر پایه  ی ابت ب
ــوالت، مدیریت  ــعه محص ــی همچون توس مختلف

فروش و ساخت بود.
مدل کسب و کار شرکت وال مارت نیز براساس 
ــا و مدیریت  ــی آن ه ــگاه ها، طراح ــت فروش موقعی
ــتیک بود. واژه  ی مدل  کسب و کار، در فضای  لجس
ــتفاده  ی بیشتری قرار گرفت و  دات کام ها مورد اس
ــیاری که تقریباً از  عمومیت یافت. دات کام های بس
ــط دهه  ی نود فعالیت خود را آغاز کرده بودند  اواس
در مسیر تغییر مدل های کسب و کار خود برآمدند. 
ولی با این وجود متأسفانه بیشتر آن ها از گردونه  ی 

رقابت خارج شدند.
ــازی  ــزی جز آشکارس ــب و کار چی ــدل کس م
ــق گفته  ی  ــت. طب ــرکت نیس ــای یک ش راهبرد ه
ــاوری رقابتی  ــب و کار و فن جان ماگارتا مدل کس
ــاوری رقابتی توصیف  ــا هم پیش می روند. یک فن  ب
ــب و کار چگونه  ــه یک کس ــت ک کننده  ی این اس
ــر از رقبا انجام دهد.  ــد فعالیت هایش را بهت می توان
ــازمان ها وقتی می توانند به کارآیی باالیی برسند  س
ــانی از آن  ــرکت ها قادر نباشند به آس ــایر ش که س

نسخه برداری کنند.
زمانی که تمامی شرکت ها محصوالت و خدمات 
یکسانی را با شیوه های مشابه به مشتریان یکسانی 
ــا حد زیادی  ــاختار آن صنعت ت ــه می کنند س ارای
ــام می توان  ــد. با صراحت تم ــذاب خواهد ش غیرج
ــت که  ــوع رقابت مخرب اس ــن یک ن ــت که ای گف
ــوی  ــیاری از خرده فروش ها را در اینترنت به س بس
ــا مدل های  ــانی که ب ــودی هدایت می کند؛ کس ناب
ــوی بازار حمله می کنند.  ــب و کار یکسان به س کس
آن ها هیچگونه تالشی برای متمایز ساختن خدمات 
ــی که وجود  ــتری ها و بازارهای ــود در مورد مش خ
ــه ارایه می دهند و  ــد، محصوالت و خدماتی ک دارن

ارزش افزوده ای که باید داشته باشند، نمی کنند.
ــون eBay که موفقیت هایی  تعداد کمی همچ
ــب  ــب کرده اند در واقع تصمیم گرفتند کس را کس
ــال کنند.  ــیوه  ی متفاوتی دنب ــود را به ش و کار خ
ــب و کار خوب فقط  ــور خالصه یک مدل کس به ط
ــد منحصر به فرد نیز  ــد بلکه بای نباید قدرتمند باش

باشد.]2[
ادامه دارد

- بنگاه های امالک؛
- کارگزاران همکار2؛

- قیمت خالص3؛
- درصد کمیسیون؛

- مبلغ جهت خدمات4؛
- کارگزاری خریدار؛

ــا و  ــی از نقش ه ــب و کار توصیف ــدل کس • م
ــتریان،  ــرف کنندگان، مش ــا بین مص ــات م ارتباط
ــت  ــرکت اس ــم پیمانان و عرضه کنندگان یک ش ه
ــی و مالی و  ــی تولیدی، اطالعات ــه جریانات اصل ک

هم چنین منافع اصلی شرکا را مشحص می کند. 
ــب و کار توصیفی است از ارتباطات  • مدل کس
تجاری میان یک شرکت تجاری و کاالها و خدماتی 
ــد. به طور  ــازار فراهم می کن ــرکت در ب ــه آن ش ک
ــب و کار روشی برای ساختار دهی  خاص مدل کس

جریانات هزینه ای و درآمدی است. 
• مدل کسب و کار توصیفی از یک مجموعه  ی 
ــاختار، روابط بین عوامل  ــب و کار است که س کس
ــخ دهی آن  ــن چگونگی پاس ــاختاری و هم چنی س

کسب و کار به دنیای واقعی را بیان می کند. 
ــب و کار با طرح چند سؤال اساسی  • مدل کس

شناسایی می شود:
- مشتری کیست؟ 

- ارزش مشتری چیست؟ 
- چگونه می توان ارزش الزم را با هزینه ای مورد 

قبول به مشتری ارایه کرد؟ 
- چگونه می توان حاشیه  ی امنیت مطمئنی در 

برابر رقیب ها ایجاد کرد؟ 
- چه محصوالت و خدماتی می توان به مشتریان 

انتخاب شده ارایه کرد؟
- چگونه می توانیم این محصوالت یا خدمات را 
به صورت کارآمد و مؤثر به مشتری پیشنهاد کنیم؟

8. چگونگی شکل  گیری یک مدل کسب و 
کار جدید 

ــش جدید یا بخش هایی  با هدف قرار دادن بخ
که در اثر اهمال کاری با مشکل مواجه اند؛ 

ــایی نیازهای جدید یا فراموش شده  • با شناس
مشتریان؛ 

ــن راه های جدید برای تولید و  • به منظور یافت
ــتریان  تحویل، تولید محصوالت جدید و یافتن مش

جدید. 
ــب و کار مؤثر و قابل اجرا باعث  • یک مدل کس
ــبت  ــتری نس ــق و هدایت ارزش افزوده  ی بیش خل
ــود. این مدل  ــود می ش ــایر گزینه های موج ــه س ب
ــتریانی که ارتباطشان را با  ــت برای مش ممکن اس
ــازمان قطع کرده اند ارزش های بیشتری به همراه  س
ــت به طور کلی روش ها و  ــته باشد یا ممکن اس داش
شیوه های سنتی انجام کارها را کنار گذارد. از سوی 
2. Associate brokers 
3. Flat Fee
4. Fee-for-service 

1.کسب و کار ونحوه اخذ مجوز طرح ها: مهدي هدایتي 
2.استراتژی رقابتی، مایکل پورتر، ترجمه مجیدی و مهرپویا، انتشارات رسا.

3.روزنامه سرمایه، شماره 565، 5/7/86، صفحه 9 )بازار سرمایه(
4. کتاب کارآفرینی روبرت هیس ریچ )ترجمه فیض بخش(

5.www.makingthenetwork.Org/centre (www.iranbourse.com)
6.www.ecomlink.org 
7.www.planware.org www.businessplans.org/businessplans.html 
8.ww.bplans.com/sp/businessplans.cfm 
9.ww.businessplanarchive.org
10.www.defee.gov.uk/ict-learning-centres

منابع:

کار... و  کس�ب  م�دل   تدوی�ن 
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اتوماسیون توزیع براي بهبود پایایي 
 سامانه های توزیع الکتریکي 

توسعه ي تجهیزات کنترلي و حفاظتي در شبکه ی توزیع 

الکتریکي و اثرات آن بر بهبود پایایي

واژه هاي کلیدي: اتوماسیون توزیع الکتریکي، پایایي )قابلیت اطمینان( سامانه های 
قدرت، زیرساخت کنترلي و حفاظتي سامانه ي اتوماسیون توزیع الکتریکي

ــبکه هاي  ــي موجود در ش یکي از چالش هاي اساس
ــه ي خدمت به  ــدم تداوم ارای ــع الکتریکي، ع توزی
ــالیان اخیر، با توجه به  ــترکین مي باشد. در س مش
ــث کیفیت  ــترکین، مبح ــزات مش ــرات تجهی تغیی
ــع الکتریکي بیش  ــامانه های توزی توان و پایایي س
ــان صنعت برق قرار  ــش مورد توجه کارشناس از پی
ــري مقاالت،  ــمت اول این س ــت. در قس گرفته اس
ــازي سامانه هاي اتوماسیون توزیع به عنوان  پیاده س
ــته در بهبود پایایي مورد  یکي از راهکارهاي برجس
ــه راهکار  ــي قرار گرفت. به همین منظور، س بررس
ــامل،  ــامانه ها ش ــود پایایي این س ــور بهب ــه منظ ب
ــرل، حفاظتي  ــامانه ی کنت ــعه ي تجهیزات س توس
ــیون توزیع الکتریکي  ــامانه ي اتوماس ــي س و پایش
ــامانه ی  ــعه ي تجهیزات س ــد. توس ــنهاد گردی پیش
ــیون توزیع  ــامانه هاي اتوماس کنترل و حفاظتي س
ــاخت ها بر بهبود پایایي  ــي تأثیر این زیرس و بررس
سامانه های توزیع، موضوع مورد بررسي قسمت هاي 
ــوم این سري مقاالت بوده است. به منظور  دوم و س
ــي  ــده، در این مقاله بررس تکمیل مطالعات ارایه ش
ــاخت هاي کنترلي و حفاظتي  ــر همزمان زیرس تأثی
سامانه هاي توزیع الکتریکي بر پایایي این سامانه ها 
ــور برقراري  ــرد. به منظ ــورد ارزیابي قرار مي گی م
ــدن امکان مقایسه، مطالعات  پیوستگي و فراهم ش
ــبکه ي نمونه ي  ــده در این مقاله بر روي ش انجام ش

تجهیز شده در قسمت هاي پیشین اجرا مي شود. 

ش
ـار

ــ
گـ

ن

دکتر علیرضا فریدونیان دکتر حمید لسانیمهندس علیرضا شهسواري

قسمت چهارم
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1. مقدمه
ــبکه هاي توزیع الکتریکي  چالش هاي موجود در ش
ــامانه ها در  ــون این س ــات پیرام ــرورت مطالع و ض
قسمت هاي پیشین این سري مقاالت مورد بررسي 
ــت ]1-3[. ضرورت بررسي مسأله ي  قرار گرفته اس
ــامانه های توزیع در مطالعات انجام  بهبود پایایي س
ــوي مصرف کنندگان و  ــذرگاه تغییر الگ ــده از گ ش
ــي که محتمل در  ــاء خطاهای تجهیزات آن ها، منش
شبکه ی توزیع و همچنین نقش پایایي شرکت هاي 
ــامانه تجدید  ــازار رقابتي موجود در س ــع در ب توزی
ــده اند. حال آن که، ظهور  ــاختار یافته، معرفي ش س
فناوری های جدید ارتباطي، کنترلي و نظارتي یکي 
ــرکت هاي  ــل مؤثر در جلب توجه ش ــر از عوام دیگ
ــازي سامانه هاي توزیع  توزیع الکتریکي در پیاده س
الکتریکي مي باشد. از طرفي در سالیان اخیر، با رشد 
ــامانه ها و  علم و ظهور فناوری های جدید، ارزش س
ــای متداول ارتباطي، کنترلي و نظارتي به  فناوری ه
ــت. بنابراین، در  ــمگیري کاهش یافته اس طور چش
ــامانه هاي اتوماسیون  شرایط حاضر، پیاده سازي س
ــامانه هاي توزیع،  ــع عالوه بر افزایش پایایي س توزی

اقتصادي خواهد بود.
ــاره  ــین اش ــمت هاي پیش همان طور که در قس
ــي متأثر  ــامانه هاي توزیع الکتریک ــد، پایایي س ش
ــي در هر  ــي خاموش ــداوم و فراوان ــر ت از دو پارامت
ــد. در ]2[ کاهش  ــي مي باش ــاي نوع ــداد خط رخ
ــتفاده از توسعه ي  ــي مشترکین با اس تداوم خاموش
ــامانه ی کنترل سامانه هاي اتوماسیون  تجهیزات س
ــي کمي و کیفي قرار  ــع الکتریکي مورد ارزیاب توزی
ــیاري  ــت. از طرفي با توجه به این که بس گرفته اس
از خطاهاي منجر شونده به خاموشي در شبکه هاي 
ــاء طبیعي هستند، در  توزیع الکتریکي داراي منش
ــامانه هاي  ــش فراواني رخداد خطا در س عمل کاه
ــت. در ]3[،  ــکان ناپذیر اس ــي ام ــع الکتریک توزی
ــعه ي تجهیزات حفاظتي به عنوان یکي از راه  توس
ــترکین متأثر  حل هاي عملي در کاهش فراواني مش

از هر رخداد خطا بررسي شده است.
ــده، در این مقاله  ــب بیان ش ــا توجه به مطال ب
ــامانه هاي  ــان تجهیزات س ــعه ي هم زم ــر توس تأثی
ــیون توزیع  ــامانه  هاي اتوماس حفاظتي و کنترلي س
ــامانه ها مطالعه مي شود.  الکتریکي بر پایایي این س
ــعه ي هم زمان  ــأله ي توس ــور، مس ــه همین منظ ب
ــبکه ي مورد  ــي و حفاظتي در ش ــزات کنترل تجهی
ــین مورد مطالعه ي کمي  ــي قسمت هاي پیش بررس
ــرار مي گیرد و نتایج حاصل از این مطالعه با نتایج  ق

قسمت هاي پیشین مقایسه مي شود.

2. بررسي کیفي تأثیر تجهیزات کنترلي و 
حفاظتي در شبکه ی توزیع الکتریکي

ــامانه هاي کنترلي و حفاظتي سامانه هاي توزیع  س
ــي به ترتیب در ]2[ و ]3[ به تفصیل مورد  الکتریک
ــن توابع عملکردي  ــي قرار گرفته اند. همچنی بررس

ــي  ــامانه ها و اجزاي آن ها مورد بررس ــر یک از س ه
ــمت، تنها به  ــت. بنابراین در این قس قرار گرفته اس
ــي کیفي تأثیر این تجهیزات بر بهبود پایایي  بررس
ــامانه هاي توزیع پرداخته مي شود. همان طور که  س
ــاي عملیاتي مؤثر در  ــد، یکي از راهکاره ــاره ش اش
ــامانه ی  ــش اثرات حاصل از رخداد خطا در س کاه
توزیع الکتریکي، بازیابي بارهاي منقطع شده است 
ــامانه ي  ــیله ي تابع عملکردي بازآرایي س که به وس
ــود. ابزارهاي  ــي محقق مي ش ــیون الکتریک اتوماس
کنترلي به منظور بازآرایي شبکه در شرایط رخداد 
ــوند، بنابراین ابزارهاي کنترلي  خطا استفاده مي ش
ــار در صورت رخ  ــبکه از جمله کلیدهاي قطع ب ش
ــداوم( قطعي بارها  ــا در کاهش زمان )ت دادن خط
موثر واقع مي شوند و تأثیري بر فراواني خطا ندارند 

 .]5-4[
ــامانه ی  ــا،  س ــداد خط ــس از رخ ــي پ از طرف
ــت که نسبت به بروز  ــامانه ای اس حفاظتي اولین س
ــان داده و نواحي خطادار را  ــا عکس العمل نش خط
ــامانه ی  ــد. بنابراین عملکرد صحیح س ــدا مي کن ج
حفاظتي تضمین کننده ی عملکرد صحیح سامانه ی 

اتوماسیون در صورت رخداد خطا است. 
ــمتي  ــن، در صورت وقوع خطا در قس همچنی
ــایر تجهیزات و  ــه س ــت ک ــوب اس ــبکه، مطل از ش
ــالم شبکه از بخش هاي آسیب دیده  قسمت هاي س
ــترکین نواحي ایزوله شده  جدا شوند. بنابراین مش
خاموشي برابر زمان تعمیرات را تجربه مي کنند، در 
ــانی به مشترکین نواحي دیگر  حالي که خدمت رس
ــه مي یابد. بنابراین  ــبکه بدون هیچ وقفه اي ادام ش
تجهیزات حفاظتي مانع از گسترش خاموشي ناشي 
ــبکه مي شوند، به  از رخداد خطاي نوعي در کل ش
ــبکه هاي  ــود این تجهیزات در ش ــارت دیگر وج عب
ــترکین  توزیع الکتریکي منجر به کاهش تعداد مش
متأثر شده از خاموشي مي شود. بنابراین واضح است 
که در مطالعات پایایي، توسعه ي تجهیزات حفاظتي 
ــي مشترکین و به  منجر به کاهش فراواني خاموش
ــي  ــع آن منجر به کاهش میانگین زمان خاموش تب

مشترکین مي شود]7-6[.
ــده در فوق و  ــن با توجه مطالب ذکر ش بنابرای
ــین، توسعه ي تجهیزات  مطالعات قسمت هاي پیش
ــود پایایي  ــزایي بر بهب ــي حفاظتي تأثیر بس کنترل
ــال پس از  ــي دارد. ح ــع الکتریک ــبکه هاي توزی ش
ــامانه هاي کنترلي  ــناخت توابع عملکردي زیر س ش
ــوأم این  ــردي و تأثیر ت ــع عملک ــي، تواب و حفاظت
ــي قرار  ــود پایایي مورد بررس ــاخت ها بر بهب زیرس
مي گیرد. به عنوان مثال، توالي حفاظتي و کنترلي 
ــان داده شده در شکل 1 در  براي فیدر نمونه ي نش
ــرح زیر  صورت رخداد خطا در خط پنج فیدر، به ش

است:
ــیله ي قطع کننده ي  ــه وس ــخیص خطا ب • تش

کنترل پذیر مدار شماره سه )RCCB 3(؛
• دریافت گزارش ناشي از خاموشي در سامانه ي 

مدیریت خاموشي؛
• تعیین محل خطا با توجه به گزارشات ارسالي 

از ادوات پایشي موجود در شبکه؛
ــد قطع بار  ــدن به کلی ــان باز ش ــال فرم • ارس

SW2؛
• ارسال فرمان وصل به کلید SW3؛

ــبکه به صورت  ــر محل خطا و اصالح ش • تعمی
حالت اولیه.

ــي و حفاظتي ارایه  ــب کنترل ــا توجه به ترتی ب
ــش پنجم فیدر   ــده در فوق، رخداد خطا در بخ ش
ــل کردن RCCB 3 منجر به وقفه در ارایه ي  و عم
ــوم و  ــترکین موجود در نقطه بار س خدمت به مش
ــورت عملکرد  ــود. حال آن که در ص ــارم مي ش چه
ــترکین نقطه بارهاي اول  بي نقص RCCB 3 مش
ــا را تجربه  ــداد خط ــي از رخ ــي ناش و دوم خاموش
ــود تجهیزات حفاظتي  ــد کرد. بنابراین وج نخواهن
در سامانه هاي اتوماسیون توزیع الکتریکي منجر به 
کاهش تعداد مشترکین متأثر از خاموشي مي شود؛ 
به عبارت دیگر وجود این تجهیزات موجب کاهش 
فراواني خاموشي ناشي از هر خطاي نوعي مي شود. 
ــکان بازیابي  ــق خطا، ام ــن محل دقی ــس از یافت پ
ــال  ــود در نقطه بار چهارم با ارس ــترکین موج مش
ــته  ــال فرمان بس ــدن به SW2 و ارس فرمان باز ش
ــد. بنابراین وجود  ــه وجود مي آی ــده به SW3 ب ش
ــدر مورد مطالعه، منجر به  تجهیزات کنترلي در فی
ــي مشترکین موجود در نقطه  کاهش زمان خاموش
ــت. بنابراین توسعه ي هم زمان  ــده اس بار چهارم ش
ــامانه هاي حفاظتي و کنترلي منجر به  تجهیزات س

بهبود پایایي شبکه مي شود. 
حال در صورتي که فیدر مورد مطالعه تجهیزات 
کنترلي )SW1 و SW2( وجود نداشته باشد، پس 
ــدن RCCB 3  منجر به  ــداد خطا، قطع ش از رخ
ــترکین نقطه  ــاد وقفه در ارایه ي خدمت به مش ایج
ــوم و چهارم مي شود. ولي به دلیل عدم وجود  بار س
ــازی1 محل  تجهیزات کنترلي، امکان مانور و جداس
ــات بازیابي امکان  ــا وجود ندارد. بنابراین عملی خط
ــي تجربه شده توسط  ــت و زمان خاموش پذیر نیس
ــوم و چهارم برابر زمان  ــترکین نقطه بارهاي س مش
ــد. بنابراین  ــده مي باش ــیب دی ــش آس ــر بخ تعمی
ــود تجهیزات  ــي، وج ــاي نوعي مورد بررس در خط
کنترلي منجر به کاهش زمان خاموشي تجربه شده 
ــوم از مدت زمان تعمیر به  ــترکین نقطه بار س مش

مدت زمان کلیدزني مي شود. 
ــزات حفاظتي  ــي که تجهی ــي در صورت از طرف
)RCCB 2 و RCCB 3( وجود نداشته باشد. پس 
از رخداد خطا در خط پنجم، RCCB 1 نسبت به 
خطاي رخ داده شده عکس العمل نشان مي دهد که 
ــود.  ــي در تمامي نقطه بارها مي ش منجر به خاموش
ــازی محل  ــا توجه محل خطا، امکان جداس حال ب
ــال فرمان قطع به SW1 و  ــیله ي ارس خطا به وس

1. Isolation

اتوماسیون توزیع براي بهبود پایایي...
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ــود. پس از آن با ارسال فرمان  SW2 فراهم مي ش
 SW3 و فرمان وصل به RCCB 1 وصل مجدد به
امکان بازیابي خدمت رسانی به مشترکین نقطه بار 
ــود. بنابراین عدم وجود  ــارم فراهم مي ش اول و چه
تجهیزات حفاظتي منجر به افزایش تداوم و فراواني 

رخداد خطاي نوعي مورد بررسي شده است. 

3. بهبود پایایي سامانه ی توزیع الکتریکي با 
استفاده از تجهیزات کنترلي و حفاظتي در 

شبکه ی توزیع الکتریکي
ــر وجود ادوات  ــده، تأثی با توجه به مطالب بیان ش
ــر قابلیت  ــورت توأم ب ــي به ص ــي و حفاظت کنترل
ــبکه ي نشان داده در شکل 2، در قالب  اطمینان ش
ــناریو ارایه مي شود. به  مطالعات عددي طي چند س
ــدن امکان مقایسه با نتایج حاصل  منظور فراهم ش

ــده در ]2-3[ نتایج مطالعات انجام شده در این  ش
قسمت نیز تکرار مي شود. اطالعات مربوط به نقطه 
بارها و خطوط شبکه نمونه ي مورد مطالعه در ]2[ 

ارایه شده است. 

3.1. سناریوي اول: محاسبات پایایي 
شبکه ي نمونه ی تجهیز نشده

ــمت هاي دوم و سوم این سري مقاالت،  همانند قس
ــامانه ی  ــناریوي اول مطالعات پایایي براي س در س
ــود. به  ــکل 2 ارایه مي ش ــده در ش ــان داده ش نش
ــده در شکل 1،  همین منظور مطابق مثال ارایه ش
مشترکین متأثر از هر حالت رخداد خطاي محتمل 
ــپس مدت زمان خاموشي  ــود و س مشخص مي ش
ــل رخداد خطاهاي با  ــبکه به دلی هر نقطه بار از ش

ــبه مي شود. با توجه به این  که  احتمال  وقوع محاس
در قسمت دوم و سوم این سري مقاالت، محاسبات 
ــکل 2 به  ــده ش ــبکه ي نمونه تجهیز نش پایایي ش
ــده است، در این قسمت تنها نتایج  تفصیل ارایه ش
ــازي ارایه مي شود ]2-3[. جدول  حاصل از شبیه س
ــاخص هاي پایایي نقطه بارهاي شبکه ي نمونه  1 ش
ــاخص هاي  و فیدر را گزارش مي دهد. همچنین ش

پایایي کلي شبکه در جدول 8 ارایه شده است.

3.2. سناریوي دوم: محاسبات پایایي 
شبکه ي نمونه ی تجهیز شده به وسیله ي 

کلیدها قطع بار
ــي بر بهبود  ــي تأثیر ادوات کنترل ــه منظور بررس ب
ــبکه ي نمونه، شبکه ي مورد  شاخص هاي پایایي ش
ــکل 3 تجهیز شده   مطالعه در حالتي که مطابق ش

شکل 1. فیدر مورد مطالعه

شکل 2. شبکه ي نمونه ي مورد مطالعه

جدول 1. شاخص هاي پایایي نقطه بار و فیدر سناریوي اول
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شکل 3. شبکه ي نمونه ي مورد مطالعه

اتوماسیون توزیع براي بهبود پایایي...
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است، مورد بررسي قرار مي گیرد. محاسبات پايايي 
ــده به وسیله ي کلیدها  شبکه ي نمونه ي تجهیز ش
قطع بار به تفصیل در ]2[ مورد بررسي قرار گرفته 
است. بنابراين تنها نتايج حاصل از محاسبات انجام 
ــود. نتايج شاخص هاي  ــده در ]2[ گزارش مي ش ش
ــده  پايايي نقطه بار و فیدر در جداول 2 و 8 ارايه ش

است.

3.3. سناریوي سوم: محاسبات پایایي 
شبکه ي نمونه ی تجهيز شده به وسيله ي 

فيوزها 
ــامانه هاي  يکي ديگر از راهکارهاي بهبود پايايي س
ــعه ي فیوزها در اين شبکه ها  توزيع الکتريکي توس
ــبکه هاي توزيع در  ــت. به طور کلی فیوزها در ش اس
ــاخه هاي فرعي نصب مي شوند. به منظور بررسي  ش
ــبکه ی مورد  ــر فیوزهاي الکتريکي بر پايايي ش تأثی
مطالعه، شاخص هاي پايايي شبکه ي شکل 4 مورد 
ــبکه ي نشان داده شده در  ارزيابي قرار مي گیرد. ش

اين شکل همان شبکه ي شکل 2 است که در چند 
شاخه ي فرعي آن فیوز نصب شده است. محاسبات 
ــناريو نیز در ]3[ به تفصیل  پايايي مربوط به اين س
ــت. بنابراين، تنها نتايج شاخص هاي  ارايه شده اس
ــکل 4 مطابق با جدول 3  پايايي نقطه بار و فیدر ش
ارايه شده است. همچنین شاخص هاي پايايي کلي 

شبکه در جدول 8 گزارش شده است.

4.3. سناریوي چهارم: محاسبات پایایي 
شبکه ي نمونه تجهيز شده به وسيله ي 

قطع کننده هاي کنترل پذیر مدار 
ــع ــد قط ــي مانن ــعه ي ادوات حفاظت  در]3[ توس

ــوان يکي  ــدار، به عن ــرل پذير م ــاي  کنت  کننده ه
ديگر از راهکارهاي بهبود پايايي سامانه هاي توزيع 
ــبکه ها مورد تحلیل قرار گرفته  الکتريکي در اين ش
ــر قطع کننده هاي  ــي تأثی ــور بررس ــت. به منظ اس
ــبکه ی مورد مطالعه،  کنترل پذير مدار بر پايايي ش
ــاخص هاي پايايي شبکه ي شکل 5 مورد ارزيابي  ش

قرار مي گیرد. شبکه ي نشان داده شده در اين شکل 
ــبکه ي شکل 2 است که به وسیله ي تعداد  همان ش
سه قطع کننده کنترل پذير مدار تجهیز شده است. 
محاسبات پايايي اين سناريو مطابق محاسبات ارايه 
ــل از ارزيابي  ــد و نتايج حاص ــده در ]3[ مي باش ش
ــده  ــي جداول 4 و 8 گزارش ش ــاخص هاي پاياي ش

است.

5.3. سناریوي پنجم: محاسبات پایایي 
شبکه ي نمونه تجهيز شده به وسيله ي 

تجهيزات کنترلي و حفاظتي 
در چهار سناريوي پیشین، تأثیر توسعه ي تجهیزات 
کنترلي و حفاظتي به صورت جداگانه مورد بررسي 
ــاخص هاي پايايي نقطه بار و  قرار گرفت و نتايج ش
فیدر نیز گزارش شد. در اين سناريو به بررسي وجود 
ــامل کلیدهاي قطع بار(  توأم تجهیزات کنترلي )ش
ــا و قطع کننده هاي کنترل پذير  و حفاظتي )فیوزه
ــود. به همین منظور شبکه ي  مدار( پرداخته مي ش
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شکل 4. شبکه ي نمونه ي مورد مطالعه 
تجهیز شده به وسیله ي فیوزها

جدول 2. شاخص هاي پايايي نقطه بار و فیدر سناريوي دوم
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ــبکه ي نمونه ي مورد مطالعه تجهیز  ــکل 5. ش ش
شده به وسیله ي قطع کننده هاي کنترل پذير مدار

اتوماسيون توزيع براي بهبود پايايي...
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ــي و  ــکل 2 مورد بررس ــده ي ش نمونه ي تجهیز ش
ــبکه ي مورد مطالعه  تحلیل عددي قرار مي گیرد. ش
ــده در آن  ــزات کنترلي و حفاظتي نصب ش و تجهی

در شکل 6 نشان داده شده است. 
ــناريوهاي  ــده در س با توجه به نتايج حاصل ش
ــزات کنترلي  ــه تجهی ــار مي رود ک ــین، انتظ پیش
ــي مشترکین  موجب کاهش میانگین تداوم خاموش
ــن تجهیزات  ــوند. همچنی ــه ازاي رخداد خطا ش ب
ــي و به  ــش فراواني خاموش ــي موجب کاه حفاظت
ــوند.  ــي ش ــع آن کاهش میانگین زمان خاموش تب
ــي مانند  ــي بر فراوان ــاخص هاي مبتن بنابراين، ش

جدول 3. شاخص هاي پايايي نقطه بار و فیدر سناريوي سوم

جدول 4. شاخص هاي پايايي نقطه بار و فیدر سناريوي چهارم

ــبکه ي نمونه ي مورد مطالعه تجهیز  شکل 6. ش
شده به وسیله ي تجهیزات کنترلي و حفاظتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  خطانرخ  نقطه بار فيدر
        

 
        

   
          

SAIFI SAIDI CAIDI AENS ASAI 

1 1 43/0 4 00/1 1000 43310/0 04030/1 4 01/101 888990/0 
0 43/0 4 03/1 1313 
4 43/0 4 03/1 1030 

2 3 98/0 4 01/0 1043 98410/0 09110/0 4 83/3 888190/0 
3 91/0 4 94/1 813 
9 13/0 4 03/0 800 
1 13/0 4 03/0 800 
9 99/0 4 03/0 1000 
8 91/0 4 94/1 3/904 
10 91/0 4 94/1 3/904 

 

ــاخص هاي مبتني بر تداوم  ــايفي و همچنین ش س
ــت خوش تغییرات مي شوند. به  ــايدي دس مانند س
همین شاخص هاي پايايي براي نقطه بارهاي شبکه 
ــبه  ــه ازاي تمامي رخداد خطاهاي محتمل محاس ب
ــدول 5 نتايج  ــال، ج ــه عنوان مث ــود ]7[. ب مي ش
ــک )LP1( را گزارش  ــراي نقطه بار ي ــبات ب محاس
ــت، وجود  ــخص اس ــور که مش ــد. همان ط مي ده
ــدار در انتهاي خط  ــاي کنترل پذير م قطع کننده ه
ــه از فیدر اول موجب مي شود که رخداد  شماره س
خطا در خطوط چهار، پنج و شش تأثیري بر تداوم 
ــترکین نقطه بار اول نداشته باشد.  ارايه توان به مش

ــر، وجود قطع کننده هاي کنترل پذير  به عبارت ديگ
ــود که نرخ  ــوم باعث مي ش مدار در انتهاي خط س
ــش بر نرخ خاموشي  خطاي خطوط چهار، پنج و ش
نقطه بار يک بي تأثیر باشد. از طرفي به دلیل وجود 
کلید قطع بار در ابتداي خط سوم در صورت رخداد 
خطا در اين خطا، مشترکین موجود در نقطه بار اول 
ــي برابر مدت زمان کلیدزني را  مدت زمان خاموش
ــبکه ي مورد  تجربه خواهند کرد. بنابراين تجهیز ش
ــه با طرح هاي  ــکل 6 در مقايس مطالعه مطابق با ش
ــي و حفاظتي منجر به  ــعه ي تجهیزات کنترل توس
ــي مشترکین نقطه  کاهش تداوم و فراواني خاموش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نرخ خطا نقطه بار فيدر
        

 
        

   
          

SAIFI SAIDI CAIDI AENS ASAI 

1 1 52/0 3 52/0 520 32553/0 52055/0 12/5  03/55 555513/0 
5 20/0 22/1 552/0 2/1125 
3 20/0 22/1 552/0 552 

2 3 35/0 3 52/0 380 22381/0 53530/0 28/1  53/5 555853/0 
2 35/0 3 52/0 380 
2 25/0 2035/1 535/0 8/355 
5 25/0 2035/1 535/0 8/355 
8 50/0 0055/1 505/0 321 
5 50/0 0055/1 505/0 5/302 
10 50/0 0055/1 505/0 5/302 
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اتوماسيون توزيع براي بهبود پايايي...
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ــود. همچنین محاسبات پايايي نقطه  بار اول مي ش
بار دوم )LP2( در جدول 6 ارايه شده است. وجود 
ــده در انشعاب ها منجر به کاهش  فیوزهاي نصب ش
ــي مشترکین نقطه بار دوم مي شود.  فراواني خاموش
ــي در  ــرح مورد بررس ــه با ط ــن در مقايس همچنی
ــعه ي تجهیزات حفاظتي، وجود کلید قطع بار  توس
ــترکین اين نقطه بار در شرايطي  امکان بازيابي مش

ــت را فراهم  که خطا در خط پنجم اتفاق افتاده اس
مي کند.

ــدول 5 و 6 براي  ــده در ج ــبات ارايه ش محاس
ــبکه نمونه صورت مي پذيرد  ــاير نقطه بارهاي ش س
و با توجه به نتايج آن ها شاخص هاي پايايي فیدر و 
کلي شبکه قابل محاسبه اند. جدول 7 شاخص هاي 
ــه و فیدر را  ــبکه ي نمون ــه بارهاي ش ــي نقط پاياي

جدول 8. شاخص هاي پايايي شبکه ی نمونه در سناريو هاي مورد بررسي

 )PL2( ــبات پايايي براي نقطه بار دو جدول 6. محاس
به دلیل رخداد خطاهاي محتمل سناريوي پنجم

 )PL1( جدول 5. محاسبات پايايي براي نقطه بار يک
به دلیل رخداد خطاهاي محتمل سناريوي پنجم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نرخ خطا محل خطا
        

 
        

   
          

 311 31/1 3 01/1 1خط 
 101 10/1 3 10/1 2خط 
 0 110/1 0/1 10/1 3خط 
 1 1 1 1 4خط 
 1 1 1 1 5خط 
 1 1 1 1 6خط 

 200 200/1 101/1 12/1 مجموع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نرخ خطا محل خطا
        

 
        

   
          

 11 01/0 1/0 1/0 1خط 
 0 0 0 0 2خط 
 11 000/0 1/0 00/0 3خط 
 360 12/0 3 00/0 4خط 
 1/13 000/0 1/0 00/0 5خط 
 0 0 0 0 6خط 

 1/200 261/0 11/1 31/0 مجموع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نرخ خطا نقطه بار فيدر
        

 
        

   
          

SAIFI SAIDI CAIDI AENS ASAI 

1 1 52/0 0250/5 215/0 215 51115/0 91191/0 85/1  29/95 111199/0 
5 92/0 2855/0 582/0 2/900 
9 92/0 2058/1 255/0 255 

2 9 95/0 1599/5 811/0 2/991 98190/0 99119/0 12/0  95/1 111191/0 
2 59/0 1522/1 552/0 2/199 
8 29/0 5215/0 980/0 159 
2 29/0 5215/0 980/0 159 
5 85/0 9152/0 521/0 2/192 
1 81/0 0159/1 820/0 2/901 
10 81/0 0159/1 820/0 2/901 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAIFI SAIDICAIDIAENS ASAI موردمطالعهيشبکه
CIC
(US 

k$/yr) 
يويسنار

364/22888489/0269/88 77888/044360/2هياوليشبکهاول

يويسنار
دوم

زشدهيتجهيشبکه
46/0629/3888836/0748/29 77888/098682/0قطعباريدهايکليوسيلهبه

يويسنار
سوم

زشدهيتجهيشبکه
303/8888880/0328/98 47303/006820/2وزهايفيوسيلهبه

يويسنار
چهارم

يوسيلهبهزشدهيتجهيشبکه
48/208/9888783/0882/36 96749/083278/0رمداريکنترلپذيهاقطعکننده

يويسنار
پنجم

زاتيتجهزبااستفادهازشدهيتجهيشبکه
88/083/2888868/0442/20 69420/066366/0توأمبهصورتيوحفاظتيکنترل

گزارش مي دهد. همچنین شاخص هاي پايايي کلي  
شبکه در جدول 8 ارايه شده است. به منظور فراهم 
شدن امکان مقايسه، نتايج شاخص هاي پايايي ساير 
ــي در اين جدول گزارش  ــناريو هاي مورد بررس س

شده است.

جدول 7. شاخص هاي پايايي نقطه ی بار و فیدر سناريوي پنجم

اتوماسيون توزيع براي بهبود پايايي...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نرخ خطا نقطه بار فيدر
        

 
        

   
          

SAIFI SAIDI CAIDI AENS ASAI 

1 1 52/0 0250/5 215/0 215 51115/0 91191/0 85/1  29/95 111199/0 
5 92/0 2855/0 582/0 2/900 
9 92/0 2058/1 255/0 255 

2 9 95/0 1599/5 811/0 2/991 98190/0 99119/0 12/0  95/1 111191/0 
2 59/0 1522/1 552/0 2/199 
8 29/0 5215/0 980/0 159 
2 29/0 5215/0 980/0 159 
5 85/0 9152/0 521/0 2/192 
1 81/0 0159/1 820/0 2/901 
10 81/0 0159/1 820/0 2/901 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نرخ خطا نقطه بار فيدر
        

 
        

   
          

SAIFI SAIDI CAIDI AENS ASAI 

1 1 52/0 0250/5 215/0 215 51115/0 91191/0 85/1  29/95 111199/0 
5 92/0 2855/0 582/0 2/900 
9 92/0 2058/1 255/0 255 

2 9 95/0 1599/5 811/0 2/991 98190/0 99119/0 12/0  95/1 111191/0 
2 59/0 1522/1 552/0 2/199 
8 29/0 5215/0 980/0 159 
2 29/0 5215/0 980/0 159 
5 85/0 9152/0 521/0 2/192 
1 81/0 0159/1 820/0 2/901 
10 81/0 0159/1 820/0 2/901 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نرخ خطا نقطه بار فيدر
        

 
        

   
          

SAIFI SAIDI CAIDI AENS ASAI 

1 1 52/0 0250/5 215/0 215 51115/0 91191/0 85/1  29/95 111199/0 
5 92/0 2855/0 582/0 2/900 
9 92/0 2058/1 255/0 255 

2 9 95/0 1599/5 811/0 2/991 98190/0 99119/0 12/0  95/1 111191/0 
2 59/0 1522/1 552/0 2/199 
8 29/0 5215/0 980/0 159 
2 29/0 5215/0 980/0 159 
5 85/0 9152/0 521/0 2/192 
1 81/0 0159/1 820/0 2/901 
10 81/0 0159/1 820/0 2/901 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نرخ خطا نقطه بار فيدر
        

 
        

   
          

SAIFI SAIDI CAIDI AENS ASAI 

1 1 52/0 0250/5 215/0 215 51115/0 91191/0 85/1  29/95 111199/0 
5 92/0 2855/0 582/0 2/900 
9 92/0 2058/1 255/0 255 

2 9 95/0 1599/5 811/0 2/991 98190/0 99119/0 12/0  95/1 111191/0 
2 59/0 1522/1 552/0 2/199 
8 29/0 5215/0 980/0 159 
2 29/0 5215/0 980/0 159 
5 85/0 9152/0 521/0 2/192 
1 81/0 0159/1 820/0 2/901 
10 81/0 0159/1 820/0 2/901 

 



92
د 

سفن
و ا

ن 
هم

/  ب
15

2-
15

3 
پی

یـا
 / پ

11
-1

2 
اره

ـم
 ش

/16
ال

سـ
ـد

ــ
ــ

رآین
ف

24

ــاخص هاي پايايی  ــکل 7. مقدار ش ش
براي پنج سناريوي مورد بررسي

6.3. تحليل نتایج سناریوهاي مورد بررسي
با مقايسه ی نتايج حاصل از سناريوي مورد بررسي 
ــعه ي همزمان تجهیزات  مشخص مي شود که توس
کنترلي و حفاظتي در شبکه ي مورد مطالعه، تأثیر 
ــورد مطالعه  ــبکه ي م ــزايي بر بهبود پايايي ش بس
ــده در جدول  ــه که از نتايج ارايه ش دارد. همان گون
ــت، تجهیز شبکه ي مورد مطالعه به  8 مشخص اس
ــاخص هاي مبتني بر  ــي تأثیري بر ش ادوات کنترل
ــال آن که در اين  ــايفي ندارد. ح ــي مانند س فراوان
ــعه ي کلیدهاي قطع بار موجب بهبود  سناريو، توس

شاخص سايدي به میزان  78% مي شود. 
ــبکه ي  ــوم، افزودن فیوز به ش ــناريوي س در س
ــايفي و  ــاخص س ــي باعث کاهش ش ــورد بررس م
ــود، به عبارت ديگر  ــايدي به میزان  23% مي ش س
ــي  ــاخص هاي مبتني بر تداوم و فراواني خاموش ش
ــود يافته اند، زيرا  ــناريو به يک میزان بهب در اين س
ــب کاهش  ــبکه موج ــده به ش ــاي اضافه ش فیوزه
ــده  ــترکین از نواحي حفاظت ش ــري مش تأثیرپذي
ــود. به عبارت ديگر فیوزها  ــیله ي فیوز مي ش به وس
ــتند. بنابراين موجب  صرفاً تجهیزات حفاظتي هس
کاهش نرخ خاموشي و مدت زمان مربوط به همان 
ــود. به همین علت، شاخص  ــي نوعي مي ش خاموش
ــت. زيرا  ــناريوي دوم، بهبود نیافته اس ــدي س کاي
ــاخص هاي سايفي و  ــبت ش ــاخص کايدي از نس ش
سايدي به دست مي آيد. همچنین با توجه به نتايج 
گزارش شده در جدول 8 مشخص است که افزودن 
ــبکه ي مورد  قطع کننده هاي کنترل پذير مدار به ش
بررسي، موجب بهبود شاخص هاي سايفي و سايدي 
ــود. علت اين  به ترتیب به میزان 38% و 65% مي ش
ــتري نسبت به  ــايدي به مقدار بیش که شاخص س
ــت اين است که  ــايفي بهبود يافته اس ــاخص س ش
ــاي کنترل پذير مدار مورد نظر در اين  قطع کننده ه
سناريو عالوه بر قابلیت حفاظت، امکان مانور را در 

شرايط غیر عادي فراهم مي کنند.
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پیشنهادي  طرح  پیاده سازي 
ــناريوي پنجم موجب کاهش  س
ــايفي به میزان 48% مي شود.  س
ــه وجود  ــا توجه ب ــن، ب همچنی
ــزات کنترلي مقدار کاهش  تجهی
شاخص سايدي برابر 84% است 
که نسبت به دو سناريوي سوم و 
ــتر بهبود يافته است.  چهارم بیش
از طرفي با توجه به اين که قطع 
ــر از راه  ــاي کنترل پذي کننده ه
ــده در سناريوي  دور استفاده ش
ــي را نیز  ــرايط کنترل ــم ش پنج
ــدار کاهش  ــم مي کنند، مق فراه

ــابه آن  ــناريوي پنجم از مقدار مش ــايدي در س س
ــت. بنابراين توسعه ي  ــناريوي دوم کمتر اس در س
ــي عالوه بر  ــزات کنترلي و حفاظت ــان تجهی هم زم
بهبود شاخص هاي مبتني بر تداوم خاموشي، منجر 
ــاخص هاي مبتني بر فراواني خاموشي  به کاهش ش
ــود. به منظور فراهم شدن امکان مقايسه،  نیز مي ش
ــايفي، سايدي و کايدي براي  مقدار شاخص هاي س
ــناريوي مورد بررسي در شکل 7 ارايه شده  پنج س

است. 

4. جمع بندي
ــین در زمینه ي  ــل مطالعات پیش ــه منظور تکمی ب
ــي با  ــع الکتريک ــامانه های توزي ــي س ــود پاياي بهب
ــیون،  در اين مقاله  ــتفاده از سامانه هاي اتوماس اس
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ــي تأثیر زيرساخت هاي کنترلي و حفاظتي  به بررس
سامانه ي اتوماسیون توزيع الکتريکي پرداخته شد. 
به منظور فراهم شدن امکان مقايسه، نتايج حاصل 
ــمت هاي پیشین اين سري مقاالت  از مطالعات قس
در اين مقاله تکرار شد. بنابراين، مسأله ي توسعه ي 
ــامانه ی حفاظتي و کنترلي سامانه هاي  تجهیزات س
ــیون توزيع الکتريکي با استفاده از توسعه ي  اتوماس
ــاي قطع بار، قطع کننده هاي کنترل پذير از  کلیده
ــي قرار گرفت. با  ــدار و فیوزها مورد بررس راه دور م
ــه با نتايج  ــه به نتايج مطالعات عددي و مقايس توج
ــت آمده در مطالعات پیشین، مشخص شد که  بدس
ــعه و گسترش تجهیزات کنترلي و حفاظتي به  توس
صورت توأم و همزمان منجر به بهبود شاخص هاي 

پايايي شبکه ي مورد مطالعه مي گردد.
ادامه دارد نگارندگان:

علیرضا شهسواري: دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي برق قدرت، آزمايشگاه تحقیقاتي سیستم و 
ماشین، دانشکده مهندسي برق و کامپیوتر دانشگاه تهران 

ــگاه صنعتي خواجه نصیرالدين طوسي و پژوهشگر  ــتاديار دانشکده برق دانش علیرضا فريدونیان: اس
پسادکتري دانشگاه تهران

حمید لساني: استاد دانشکده مهندسي برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

اتوماسيون توزيع براي بهبود پايايي...
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تأثير سامانه  های فتوولتاييک 
درکيفيت توان شبکه  ی برق 

هوشمند

ــامانه  های فتوولتايیک،  ــازی، س واژه  های کلیدی: جبران  س
شبکه ی هوشمند، کیفیت توان

ش
گار

ــ
نـ

ــامانه   های فتوولتايیک  ــای بالقوه   ی س يکی از مزاي
بهبود کیفیت توان شبکه است. تأثیر اين سامانه   ها  
ــبکه ی هوشمند  بر پارامتر های مهم کیفیت توان ش
ــو، اصالح ضريب  ــازی توان راکتی ــامل جبران  س ش
توان، جبران هارمونیک جريان و کنترل ولتاژ است.

ــای  ــی ويژگی   ه ــد از بررس ــه، بع ــن مقال  در اي
ــامانه   های فتوولتايیک و ساختار آن  ها،   به بحث  س
ــامانه   ها بر چهار پارامتر مهم  پیرامون اثرات اين س
کیفیت توان يعنی جبران  سازی توان راکتیو، اصالح 
ــک جريان و کنترل  ــوان، جبران هارمونی ضريب ت

ولتاژ پرداخته می   شود.

مهندس الهام سماواتی
دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی 

برق، دانشگاه خواجه نصیرالدين طوسی 
e.samavati2010@yahoo.com

دکتر علیرضا فريدونیان
استاديار، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه 

خواجه نصیرالدين طوسی
fereidunian@eetd.kntu.ac.ir
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1.  مقدمه
ــرکت  های برق و مشترکین آن  ها به  امروزه توجه ش
ــأله    ی کیفیت برق معطوف  شکل روزافزونی به مس
ــده است. عالوه بر اين، مصرف   کنندگان تنها يک  ش
ــان را نمی  خواهند، بلکه  ــاده و مورد اطمین منبع س
ــت باال را نیازمندند   ــروزه يک منبع توان با کیفی ام
ــوان داليل زير را برای توجه  ]1[. به طور کلی می  ت

روزافزون به مبحث کیفیت برق ارايه نمود: 
ــان کلی  ــود راندم ــزون بر بهب ــد روزاف  • تأکی

شبکه  های قدرت؛
• احتمال بروز اعوجاج کیفیت نامناسب؛

ــیت تجهیزات الکتريکی جديد نسبت  • حساس
به تغییرات کیفیت برق؛

ــايل کیفیت  ــبت به مس ــالوه، آگاهی نس به  ع
ــترکین باال رفته است]2[. موضوعاتی  برق نزد مش
و  ــاژ  ولت ــودن  ب ــن  پايی ــرق،  ب ــع  قط ــل  قبی  از 
ــی روز به  ــه کلید زن ــذرای مربوط ب ــای گ پديده  ه
ــتری قرار گرفته و  ــترکین بیش  روز مورد توجه مش
ــرکت  های برق را وادار می سازد که کیفیت برق  ش

تحويلی به مشترکین را بهتر سازند. 
ــبکه،  ش ــی  قديم ــاختار  س ــا  ب ــه  مقايس  در 
شبکه  های هوشمند هم مشکالت کیفیت توان خود 
ــبکه، به   ويژه مشخصه - ــطه  ی ساختار ش را به واس

های عملکردی دارند.]3و4[. به طور کلی مشکالت 
ــه قسمت تقسیم  ــبکه  ها به س  کیفیت توان اين ش
ــط منابع ايجاد  ــکالتی که توس ــود: اول مش می  ش
ــع انرژی  ــدار مناب ــد خروجی ناپاي ــود )مانن می ش
ــه بادی(؛  ــک و مزرع ــل فتوولتايی ــر مث تجديد پذي
ــت،  ــوان اس ــت ت ــی کیفی ــکل اصل ــه مش  دوم، ک
ــدارات تطبیقی و  ــه با م ــت ک هارمونیک  هايی اس
ــبکه  ها  ــک قدرت در اين ش ــتگاه  های الکترونی دس
ــت که با  ــود، و در انتها، افت ولتاژ اس ــاد می   ش ايج

افزايش بار تقاضای راکتیو ايجاد می شود ]5[. 
ــامانه   ی  ــک س ــرق، ي ــبکه   ی ب ــد ش  از دي
ــان يا با  ــر با توانايي تزريق توان کم  نوس تجديد پذي
ــودمند است]6و4[.  توانايي تنظیم توان راکتیو،  س
ــا توان اکتیو  ــامانه   های فتوولتايیک تنه تاکنون س
ــع اولیه تزريق  ــی منب ــته به قابلیت دسترس  را بس
ــن واحد ها در بهبود کیفیت  می  کردند. در آينده اي
توان و پايداری شبکه به کار گرفته می   شوند]8و9[. 
ــامانه   ها بهبود کیفیت توان را با جبران  سازی  اين س
توان راکتیو، اصالح ضريب توان، جبران هارمونیک 

بار و کنترل ولتاژ انجام می  دهند]10[.
ــامانه   های فتوولتايیک بر  ــر س ــن مقاله اث در اي
ــده است.  ــی ش پارامتر های مهم کیفیت برق بررس
ــان  ــوب مفهومی اين مقاله را نش ــکل 1 چهارچ  ش
ــکل، پارمتر های مهم کیفیت توان  می  دهد. اين ش
ــک و کنترل ولتاژ، که  ــی ضريب توان، هارمونی يعن
ــامانه   های فتوولتايیک بهبود می   يابند را   ــط س توس

نشان می   دهد.
ــبکه   ی  ــنايی با ش ــه   ی مقاله، بعد از آش در ادام

ــامانه   های  ــمند و س برق هوش
ــبکه،  فتوولتايیک متصل به ش
بر  ــامانه  ی فتولتايیک  تأثیر س
ــای مهم کیفیت توان  پارامتره
ــوان و جبران  ــد ضريب ت مانن
ــاج هارمونیکی و کنترل  اعوج
ولتاژ  بحث می  شود و تحلیلی 
ــبکه  ها  بر کیفیت توان اين ش

انجام می  شود.

2. شبکه  ها ی هوشمند برق
ــی از جديدترين  ــمند يک ــرق هوش ــبکه   های ب  ش
ــعی و تالش  ــل س ــا و حاص ــای روز دنی فناوری   ه
ــانی نمودن شبکه   های  متخصصین جهت به   روززس
ــت. اصلی   ترين  ــرن ديجیتال اس ــرق و ورود به ق ب
هدف، تأمین برق مطمئن و پاسخگويی به نیازهای 
ــد مشتريان با کمترين خسارت به محیط  رو به رش

زيست است.
پس از حدود يک قرن از فعالیت دو صنعت برق 
ــار يکديگر و به عنوان دو صنعت  و مخابرات در کن
ــی از حوز ه   های خدمات  حیاتی، امروزه ادغام بخش
اين دو صنعت در قالب شبکه   های هوشمند در حال 
تبلور است. هدف از ايجاد شبکه   ی هوشمند، انتقال 
ــروگاه( تا مصرف با  ــی از تولید )نی ــرژی الکتريک ان
ــتفاده از فناوری   های ديجیتال به منظور افزايش  اس
ــا، افزايش قابلیت  بهره   وری انرژی، کاهش هزينه   ه
اطمینان و نیز بهبود کیفیت میزان تولید، انتقال و 

مصرف می   باشد]11[.
ــم  ــه ه ــبکه   ی ب ــمند، ش ــبکه  ی هوش  ش
ــويه   ای می  باشد که در آن اطالعات  پیوسته  ی دو س
نقش بنیادی در فرآيند توزيع انرژی ايفا می   نمايند 
ــبکه  ی الکتريکی، شبکه  ی ارتباطی،  و ترکیبی از ش
ــری، پايش،  ــخت   افزار برای اندازه   گی ــزار و س نرم   اف
ــال، توزيع، ذخیره و  ــرل و مديريت تولید، انتق کنت
ــبکه  ی هوشمند با استفاده  ــت. ش مصرف انرژی اس
ــبکه و انتخاب  ــاوری ديجیتال برای کنترل ش از فن
ــث کاهش مصرف  ــن حالت پخش توان، باع بهتري
انرژی، کاهش هزينه   ها، و افزايش قابلیت  اطمینان 

می   شود]12[.
ــر، خودرو های برقی  ــع تجديد پذي ــال مناب اتص
ــمند  ــبکه  ی توزيع هوش و پمپ   های گرمايی به ش

ــبکه،  ــت. از ويژگی   های اين ش در حال افزايش اس
ــان، کیفیت توان  ــت اطمین ــری، قابلی انعطاف   پذي
ــت. انتظار داريم  منايع و مديريت انرژی کارآمد اس
ــبکه   های برق هوشمند، انرژی برق فراوان، ارزان    ش
ــت در هر زمان و مکان در اختیار  و تمیز و با کیفی

مصرف  کنندگان قرار دهند]13[.

3. سامانه ی فتوولتایيک متصل به شبکه
ــال   های  ــد فزاينده  ی صنعت نیمه   هادی در س با رش
ــای تولید ادوات الکترونیک  اخیر و کاهش هزينه   ه
ــامانه   های فتوولتايیک کاربردهای  قدرت، امروزه س
ــازار اين  ــد ب ــترده ای پیدا نموده  اند]14[. رش گس
ــترده- ــامانه   ها منجر به برنامه   های کاربردی گس س

ــمت مصرف   کننده  ــامانه   ها به ويژه در س   ی اين س
ــه با ــت]15[.  در مقايس ــده اس ــرق ش ــع ب  و توزي

ــث آلودگی  ــنتی تولید انرژی، باع ــامانه   های س س
محیط زيست نمی   گردند.

ــک  فتوولتايی ــامانه  ی  س ــزای  اج ــن  مهم تري  
ــتند.  ــر  هس ــلول و اينورت ــبکه س ــه ش ــل ب  متص
ــیدی را به  ــک، انرژی خورش ــلول   های فتوولتايی س
ــلول   هايی که  ــرژی الکتريکی تبديل می   کنند. س ان
ــاژ را تأمین  ــرار گرفته اند، ولت ــری ق ــه صورت س  ب
ــان را تأمین  ــوازی جري ــته های م ــد و رش می  کنن
ــوان فتوولتا يیک  ــگر ت ــتگاه پردازش می کنند. دس
ــت که به ــد کوچکي اس ــبکه، مول ــه ش ــل ب  متص
شبکه  ی توزيع برق متصل مي  شود و به منظور حفظ 
پايداري شبکه و برقراري ايمني مصرف  کننده، ملزم 
به رعايت استانداردهاي کیفیت توان شبکه  ی توزيع 
مي  باشد]16[. اينورتر های متصل به شبکه هم برای 
بهبود کیفیت توان و قابلیت اطمینان بسیار مناسب 

شکل2. بخش  های مختلف يک سامانه ی فوتوولتايیک]18[ 

شکل 1. چهارچوب مفهومی اين مقاله

تأثير سامانه  های فتوولتاييک درکيفيت...
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ــت. به دلیل مهم  ــبکه اس بر اصالح ضريب توان ش
ــوان و کنترل ولتاژ، جداگانه  بودن اصالح ضريب ت

در  بخش   های بعد به تفسیر آن می   پردازيم. 

4. 2. بهبود ضریب توان
ــران توان راکتیو  ــن پارامتر در واقع نتیجه   ی جب اي
است. برای بهبود ضريب توان در شبکه   ها ی کنونی 
ــتفاده  ــب توان اس ــده ضري ــز تصحیح   کنن  از تجهی
می   کنند. به اين نکته بايد توجه شود که هنگام کار 
ــن تجهیز، جريان در فرکانس   های خاص به دلیل  اي
تشديد، افزايش می يابد. به عالوه اندوکتانس کاهش 
داده شده در مدار می   تواند باعث افزايش هارمونیک 
ــود. افزايش هارمونیک منجر  ــامانه ش جريان در س
ــفورمرها و ديگر  ــه افزايش حرارت و خرابی ترانس ب
از  ــتفاده  اس ــن  بنابراي ــود]24[.  ــزات می   ش  تجهی
ــور اصالح ضريب  ــامانه  های فتوولتايیک به منظ س

توان بسیار مناسب  تر است. 
ــوالً در ضريب  ــک معم ــای فتوولتايی اينورتر ه
ــامانه  ی فتوولتايیک  توان واحد کار می  کنند. اگر س
ــد، بديهی است که  ــته باش ــبکه وجود نداش در ش
ــط  ــی بار توس ــو مصرف ــو و راکتی ــوان اکتی کل ت
ــد. اينورترهای فتوولتايیک   شبکه تأمین خواهد ش
ــامانه با هدف فراهم کردن توان  وظیفه   ی کنترل س
ــی را دارند]25[. اگر ــو صفر در فرکانس اصل  راکتی

ــبکه  ــامانه  ی فتوولتايیک فقط توان اکتیو به ش س
تزريق کند، توان اکتیو کشیده شده از شبکه توسط 
ــیده از  بار کاهش خواهد يافت ولی توان راکتیو کش
ــورت ضريب توان  ــبکه ثابت می  ماند. در اين ص ش
ــبکه کاهش خواهد يافت که مطلوب نیست. اگر  ش
ــامانه  ی فتوولتايیک توسط يک روش کنترلی به  س
ــار را تولید  ــوان راکتیو مورد نیاز ب ــورت دقیق ت ص
کند، در اين صورت ضريب توان شبکه واحد خواهد 
ــرای آن که  ــت که معموالً ب ــد. الزم به ذکر اس ش
ــرايط مختلف بیشترين  سلول خورشیدی تحت ش
  DC/DC ــوان ممکن را تولید کند، از يک مبدل ت
ــیدی به اينورتر استفاده  ــلول خورش برای اتصال س

می   شود]26[.

4. 3. جبران  سازی هارمونيک بار
ــاد  ــبب ايج ــی، س ــای غیرخط ــتفاده از باره  اس

هارمونیک   های جريان در شبکه ی 
سراسری می   شود. وجود چنین

هارمونیک   هايی باعث تولید
تلفات اضافی در خطوط

ــردد.  می   گ ــوان  ــب ت ــش ضري ــال و کاه انتق  
ــه  ــه ب ــی ک ــت خازن   هاي ــن اس ــن ممک همچنی
ــبب  ــده  اند، س ــبکه وصل ش ــورت موازی به ش ص
ــوند. اين ــن هارمونیک   ها ش ــا اي ــديد ب ــاد تش  ايج

ــالل در کارکرد  ــاد اخت ــبب ايج ــا س هارمونیک   ه
ــامانه   های مخابراتی و غیره نیز  ــايل حساس، س  وس

می   شوند]26[. 
ــودن  ــر نم ــک در فیلت ــای فتوولتايی اينورتر ه
ــیار مؤثرند. سامانه  ی فتوولتايیک  هارمونیک بار بس
ــبکه  ی توزيع جهت تاًمین بخشي از بار و در  در ش
ــتفاده  ــش هارمونیک   هاي جريان اس ــار آن کاه  کن

می  شود.
ــی چگونگی جبران هارمونیک   های  برای بررس
بار توسط اين سامانه، از يک يکسو کننده   ی ديودی 
ــتفاده ــه فاز تمام پل به عنوان بار غیر خطی اس  س

ــالوه بر انتقال  ــر فتوولتايیک ع ــود. از اينورت می   ش
ــبکه  ــورت فیلتر فعال در ش ــوان به ص ــوان، می   ت ت

استفاده کرد]27[.
ــرف نظر از میزان توان  ــامانه می   تواند ص اين س
ــک، همواره  ــلول   های فتوولتايی ــط س تولیدی توس
ــار را تا  ــای هارموينکی ب ــو و جريان   ه ــوان راکتی ت
ــد]28[. جبران  ــقف قدرت اينورتر ها جبران کن س
ــط يک روش کنترلی سبب  هارمونیک   های بار توس
ــبکه کاماًل سینوسی گردد  ــود که جريان ش می  ش
ــود]29[. در  ــبکه نش ــای بار وارد ش و هارمونیک   ه
ــات اينورتر، تفاوت  ــورت صرف  نظر کردن از تلف ص
ــلول   های خورشیدی و  بین توان تولیدی توسط س
ــبکه در خازن dc ذخیره  توان اکتیو تزريقی به ش
می   شود. اگر توان تولیدی توسط سلول خورشیدی 
ــبکه تزريق نگردد، با توجه به اين که سلول - به ش

ــع جريانی  ــت منب ــیدی دارای ماهی ــای خورش  ه
ــی زياد خواهد  ــازن بصورت خط ــتند، ولتاژ خ هس
شد. بايد کنترل  کننده    میزان توان اکتیو تزريقی به 
ــبکه را طوری کنترل کند که ولتاژ خازن همواره  ش
ــلول   های  ــط س ــت بماند. اگر توان تولیدی توس ثاب
ــد، کنترل کننده   ی مربوط به  ــیدی کم باش خورش
ــبکه  ــاژ خازن می   تواند مقداری توان اکتیو از ش ولت
جذب کند، تا در اثر تلفات اينورتر ولتاژ خازن افت 

ــايی و  ــتند و همچنین می  توانند باعث پیک  س هس
کنترل انرژی شوند]17و18[.

ــامانه   ها برای تزريق توان تولیدی توسط  اين س
سلول   های خورشیدی به شبکه استفاده می   شوند و 
روش   های متعددی برای کنترل آن  ها ارايه گرديده 
ــکل 2 بخش   های مختلف يک سامانه ی   ــت. ش اس

فتوولتايیک را  نشان می   دهد.
ــاده، طول عمر باال، نصب و  ــیار س ــاختار بس س
ــان از مهم ترين  ــريع، بهره برداری آس راه اندازی س

ويژگی های اين سامانه   ها است.
ــوان در ــا تولید ت ــک ب ــامانه   ها ی فتوولتايی  س

  نقطه  ی مصرف و تزريق توان تولیدی به شبکه ی  داخلی 
مصرف  کننده، میزان توان مصرفی از شبکه را کاهش 
 داده و بسته به توان تولیدی سامانه، بخشی از توان 
ــد. حداکثر توان  ــده را تأمین می نماين مصرف   کنن
ــرق فتوولتايیک  ــامانه  ی ب ــی تزريقی از س الکتريک
ــده معادلW 1200 با راندمان الکتريکی  نصب ش

92% مشاهده و ثبت شده است]19[.
ــک  ــک در ي ــرق فتووتايی ــوذ ب ــینه   ی نف  بیش
ــتگی به ويژگی   های شبکه  ــخص بس ــبکه   ی مش ش
مانند: نوع، مکان، تابش خورشید، قابلیت دسترسی 
ــع جغرافیايی  ــوط انتقال و توزي ــیر خط زمین، مس
دارد]21و22[. ــبکه  در ش ــک  فتوولتايی ــعه   ی  اش

4. بررسی تأثير سامانه ی فتوولتایيک بر 
پارامتر های مهم کيفيت توان

ــامانه   های فتوولتايیک توان فتوولتايیک را به بار  س
ــی از نیاز  ــی انتقال می   دهند و بخش ــاوب محل متن
ــد. اضافه بر اين  ــدگان را تأمین می   کنن مصرف   کنن
ــتند پارامترهاي کیفیت توان را در  که موظف هس

نقطه   ی کوپل مشترك کنترل نمايند.
ــامانه   های فتوولتايیک  ــر س ــش اث ــن بخ  در اي
ــوان مانند ضريب توان،  پارامتر های مهم کیفیت ت
کاهش هارمونیک و کنترل ولتاژ، را  ارزيابی می   کنیم.

4. 1. جبران  سازی توان راکتيو
ــک  فتوولتايی ــامانه   های  س ــت  مزي ــن   مهم   تري
ــب  ــا نص ب ــت.  اس ــو  راکتی ــوان  ت ــازی   جبران   س
ــک، اپراتورهای  ــامانه   هاي تولید توان فتوولتايی س
ــي تزريق توان به  ــدگان تواناي ــبکه و مصرف   کنن ش
ــامانه   ها قادرند با  ــند. اين س ــبکه را دارا مي   باش ش
استفاده از يک کنترل   کننده، توان راکتیو مورد نیاز 
ــبکه را تشخیص دهند و اين توان را با آن مبادله  ش
کنند. بدين ترتیب  توان راکتیو را جبران می   کنند. 
ــازی توان راکتیو به منظور بهبود  در کل، جبران   س
ــادل کردن بارها  ــوان، کنترل ولتاژ و متع ضريب ت
ــترين تأثیر جبران توان راکتیو  انجام می   شود. بیش

تأثير سامانه  های فتوولتاييک درکيفيت...
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ــامانه ی فتوولتايیک در  اين حالت قادر  نکند و س
ــت که توان راکتیو و جريان   های هارمونیکی بار  اس

را تأمین کند.
ــامانه  ی کنترل کاهش   يک بلوك دياگرام از س

هارمونیک در شکل 3 نشان داده شده است.
ــک  ــال ي ــن مث ــک در اي ــامانه  ی فتوولتايی  س
ــامل يک  ــت، که ش ــامانه  ی تبديل دو طبقه اس س
مبدل DC-DC از خروجی سامانه  ی فتوولتايیک 
ــینه  ی  ــاژ  DC با کنترل خروجی بیش به خط ولت
ــامانه وصل  ــبکه را به س ــوان و يک اينورتر که ش  ت
ــد جريان مرجع خروجی سامانه  ی  می   کند، می باش
ــامل دو قسمت است. جزء اصلی که  فتوولتايیک ش
ــود و  ــرل ولتاژ خط  DC تولید می  ش ــط کنت توس
حلقه  ی کنترل ضريب توان برای کاهش هارمونیک 
ــازی  ــود که در اين جا بر جبران   س ــتفاده می   ش اس

هارمونیک بار تأکید شده است.
ــی و  ــخ دينامیک ــود پاس ــرای بهب ــوالً ب   معم
ــک کنترل   کننده   ی  ــداری، ي ــرل پاي ــه  ی کنت حلق
ــب برای حلقه   ی بازخورد جريان سلف فیلتر  مناس
تنظیم می   شود. سامانه  ی اينورتر فتوولتايیک برای 
ــبکه   ی توزيع  ــازی هارمونیک به ش عمل جبران   س
ــود. برای جلوگیری از اثرات  هوشمند متصل می   ش
کنترل جريان بر اينورتر فتوولتايیک، منابع جريان 
ــای هارمونیک دلخواه  ــده در فرکانس   ه کنترل ش

استفاده می   شود]30[.
با استفاده از اينورتر های  فتوولتايیک  به عنوان 
ــود کیفیت توان  ــامانه، بهب کاهنده  ی هارمونیک س
ــمند صورت می   گیرد. همچنین به  ــبکه  ی هوش ش
منظور ارايه   ی يک اثر دقیق تجزيه و تحلیل جبران 
ــر فتوولتايیک در  ــتفاده از اينورت ــک با اس  هارمونی
روز/فصل/سال، استفاده از يک مدل آماری و داده ی 
ــد در نظر گرفته  ــید می   توان تابش لحظه   ای خورش

شود.]32[.
ــعه   های  ــدرت برای مواجه   ی اش ــای ق اينورتر ه
ــتفاده می   شوند  ــامانه  ی قدرت اس فتوولتايیک با س
ــک جريان می   کنند. بنابراين آن   ها  و تولید هارمونی
ــی کل )THD( ولتاژ و جريان  ــاج هارمونیک اعوج
ــترك )PCC( را افزايش  ــج مش ــه  ی تزوي  در نقط
ــای ولتاژ در  ــوالً هارمونیک   ه ــا معم ــد. ام می   دهن
صورت محکم بودن شبکه و امپدانس سری معادل 
ــأله   ی  ــم، در محدوده   ی مجاز قرار می   گیرند. مس  ک
هارمونیک   های جريان مرتبه باال باعث ايجاد تشديد 

در فرکانس   های باال می   شود.]15[.

4. 4. کنترل ولتاژ
ــا  آن   ه ــای  اينورتر ه و  ــک  فتوولتايی ــامانه   های   س
می   توانند تأثیر قابل  توجهی در تثبیت ولتاژ داشته 
ــته  ــبکه چند منبع وجود داش ــند. وقتي در ش باش
ــد، احتمال جاري شدن توان برگشتي از منابع  باش
ــت وجود دارد. شارش توان  ــمت پس پراکنده به س
ــد منجر به  ــعاعي مي   توان معکوس در فیدر هاي ش

ــترك در  ــه ولتاژ در نقطه   ی تزويج مش ايجاد اضاف
ــرايط کم  باري شود. سطح ولتاژ به توان لحظه   اي  ش
ــته است و شرکت  هاي توزيع برق بايد  تولیدي وابس
برخي استاندارد هاي کیفیت توان را در اين ارتباط 

رعايت نمايد]15[.
ــتفاده از خود  ــا اس ــرل ولتاژ ب ــک، کنت ــک تکنی  ي
ــاژ  ــرل ولت ــت. کنت ــک اس ــای فتوولتايی  اينورتر ه
ــط اينورتر  ــودکار، توس ــورت خ ــه ص ــد ب می    توان
ــس انجام  ــرل فرکان ــن کنت ــک، در حی  فتوولتايی
ــک  ي ــامل  ش ــا  کننده   ه ــرل  کنت ــن  اي ــود.   ش
ــا در  ــیگنال خط ــتند. س ــده  ی PI هس  کنترل  کنن
ــاژ پايانه  ــاژ پايانه مرجع و ولت ــا، اختالف ولت آن  ه
ــت. توان راکتیو برای تعیین  ــده اس اندازه  گیری ش
ولتاژ پايانه تغییر می   کند. به دلیل محدوديت تغییر 
ــاژ  هم محدوديت دارد. در  توان راکتیو کنترل ولت
هنگام اتصال کوتاه مقدار توان راکتیو مورد نیاز برای 
ــینه است. در اين وضعیت بعد از  کنترل   کننده بیش
خطا ممکن است اضافه ولتاژ رخ دهد. بنابراين اين 
ــه توان راکتیو  ــک حلقه  ی حفاظتی دارد ک مدل ي
تقاضا را هنگامی که ولتاژ از مقدار آستانه می   گذرد، 
ــد]33[. با بهره   برداری از توانايی   های  کاهش می   ده
ــک، کیفیت ولتاژ  ــامانه  ی فتوولتايی توان راکتیو س

شبکه بهبود می   يابد. 
ــامانه   های فتوولتايیک  ــب س با مکان يابي مناس
ــات را هم   ــاژ، تلف ــل ولت ــود پروفاي ــالوه بر بهب  ع
ــول زمان کاهش  ــش داد]34[. در ط می  توان کاه
ولتاژ اينورتر فتوولتايیک، يک جريان راکتیو اضافی 
ــبکه تزريق می   کند،  را برای کاهش افت ولتاژ در ش
ــد عامل مانند  ــته به چن ــه مقدار اين جريان بس ک
ــده و ضريب کاهش افت  ــلف اتصال   دهن اندازه   ی س

ولتاژ تغییر می   کند]18[.
ــخص است پنل  ــکل 4 مش همان طور که در ش
فتوولتايیک توسط يک اينورتر DC/AC به شبکه 
ــده است. انحرافات ولتاژ پايانهی  خروجی  متصل ش
ــا تنظیم مقدار توان  ــور فتولتايیک می  تواند ب ژنرات
ــارش يافته از ژانراتور فتوولتايیک محدود  راکتیو ش

شکل3. بلوك دياگرام سامانه ی 
کاهش هارمونیک بار]32[

ــا تزريق توان  ــت در جذب ي ــی محدودي ــود. ول ش
ــود دارد. در ضريب توان  ــط اينورتر وج راکتیو توس
ــات ولتاژ کمتر  ــامانه ی فتوولتايیک انحراف ثابت س
ــبت به هنگامی که ضريب توان متغیر  ــت از نس اس
ــت. اگر مقدار توان راکتیوی که توسط سامانه ی  اس
ــود در يک  ــش می  ش ــبکه پخ ــک در ش فتوولتايی
ــخص تنظیم شود انحرافات ولتاژ کاهش   مقدار مش

می يابد]35[.
اندازه گیری نوسانات ولتاژ توسط فلیکرمتر هم 
امکان  پذير است و کنترل شکل سینوسی، نوسانات 
ــاژ و غیره را  ــوان، تغییرات دامنه ی ولت ــس ت فرکان

ممکن می  سازد]36[.
ــامانه ی فتوولتايیک تأثیر زيادی در پايداری  س
ــامل مدل  ــی ش ــای مخلتلف ــاژ دارد. پارامتر ه ولت
ــیه  ی  توان راکتیو، ضريب همکاری گذرگاه و حاش
ــامانه ی فتوولتايیک،  ــکان س ــری )LM(، م بارگی
ــی پراکندگی پنل  های فتوولتايیک  اندازه و چگونگ
بر آنالیز تأثیر فتولتايیک بر پايداری ولتاژ استاتیکی 
ــب توان  ــد. البته ضري ــر دارن ــدرت اث ــامانه ی ق س
ــیار مهم  ــک در اين حین بس ــامانه ی فتوولتايی س
ــر از واحد  ــفاز بهت ــت. ضريب توان پیش فاز-پس  اس
ــت. سامانه ی فتوولتايیک نزديک به شینه  ای که  اس
ــط خط  ــن ضريب همکاری را دارد و در وس کمتري
ــفاز- پس فاز  ــود. در ضريب توان 0/7 پیش  نصب ش
ــر چه پراکندگی  ــداری ولتاژ را دارد. ه بهترين پاي
ــتر باشد،  ــبکه بیش ــامانه  های فتوولتايیک در ش س

پايداری ولتاژ شبکه بیشتر بهبود می  يابد]22[.
ــر از بار  ــد فتوولتايیک فرات ــه تولی ــی ک هنگام
ــه وجود  ــه ولتاژ ب ــکل اضاف ــود مش ــا می  ش  تقاض
ــت  ــه ولتاژ الزم اس ــش اضاف ــرای کاه ــد. ب می  آي
ــای  ــه واحد ه ــوان ب ــارش ت ــدار ش ــی مق دسترس
ــرای اين منظور  ــش يابد.]30[ ب ــک کاه فتوولتايی
ــتفاده  ــاز پراکنده اس ــامانه ی ذخیره  س ــک س  از ي
 می  شود. انرژی اضافی فتوولتايیک برای شارژ واحد 
ــاز در طول روز استفاده می  شود. از انرژی  ذخیره  س
ــک بار در  ــرای کاهش پی ــده ب ــی ذخیره  ش اضاف

تأثير سامانه  های فتوولتاييک درکيفيت...
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شکل4. بلوك دياگرام سامانه فتوولتايیک]33[ 

ــود. مقدار اين شارژ  ــاعات پرباری استفاده می  ش س
ــامانه ی ذخیره  ساز به ظرفیت باتری آن  و دشارژ س
 بستگی دارد. به اين ترتیب باعث پیک  سايی بار هم 

می  شود]37[.

5. نتيجه  گيری
ــیدی فتوولتايیک يکی از منابع  سامانه های خورش
ــتند. با  ــه  ی آينده هس ــد برق در ده ــال رش در ح
ــوان، تأثیر  ــت پديده های کیفیت ت ــه به اهمی  توج
ــای مهم اين  ــامانه  های فتوولتايیک بر پارامتره س
ــش کلیدی  ــد. در اين مقاله نق ــی ش پديده بررس
سامانه ی فتوولتايیک در جبران توان راکتیو شبکه، 
اصالح ضريب توان، جبران هارمونیک بار و کنترل 
ــامانه ی فتوولتايیک  ولتاژ مورد بحث قرار گرفت. س

ــانات ولتاژ، پايداری ولتاژ  در اصالح افت ولتاژ، نوس
ــیار خوب عمل می  کند. در نهايت  و اضافه ولتاژ بس
ــن پارامترها  ــامانه  های فوتوولتايیک با اصالح اي س

باعث بهبود کیفیت توان شبکه هوشمند می  شود.
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آشنايی با استانداردهای في
کّمی نفت و گاز

واژه های کلیدی: استاندارد، اندازه گیری، اندازه گیری کمی، 
صحت سنجی، واسنجی ش

گار
ــ

نـ

ــتانداردهای مورد  ــتار، معرفی اس هدف از اين نوش
ــنجش کّمی نفت  ــوق وزارت محترم نفت در س وث
ــام و فرآورده،  ــروش نفت خ ــای ف و گاز در پايانه ه
ــادی ورودی و خروجی  ــا مب ــوط انتقال گاز ي خط
ــگاه ها، مجتمع های پتروشیمی و گازرسانی  پااليش
ــت. به اين منظور، بعد از درج مقدمه ای  استانی اس
کوتاه، ابتدا به تعريف استاندارد و سپس به شرحی 
مختصر در تاريخچه ی استاندارد و استانداردسازی 
ــده است. در ادامه ی همین بخش، انواع  پرداخته ش
ــکل گیری آن و  ــاظ نحوه ی ش ــتانداردها از لح اس
سطوح يا انواع استانداردها از نظر مراجع ذی صالح 
در تدوين، تشريح شده است. معرفی استانداردهای 
ــت. با  ــران )IPS( بخش بعدی اس ــت نفت اي صنع
آماده شدن بستر معرفی استانداردهای کّمی نفت، 
ــتار استانداردهای API )در سنجش  در پايان نوش
ــنجش  ــتانداردهای AGA )در س کّمی نفت( و اس

کّمی گاز( به اختصار معرفی شده است. 

مهندس محمدحسن موحدی
 رئیس پروژه مهندسی و ساختمان

شرکت نفت و گاز پارس
movahed61@nipc.ir

ت اول
قسم
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1. مقدمه
ــا در رویکردهای  ــتاندارد، نه تنه امروزه رد پای اس
علمی، صنعتی و مباحث فنی، بلکه در تمام شئونات 
زندگی ما به روشنی قابل تشخیص است. برای پی 
ــتاندارد، همین قدر کافی است  بردن به ضرورت اس
ــتانداردهای موجود  که بدانیم در صورت حذف اس
ــام رویکردهای مورد  ــده در تم ــه کار گرفته ش و ب
ــرای هیچ کدام از صنایع  ــر، امکان ادامه ی کار ب نظ
ــان به هیچ وجه  ــی جه و یا مراکز علمی و پژوهش
فراهم نخواهد بود. یکی از مبانی و پایه های تدوین 
استانداردها »تجربه« است که طی سالیان متمادی 
ــت پیدا کرده است. اما قبول کردن  بشر به آن دس
ــتانداردها به  ــر تجربه در پیدایش و نگارش اس تأثی
منزله ی رد تأثیر دیگر مبانی در تدوین استانداردها 

نیست. 
ــتانداردها  ــیار مهم اس ــی از کاربردهای بس یک
ــری آن در طراحی،  ــع، پذیرش و به کارگی در صنای
ــات نفتی و صنایع  ــاخت و بهره برداری از تأسیس س
وابسته به آن )اعم از صنایع باالدستی و استخراج تا 
پاالیش، توزیع و صادرات( است. در صنایع نفت که 
خود به تخصص های مختلفی تقسیم می شود، بحث 
ــت خام، گاز طبیعی و  ــروش و به ویژه صادرات نف ف
فرآورده های نفت و گاز از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است. در همین راستا، توجه ویژه ی دست اندرکاران 
ــتانداردهای  ــرآورده به اس ــت و ف ــر صادرات نف ام
ــیار باالیی برخوردار است. از  مربوطه از جایگاه بس
ــتار بر این است که با فراهم  ــعی این نوش این رو س
نمودن بستر الزم برای شناخت و پذیرش مفهمومی 
ــتانداردهای  ــتاندارد )به طور عام(، به معرفی اس اس

مرتبط پرداخته شود.

2. تعریف استاندارد
استاندارد، به معنای هر نوع نظم ثابتی است که در 
ــود. یا،  مجاری امور مربوط به پدیده ها جاری مي ش
ــتاندارد به معنای هر معیار و مقیاسی است که  اس
ــیء و یا محصولی را  با آن بتوان کیفیت و کمیت ش
ــنجش قرار داد. اما طبق تعریف، استاندارد  مورد س
به مشخصات فني و مدارك قابل دسترسی ای گفته 
ــده ی مبتنی بر  ــج پذیرفته ش ــود که بر نتای مي ش
ــتوار بوده و با هدف  »علم« و »فّن« و »تجربه« اس
ــکاري و یا توافق  ــه، با هم ــاي بهره وري جامع ارتق
ــوان اعضا  ــت اندرکاران )به عن ــي همه ی دس ضمن
ــادي ذی صالح، معتبر  ــط نه یا ارکان( تهیه و توس
ــیده باشد. این مالك هاي  و اجرایی به تصویب رس
ــنجش،  ــار و مبنا براي س ــخص به عنوان معی مش
ــت هر فرآورده،  ــه و ارزیابي کیفیت یا کمی مقایس
ــرار می گیرد.  ــتفاده ق محصول و خدمات مورد اس
مفهوم استانداردسازی هم عبارت است از »فعالیت 
ــتقرار و تثبیت شرایط و مقررات الزم  مربوط به اس
ــطح بهینه در  ــه مطلوب ترین س ــیدن ب ــرای رس ب

زمینه های مورد انتظار«]1[.

به بیانی، استانداردسازي یعني تعیین یک سری 
بایدها و نبایدهایی که الزم است در روند انجام یک 
ــود، به طوری که نحوه ي اجراي  فعالیتی رعایت ش
ــه اي که باید مطابق  ــت وضعیت بهین آن و در نهای
ــر بیاموزد. ــود را به کارب ــیم ش ــاي روز ترس نیازه

1.2. تاریخچه ی استاندارد
از  و  ــت  نیس ــد  ــده ای جدی پدی ــازي  استانداردس
ــیار دور در زندگي بشر وجود داشته  گذشته ی بس
ــیاري از علوم، از  ــد بس ــتاندارد نیز مانن ــت. اس اس
ــرد و چگونگی  ــو می گی ــي الگ ــاي طبیع پدیده ه
شکل گیری و تکامل آن، برداشتي است که انسان از 
محیط پیرامون خود داشته و دارد. استانداردسازی 
ــه الزاماً به نیت  ــورت ناخودآگاه )و ن ــدا به ص در ابت
ــراي مثال،  ــت. ب ــازی( تحقق یافته اس استانداردس
ــمارش دهدهي که  ــامانه ی ش ــش س ــخ پیدای تاری
ــرار مي گیرد به  ــتفاده ق ــورد اس ــم اکنون نیز م ه
گذشته ای بسیار دور باز مي گردد و در واقع الگویي 
ــان است. بسیاري  ــتان دو دست انس از تعداد انگش
ــته ی استاندارد،  ــمندان در شناخت گذش از اندیش
ــازی  ــتین تالش استانداردس پیدایش زبان را نخس
ــوم« بین  ــاد »ارتباطی با مفه ــت ایج ــر در جه بش
ــط نیز یکي دیگر از  ــان ها مي دانند. پیدایش خ انس
ــتانداردهاي مهم، مطلوب و ماندگاِر بشر است،  اس
ــم و مقررات خاصي  ــتیابي به عالی به طوری که دس
ــا، بدون این  ــوب مفاهیم و پیام ه ــراي القای مکت ب
ــت. بعد از  ــر نبوده اس ــازی امکان پذی استانداردس
ــان ها با یکدیگر از طریق  پیدایش خط و ارتباط انس
ــر،  ــات و نیز مدنیت یافتن بش ــروف، کلم کالم، ح
ــاي گوناگون به  ــتانداردهاي زندگي در حوزه ه اس
ــس از دیگري به  ــژه ارتباطات اجتماعی، یکي پ وی
ــرعت به وجود آمدند. توسعه ی فناوری و تجارت  س
ــته نیز انسان را وادار نموده تا در  در قرن هاي گذش
ــام اندازه گیري هاي  ــي از زمینه ها به ویژه انج برخ
ــایل و لوازم  ــاخت وس ــن در س ــان و همچنی یکس
ــتانداردهایي را تعیین نماید  ــود، اس ــاز خ مورد نی
)آغاز پیدایش معیارهای اندازه گیری وزن و طول(. 
ــازی های بیان شده  ــتانداردها و یکسان س تمام اس
ــتن در  ــن زندگي بهتر و زیس ــون، براي تأمی تاکن
ــان هاي زبده و متفکر  شرایط مطلوب تر توسط انس
ــدف از تدوین این  ــده اند. به طور کلي ه ــن ش تعیی
ــاي صحیح در  ــري از الگوه ــتانداردها، بهره گی اس
زندگي انسان ها، برقراری روابط مطلوب و توسعه ی 
ــان ها  ــتر انس تولید براي نیل به کمال هر چه بیش

بوده است ]2[.
انسان همواره برای درك بهتر از جهان گرداگرد 
خویش و نیز برای انتقال ملموس تر یافته هایش، در 
ــاخص ها و معیارهای مختلف بوده تا از  پی ایجاد ش
ــه به طور »کیفی«  ــذر بتواند آن چه را ک ــن رهگ ای
ــت، به گونه ای»کّمی«  ــل »درك« اس برای وی قاب
ــل »لمس« کند. مقیاس های اندازه گیری و  نیز  قاب

واحدهای شمارش، نمونه هایی بارز از این موفقیت 
بشرند. اولین قدم براي علمي کردن استانداردهای 
ــالدي در زمینه ی  ــال 1496 می اندازه گیری، در س
»اندازه گیري طول« و در انگلستان صورت گرفت ]2[.

اما درگذر زمان انسان ها دریافتند که هنگام داد 
و ستد، نه تنها نیازمند اندازه گیری مقدار و کیفیت 
ــتند، بلکه باید این شاخص ها را به گونه ای  کاال هس
ــاید از ره آورد تالش  ــک بزنند. ش ــب نیز مح مناس
ــتین  ــتیابی به این »محک« بود که نخس برای دس
ــتانداردها« و »نظامنامه های« بشر به شیوه ی  »اس

امروزی شکل گرفت. 

2.2. انواع استانداردها از نظر چگونگی 
شکل گیری و تثبیت

فارغ از این که استاندارد تدوین شده در چه زمینه ای 
ــکل گیری و تدوین  کاربرد دارد، از نظر چگونگی ش
آن در حالت های متنوعی می تواند دسته بندی شود 
ــه چهار گونه ی مختلف و معمول آن  که در ادامه ب

اشاره شده است. 

1.2.2. استانداردهای تاریخی
ــه یا یک اداره که  ــاعت کار در یک کارخان مانند س
ــکل  ــالیان متمادی فعالیت آن واحد، به ش طی س
ــتاندارد کاری  ــده و به نام اس امروزي آن تثبیت ش

از آن یاد می شود.

2.2.2. استانداردهای تطبیقی1
ــد الگوبرداری از اندازه ی یک متر روی میز کار  مانن
ــاخص قراردادی متر در موزه ی  پارچه فروش یا ش

سور پاریس. 

3.2.2. استانداردهای مفهومی یا کیفی
ــه  ــد، مناقش ــون مفهومی ان ــتانداردها چ ــن اس ای
ــال  دنب ــد  بای ــتانداردها  اس ــن  ای در  ــد.  برانگیزن
ــی یا نشانه ها باشیم )کتابی برای کادو  پدیدارشناس
ــود، کادو دهنده قیمت روی جلد  دادن تهیه می ش
را مخدوش می کند؛ هدف وی حدف ارزش مادی و 

صحه گذاشتن بر ارزش معنوی کتاب است(.

4.2.2. استانداردهای علمی
که مبنای این گونه استانداردها مفاهیم علمی است. 
ــتانداردهای موجود و پرکاربرد فعلی  نکته: اس
ــی می تواند ترکیبی از دو  در زمینه ی علوم مهندس
ــرای مثال مبنای  ــد )ب ــه از حالت های باال باش گون

علمی و کیفی(.

3.2.  تعاریف ویژه
ــیم بندی  ــک تقس ــتانداردها و در ی ــل اس در مقاب
ــدارك فنی زیر نیز در زمره ی  ویژه، گاهی اوقات م

استانداردها طبقه بندی می شوند:

1. Bench Marking 

آشنایی با استانداردهای کّمی نفت و گاز...
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• مشخصات فنی2؛
• گزارشات فنی3؛

• تجربه های توصیه شده4؛
• دستورالعمل ها5؛
• رویه های کاری6؛

• نظام نامه؛
• آیین نامه7.

برخالف انتظارات و برداشت عمومی از کاربرد و 
مفهوم استاندارد، ماهیت شش سند فوق نیز به نوعی 
استانداردسازی تلقی می شود )که به این شش قسم 
ــت تعداد آن از این  هم خاتمه نمی یابد و ممکن اس
ــند اول، خود نیز به نوعی  هم بیشتر باشد(. سه س
ــتانداردها قرار می گیرند،  ــتاندارد و در گروه اس اس
ــد آن ها همان روش و رویه ی معمول  چون در تولی
ــتانداردی رعایت شده و متن  در تولید متن های اس
ــد.  ــده مبتنی بر علم، فن و تجربه می باش تولید ش
ــتانداردهای ملی یا استانداردهای  در بسیاری از اس
ــی دنیا )از جمله API و یا ASTM( عنوان  صنعت
ــت از عنوان  ــده ترکیبی اس ــد ش ــتاندارد تولی اس
ــات  ــتاندارد، RP ،TR و یا Spec. چون مؤسس اس
معتبر و معروف تولید کننده ی استاندارد در جهان، 
ــان را برای نام گذاری متن  یک رویه ی ثابت و یکس
ــد، بنابراین از نظر  ــتاندارد خود رعایت نکرده ان اس
ــتانداردی، طبقه بندی های  اس رتبه بندی متن های 
متفاوتی وجود دارد. برای آشنایی با درجه ی اعتبار 
ــه می توان به  ــده در هر مؤسس ــای تولید ش متن ه
استاندارد یا سند »استاندارد استانداردنویسی« آن 
مؤسسه و یا پیش گفتار8 هر استاندارد، مراجعه و از 

درجه ی اعتبار متن مورد نظر مطلع شد.
ــه سند  ــوی دیگر، برای تبیین و تدوین س از س
ــه(  ــه ی کاری و نظام نام ــتورالعمل، روی ــر )دس آخ
ــود و  ــتانداردها نیز کمک گرفته می ش اغلب از اس
ــتانداردهای خاص  ــه سند به اس یا در متن این س
ــود. اما،  ــاره و توصیه می ش ــده ای اش و شناخته ش
ــا مفاهیم و تصور  ــند ب ــه س تفاوت عمده ی این س
ــت که  ــتانداردهای فنی، در این امر اس جامع از اس
ــطح مدیریت یک سازمان، یا  با بروز تغییرات در س
ــدن تغییرات در شرایط اجتماعی، شرایط  حادث ش
سیاسی، شرایط اقتصادی، شرایط تولید در کارخانه 

2. Specifications 
3. TR: Technical Report 
4. PR: Recommended Practice 
5. Instructions 
6. Procedures 
7. Regultions 
8. Foreword 

ــلیقه ای نیز  ــانی و حتی به طور س ــا خدمات رس و ی
ــه ی کاری و  ــتورالعمل، روی ــت مفاد دس ممکن اس
ــی شوند.  ــت خوش تغییراتی اساس آیین نامه ها دس
اما نیک می دانیم که اعمال تغییرات و به روزرسانی 
ــتانداردها هیچ گاه سلیقه ای نبوده و بر سه  متن اس
رکن اساسی و غیرقابل تغییر و غیرقابل انکار »علم، 

فن و تجربه« استوار است. 
     هرچند در تولید سه نوع سند آخر از مفاهیم 
استانداردهای تاریخی، استانداردهای تطبیقی و یا 
استانداردهای مفهومی بهره برده شده است، اما به 
لحاظ اجرایی و تصحیح فرآیندهای اجرایی در یک 
ــازمان رعایت تک به تک بندهای آن الزم االجرا  س
ــود. در ادامه به تعریف دو سند از اسناد  تلقی می ش
ــی دارای تفاوت های ویژه ای با بقیه  فوق که به نوع

می باشد پرداخته شده است.
ی�ا  و  آیین نام�ه  نظام نام�ه،  تعری�ف 
ــتورالعمل ها به آن  دس�تورالعمل: نظام نامه یا دس
ــه در اجرای  ــود ک ــته از مقرراتی گفته می ش دس
ــده و می تواند جزیی  ــک رویه ی کاری9  مطرح ش ی
ــد متأثر از  ــود. نظام نامه می توان ــوب ش از آن محس
ــا تأثیرپذیر از  ــن یا مقررات محلی و ی بعضی قوانی
ــی، اقتصادی، اقلیمی، فرهنگی و  ویژگی های سیاس
دیگر خصوصیات یک کشور باشد. از نظر لغوی نیز 
ــه مفهوم مقررات، تنظیم مقررات،  Regulation ب

شکل دهي و سامان دهي است.
ــریح  تعریف رویه ی کاری: رویه ی کاری، تش
ــد کاری، هدایتگر در اجرای یک  کننده ی یک رون
ــد و یا روش  ــر فرآیند تولی ــات، بیانگ ــری عملی س
ــت. به بیانی، سیاست های کلی  انجام یک کاری اس
ــد تولیدی و یا یک  ــک مجموعه )اعم از یک واح ی
ــتورالعمل هایی مفصل و  ــیله ی دس سازمان( به وس
جامع، به نام رویه  به اجرا در می آیند. در واقع رویه، 
ــت  ــتورالعمل های تفصیلی اس ــه ای از دس مجموع
ــات )که غالباً به  ــله عملی که برای انجام یک سلس
ــود. این  صورت منظم اجرا می گردند( تدوین می ش
دستورالعمل ها شامل یک سری بایدها و نبایدها یا 
ار جنس همان استانداردها است. برای مثال در یک 
ــاس  خط تولید، مراحل تولید قطعه یا تجهیز براس
ــده ی مبتی بر  ــای پیش بینی ش ــری رویه ه یک س
ــاخت آن قطعه  ــتاندارد در طراحی و س ــول اس اص

است که حتماً باید رعایت شوند.
ــتورالعمل  ــتای تحقق موارد باال، به دس در راس
ــر اصول محکم، قابل  ــت که ب و نظام نامه ای نیاز اس

9. Procedure 

ــتاندارد مبتنی  ــدون تغییری هم چون اس قبول و ب
ــطح،  ــرای افراد هم س ــوالً ب ــه معم ــد. نظام نام باش
ــود و در تدوین آن از  هم زبان و هم کار تدوین می ش
استانداردها نیز کمک گرفته می شود. اما استاندارد 
خود برای یکسان سازی و هم  زبان سازی10 تدوین و 

به کلیات امور اشاره می کند.

4.2. طبقه بندی استانداردها از نظر کاربرد 
و از نظر مراکز ذی صالح در تدوین آن

ــتانداردها  قبل از این که وارد بحث اصل کاربرِد اس
ــویم، ابتدا با  ــالح در تدوین آن ش ــز ذی ص و مراک
ــا ارکان  ــن و هم چنین ب ــای مختلف تدوی روش ه
ــتانداردها  الزامی و اجباری کارگروه ها در تدوین اس

آشنا می شویم.
 

1.4.2.استانداردسازي یا تدوین متن های 
استانداردی به طور عام، به سه گونه انجام 

می پذیرد]2[.
1.1.4.2. تولید استاندارد از پایه11:

در این روش که پژوهش در آن نقش اساسی دارد، 
ــه رکن اصلی  ــکل از س کارگروه های12 قوی و متش
ــبت به تدوین متن های استانداردی از ابتدا  زیر نس

اهتمام خواهند داشت:
ــا نماینده ی صاحبان علم )مانند  • نمایندگان ی

دانشگاه ها و پژوهشگاه ها(؛
ــان فناوری  ــا نماینده ی صاحب ــدگان ی • نماین

)سازندگان(؛
و  ــران13   کارب ــده ی  نماین ــا  ی ــدگان  نماین  •
ــتانداردها )مصرف کنندگان  ــی اس ــن اصل مخاطبی

فناوری های گوناگون(؛
ــتانداردی با  ــه متن اس ــاس نیاز ب بعد از احس
ــکیل و بعد از  ــات ابتدایی تش موضوع خاص، جلس
ــؤولیت ها، کارشناسان درگیر با موضوع  تقسیم مس
مسؤولیت بررسی، تحقیق و تدوین متن را به عهده 
ــت، در صورتی که  ــد گرفت. الزم به ذکر اس خواهن
ــا دارای ابعاد و  ــث در کارگروه ه ــوع مورد بح موض
زیربخش های تخصصی متنوعی باشد، کارگروه های 
فوق تخصصی مستقلی تحت عنوان زیرکمیته ی14  
ــث در متن  ــته های مورد بح ــر با تعداد رش متناظ
ــمت های مختلف آن( تشکیل  ــتاندارد )و یا قس اس

10. هم زبان سازی فنی نه زبان محاوره ای 
11. Creative.  
12. Committee 
13. End User 
14. Sub-Committee 
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ــی دقیق مسایل فنی  ــؤولیت تحقیق و بررس و مس
ــت، تصویب  ــه عهده خواهند گرفت. بدیهی اس را ب
نهایی متن های تهیه شده در کارگروه های فرعی بر 

عهده ی کارگروه های اصلی خواهد بود. 
ــه روش یاد  ــتانداردهای تولیدی ب ــن اس در مت
ــط کارگروه های تخصصی  ــده، چون از پایه توس ش
ــت، معموالً به استانداردهای  ــده اس ویژه تدوین ش
ــاره و ارجاع داده  ــر به عنوان منبع یا مرجع اش دیگ

نمی شود.

2.1.4.2. انتخابی15 
ــتاندارد در  ــراف اس ــر پاراگ ــوم انتخاب ه ــه مفه ب
ــتانداردهای معتبر موجود-  ــت تهیه  از متن اس دس
ــتانداردی خود را به  ــه هایی که متن های اس مؤسس
ــد، ضمن این که می توانند  این روش تهیه می نماین
از ترکیب کارگروه های تخصصی روش قبلی )تولید 
ــتاندارد( پیروی نمایند، در تولید متن استاندارد  اس
ــوده و زودتر به نتیجه  ــاده تری عمل نم به روش س
ــند. در این حالت، به جای این که مطالعات  می رس
ــتانداردی را  و تحقیقات در خصوص عنوان های اس
ــتانداردی معتبر  از پایه انجام دهند، از متن های اس
ــتاندارد مرجع( کمک گرفته و  و موجود )به نام اس
بخش های مختلف متن استاندارد در دست تهیه را 
ــد. در این روش، که به  ــاب و تکمیل می نماین انتخ
نوعی بومی سازی استانداردها نیز لقب گرفته است، 
ــتانداردی به کار گرفته شده در  الزاماً باید منابع اس
ــود تا در مراجعات بعدی  متن تدوین شده درج ش
ــویم.  ــکل روبرو نش ــتاندارد با مش یا به روزداری اس
ــت به محض اعمال تغییرات و اصالحات  بدیهی اس
ــن تغییرات در  ــتانداردهای مرجع، ای ــن اس در مت
ــده نیز درج خواهد  ــتاندارد بومی سازی ش متن اس
ــتانداردهایی که  ــد )به صورت الزام(. از جمله اس ش
ــت، می توان  ــده اس در ایران به این روش تدوین ش
ــران )IPS( و  ــت نفت ای ــتانداردهای صنع ــه اس ب

استانداردهای ملی ایران )ISIRI( اشاره داشت.
ــتاندردهای جدید به  ــن اس ــگارش و تدوی در ن
ــتاندارد و یا استانداردهایی  روش انتخابی، تنها اس
ــتاندارد مرجع انتخاب شود  می توانند به عنوان اس

که دارای ویژگی های زیر باشد: 
• استاندارد مرجع باید کاربردی و مرتبط باشد؛

• استاندارد مرجع باید  معتبر باشد؛
15. Selective 

ــترس  ــش موجود و در دس ــن ویرای • از آخری
استاندارد استفاده شود.

3.1.4.2. ترکیبی از دو روش باال 
ــازی استانداردها، گاهی اوقات از ترکیب  در بومی س

دو روش باال استفاده خواهد شد.
ــز به صورت  ــتانداردها نی ــی از اس نکت�ه: برخ
ــوند )راه میان بر(!  ــل16 و یا متمم تولید می ش مکم
ــود وقت به آن  ــه در صورت کمب ــن حالت ک در ای
ــتاندارد به عنوان  ــا یک اس ــد، تنه عمل خواهد ش
مرجع استفاده می شود. نظر به این که تمام بندهای 
متن انتخابی الزاماً دارای قابلیت استفاده در شرایط 
ــت، در ابتدای متن برخی از پاراگراف ها  جدید نیس
ــده و  ــماره ی بند17یا زیر بند18، مجزا ش ــا ذکر ش ب
ــت به بندهای  توضیحات جهارگانه ی زیر ممکن اس

تفکیک شده اختصاص داده شود:
ــاره  • حذف19: در این حالت پاراگراف مورد اش
کاماًل حذف و این بند هیچ گونه جایگزینی نخواهد 

داشت؛
ــالح20: یعنی تغییراتی جزیی در بند مورد  • اص
ــده در ابتدای متن  نظر ایجاد و پاراگراف اصالح ش

استاندارد و یا در محل مربوطه درج خواهد شد؛
ــب ضرورت، بندی جدید به  • اضافه21: بر حس
ــد. بند اضافه شده  ــتاندارد اضافه خواهد ش متن اس
ــری  ــب توضیحات و یا بیان یک س ــد در قال می توان
ــا نیاز محل  ــای جدید و متناظر ب ــا و نبایده بایده

مورد استفاده باشد؛
ــد قبلی کاماًل  ــن22: در این حالت بن • جایگزی
ــاال جایگزین خواهد  ــذف و بند جدید به روش ب ح

شد.

2.4.2. مراجع ذی صالح در تدوین 
استاندارد

از جانب دیگر و به طور کلي استانداردها، موضوعات 
ــوع و گوناگوني را در بر مي گیرند. هر پدیده ای  متن
در حیطه ی فکر و عمل انسان قابل استانداردسازی 
است، به ویژه مصنوعات دست بشر یا مخلوقات فکر 

16. Supplementary 
17. Clause 
18. Sub-Clause 
19. Delete 
20. Modify 
21. Addition 
22. Substiution 

ــازی  او و حتي اعمال و رفتار او قابلیت استانداردس
ــتاندارد مورد نظر چگونه  را دارد. فارغ از این که اس
ــانی  ــد و مخاطبین آن چه کس ــده باش ــن ش تدوی
ــند، انواع استانداردها از نظر جامعه ی کاربردی  باش
ــب  و تفکیک مجامع ذی صالح در تولید آن، متناس
ــازی زیر قابل تعریف، قابل  ــطوح استانداردس با س

تفکیک و قابل بهره برداری می باشد:
1. استاندارد کارخانه اي23؛

2. استاندارد ملي24؛
3. استاندارد منطقه اي25؛

4. استانداردهای صنعتی26؛
5. استاندارد بین المللي27.

ــطوح  ــه س ــد ک ــی ش ــوان مدع ــر: نمی ت تذک
ــت از باال به پایین زیاد  ــتانداردها در این فهرس اس
ــد  ــی می توانن ــتانداردهای بین الملل ــود. اس می ش
به عنوان مرجع در تدوین بسیاری از استانداردهای 
ــتفاده واقع شوند ولی در عین حال،  دیگر مورد اس
ــتانداردها سهل الوصول تر هم هست.  رعایت این اس
ــرآوازه  ــر و پ ــات معتب ــی کارخانج ــی برخ از طرف
ــتانداردهای  ــگاه خود اس ــأن و جای ــرای حفظ ش ب
سخت گیرانه ای را در دستور کار خود قرار می دهند 
ــان صنعت و  ــتانداردهای کارخانه ای(. در جه )اس
ــتانداردهای کارخانه ای  ــان می توان اس صنعت جه
ــیار باال و  ــه ی اعتبار بس ــه دارای درج ــت ک را یاف
ــتورالعمل های سخت گیرانه تری نسبت به چهار  دس
ــتاندارد دیگر باشند. بدیهی است این امر  سطح اس
ــر نبوده و قابل تعمیم به تمام کارخانجات در  فراگی

جهان و ایران نمی باشد.

1.2.4.2. استانداردهای کارخانه ای
ــتفاده در هر واحد  ــتانداردها جهت اس این گونه اس
ــه تدوین  ــات مربوط ــط کارخانج ــدي و توس تولی
ــه ای،  ــتانداردهای کارخان ــه اس ــوند. از جمل مي ش
ــوو،  ول ــرکت  ش  STD ــتانداردهای  اس ــوان  می ت
استانداردهای کارخانه ای بنز، استاندارد کارخانه اي 
ــر را نام برد که  ــه ی دیگ ــا نمون Emerson و ده ه
ــتاندارد  ــات ملي اس ــد مؤسس ــوالً مورد تأیی معم

کشورهای مربوطه نیز قرار گرفته است.
متناظر با همین ایده، گاهی اوقات در پروژه های 
ــی  28و یا  ــخصات فن ــند مربوط به مش صنعتی، س

23. Factory Standards 
24. National Standards 
25. Regional Standards 
26. Industrial Standards 
27. International Standards 
28. Specification 

آشنایی با استانداردهای کّمی نفت و گاز...
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ــط  ــات و تجهیزات )که توس ــای29 قطع داده برگ ه
ــود( به استانداردهای سازنده30   کارفرما تهیه می ش
هم اشاره می نماید. هم چنین ممکن است یک سری 
ــان فعالیت  ــه در زمینه ای یکس ــي ک از کارخانجات
مي کنند، از طریق انجمن صنفی خود استانداردهایي 
ــوم به استاندارد شرکتي یا استاندارد صنفی  را موس
ــوب به  ــتانداردهای منس ــد، مانند اس ــن کنن تدوی
ــکاري آمریکا31. بدیهی است ایران در  انجمن جوش
حال توسعه و در حال صنعتی شدن نیز باید در امر 
ــتانداردهای کارخانه ای اهتمام بیشتری  تدوین اس
ــته باشد تا بتواند جایگاه خود را در جهان ارتقا  داش
ــی که می توانند در محقق  دهد. برخی از ارگان های
ــش کنند،  ــه خوبی ایفای نق ــدن این موضوع ب ش
تشکل های مردم نهاد علمی پژوهشی و تشکل های 
ــته ی کاری و تخصصی می باشند. صنفی در هر رش

هدف از تدوین استاندارد کارخانه اي که حاصل 
ــي از یک  ــر بخش های مختلف ــاق نظ ــامل اتف و ش
ــکلي از سازندگان )مانند  کارخانه  ی تولیدی یا تش
ــت، کاربرد استاندارد تدوین  انجمن های صنفی( اس
ــده در ساده سازی طراحی، تولید، کنترل و سایر  ش
ــد و هدف عمده از تدوین  عملیات صنعتی می باش
آن، ایجاد یکسان سازي مواد اولیه، قابلیت تعویض 
ــین آالت یا تولیدات، روان سازي  قطعات یدکي ماش
ــازي روش  ــن تولیدکنندگان، یکسان س ــاط بی ارتب
ــم و واژه هاي  ــد و در نهایت به کارگیري عالی تولی
ــت در این راستا،  ــان خواهد بود. بدیهی اس یک س
ــات می تواند به طور مبنایی و  رقابت بین کارخانج
مضاعف در جهت بهبود کیفیت محصوالت بینجامد 
که در نهایت رضایت مندی مشتری را در پی خواهد 

داشت.

2.2.4.2. استاندارد ملی
ــه طور  ــوری ب ــر کش ــه در ه ــی ک ــتاندارد مل اس
ــات  ــط مؤسس انحصاری مفهوم پیدا می کند، توس
ــا مراجع  ــه تنه ــور ک ــتاندارد آن کش ــن اس تدوی
ــود. در تدوین این  ــه مي ش ــتند تهی ذي صالح هس
ــی از تولیدکنندگان،  ــتانداردها نمایندگان گونه اس
ــای مراکز تحقیقاتی و علمي  مصرف کنندگان، اعض
ــي، مراکز اداري  ــک(، مراکز صنعتی و فن )آکادمی
ــتانداردها  ــرکت مي کنند. این نوع اس ــاري ش و تج
ــوع در  ــش تن ــی، کاه ــاد یکنواخت ــور ایج به منظ
ــوري  ــطح فناوری هر کش ــوالت و افزایش س محص
ــت  اندرکاران، صاحب نظران  با نظر و صالح دید دس
ــط مؤسسات  ــده و معموالً توس و متخصصان یاد ش
ــود.  ــن می ش ــه و تدوی ــور تهی ــتاندارد آن کش اس
ــي،  ــرایط جغرافیائ ــد ش ــي مانن ــا، عوامل در این ج
ــی، محدودیت های تولیدی، منافع  فرهنگی، سیاس
ــات حکومتی و امثال آن  مصرف کنندگان، مالحظ
ــا و نبایدها دارد. از  ــزایی در تبیین بایده نقش بس
29. Data Sheet 
30. Manufacturer Standards 
31. AWS: American Welding Society 

ــتاندارد  ــتانداردهای ملی می توان به اس ــه اس جمل
ــتاندارد  ــتاندارد ملی ژاپن33، اس ــی آلمان32، اس مل
ــتاندارد ملی انگلستان35  اشاره  ملی آمریکا34  و اس
ــات صنعتي  ــتانـدارد و تحقیق ــازمـان اس نمود.»س
ایران«36 بانی تدوین استانداردهای ملی ایران است. 
ــازمان که فعالیت های اولیه ی خود را از سال  این س
1304 و هم زمان با تصویب قانون اوزان و مقیاس ها 
ــال 1343 به نام  ــرور و در س ــه م ــرد، ب ــروع ک ش
سازمـان استانـدارد و تحقیقات صنعتي ایران تغییر 
ــازمان که به عنوان مجری و ناظر بر  نام داد. این س
ــور فعالیت دارد  ــتانداردها در سطح کش اجرای اس
ــتاندارد  ــال حاضر بالغ بر 17/300 عنوان اس در ح
ــته های مختلف تدوین نموده و طبق قانون،  در رش
ــز بر عهده ي این  ــتانداردها نی نظارت بر اجراي اس

سازمان مي باشد.

3.2.4.2. استاندارد منطقه ای
ــي، فرهنگی،  ــت جغرافیای ــد موقعی ــي مانن عوامل
ــی، مسایل تولیدی، منافع مصرف کنندگان و  سیاس
ــته تا به  ــورها را برآن داش امثال آن، بعضي از کش
ــترك مبادرت به تدوین استانداردهاي  صورت مش
ــورها در موارد  منطقه اي نمایند. به بیاني، این کش
ــتانداردهاي  ــوده و اجرای اس ــع ب ــده ذي نف یاد ش
ــهیل در ارتباطات فنی و بازرگانی با  فوق باعث تس
ــایر کشورها خواهد شد. از این  یکدیگر و حتی با س
دست تشکل های تدوین استاندارد می توان سازمان 
ــتاندارد  ــازمان اس ــتاندارد آفریقا37، س ــزي اس مرک

اروپائي38 را نام برد.

4.2.4.2. استاندارد صنعتی
رشد صنعت به ویژه صنایع وابسته به نفت در جهان، 
ــت تا علم، تجربه و نظر کارشناسان  باعث شده اس

32. DIN: Deutsches Institut fur Normung 
33. JIS: Japanese Industrial Standarss 
34. ANSI: American National Standards Institute 
35. BSI: British Standards Institution 
36. ISIRI: Institute of Standard & Industrial Research 
of Iran 
37. ARSO: Africa Regional Standard Organiztions 
38. CEN: Comite Europeen de Normalisation 

ــتانداردهاي  ــتورالعمل یا اس ذی ربط به صورت دس
ــت مربوطه قرار  ــن و در اختیار صنع صنعتي تدوی
گیرد. گرچه این استانداردها ممکن است به صورت 
ــود، اما  ــا بین المللي تدوین ش ــی، منطقه ای و ی مل
کاربرد آن به طور ویژه و فقط در یک صنعت خاص 
ــت بسیاري از کشورهاي  خواهد بود. ولی ممکن اس
ــتاندارد بین المللي نگاه  دیگر به آن از منظر یک اس
ــازمــــان هایي که  ــی از مهم تـــرین س کنند. یک
وظیفه تــدوین استـانـداردهاي صنعتی را به عهده 
ــت. این  ــتانداردهای نفت آمریکا«39  اس دارد »اس
استاندارد از جمله استانداردهای معتبری است که 
ــل اولیه ی آن( در صنایع  با قدمت160ساله )از نس
نفت ایران نیز مورد استفاده و استناد قرار می گیرد.

5.2.4.2. استاندارد بین المللی
ــتگي  ــد صنعت و تجارت در جهان و وابس روند رش
صنعتی بیش از پیش کشورها به یک دیگر، الزاماتی 
ــان به وجود آورده  ــع مختلف در جه ــرای صنای را ب
ــتاي هماهنگي و  ــت که در راس ــت. بدیهی اس اس
ــکالت  ــورها، مش برقراري ارتباط صنعتی بین کش
ــد. در جهت رفع  ــد آم ــود خواه ــماري به وج بي ش
ــازی باید  ــور هم زبان  س ــکالت، و به منظ ــن مش ای
ــتورالعمل  هایی قابل فهم برای استفاده ی تمام  دس
ــتورالعمل ها، همان  ــورها تدوین شود. این دس کش
ــتانداردهاي بین  المللي هستند که در تدوین آن  اس
ــهم  ــورها به نحو مقتضی در آن س باید تمامي کش
ــته باشند. همان گونه که پیش تر نیز گفته شد،  داش
یکی از مهم تـــرین سازمــــان هایی که وظیفه ی 
ــتـانـداردهاي بین المللـي را به عهــده  تــدوین اس
 ISO ــتاندارد« یا ــن المللي اس ــازمان بی دارد  »س
است. استانداردهای بین المللی همواره کلی، جهان 
ــمول، فراگیر، قابل تغییر و با قابلیت اصالح بوده  ش
ــتانداردهای یادشده به نحوی  ــطوح اس و بقیه ی س
ــازی  ــتانداردها تدوین و پیاده س ــو با این اس همس

می شوند]1[. 
ادامه دارد

39. API: American Petroleum Stadards 

آشنایی با استانداردهای کّمی نفت و گاز...

منابع:

]1[  مهندس عیسی سینایی پارسا 1388، آشنایی با استانداردها و الگوهای مصرف، چاپ ششم.
]2[ محمد حسن موحدی، 1389، بومی سازی استانداردهای موجود در راستای حمایت از ساخت 
ــکاری، مرکز مطالعات  ــعه نظام پیمان ــای توان داخلی با رویکرد توس ــل، دومین همایش ارتق داخ

دانشگاه صنعتی شریف
ــارات اطالعات، 1385،  ــین صالحیار، تاریخ جهانی نفت، انتش ]3[ دانیل یرگین، برگردان غالمحس

جلد اول
[4] 2009 Publications Programs and Services, Table of API Standards, 
Address: http://www.americanoilinvestments.com/articles/Oil-Gas-Invest-
ments_4812.html
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عوامل عدم قطعیت اندازه گیری 
فلومترهای روزنه  ای

 و اقدامات پیشگیرانه جهت کاهش آن ها

ــه ای، عدم  واژه های کلی�دی: فلومتر روزن
قطعیت، میترینگ، اوریفیس ش

گار
��

مهندس رضا شیترهن�
مدیر عامل شرکت آزمون متمم

 md@AZMOON-FLOW.COM

ــیاری  ــری دقیق دبی جریان از اهمیت بس اندازه  گی
ــت و گاز برخوردار  ــژه صنعت نف ــت، به   وی در صنع
ــت  ــی نف ــری دب ــرد آن از اندازه   گی ــت و کارب اس
ــده از چاه تا اندازه  گیری دبی کلیه   ی  ــتخراج ش اس
ــترده  ــگاه  های نفت وگاز و... گس فرآیندهای پاالیش
 است. در بسیاری از بهره برداری  های صنعتی، دقت 
اندازه  گیری دبی مستقیماً با سود و زیان در ارتباط 
ــه هزینه   ی یک  ــهولت می  توان دید ک ــت. به س اس
خطای کوچک در اندازه  گیری جریان گاز طبیعی یا 
ــیار  نفت در یک خط لوله طی یک زمان معین، بس
ــل مالحظه خواهد بود. یکی از ابزارهای رایج در  قاب
ــت که حضور  ــری فلو، فلومتر روزنه  ای اس اندازه  گی
ــال قدمت دارد. اما با  آن در صنعت بیش از 200 س
وجود استانداردهای متعدد و نرم  افزارهای پیچیده، 
ــاهد دقت نامطلوب اندازه  گیری آن می  باشیم.  باز ش
ــی عوامل مختلف عدم دقت  مقاله   ی حاضر به بررس
ــیال با هدف کاهش یا از  ــری جریان س در اندازه  گی

بین بردن آن  ها ارایه شده است.
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1. مقدمه
ــزار برای اندازه  گیری  فلومتر روزنه  ای1 رایج   ترین اب
ــژه هیدروکربن  ــار و مایعات به وی ــان گاز، بخ  جری
ــد. این نوع ابزار اندازه  گیری کاماًل مکانیکی  می  باش
ــت و برای شرایط سخت آب و هوایی نیز کاربرد  اس
ــدم قطعیت  ــل ع ــتانداردها ]1-8[، عوام دارد. اس
ــبه   ی  اندازه   گیری اوریفیس و روابط حاکم بر محاس
ــیال، تلورانس  های ابعادی ساخت و نصب  جریان س
ــه اندازه  گیری دقیق جریان  ــتیابی ب آن را برای دس
ــدم قطعیت در بر  ــاندن ع ــیال و به حداقل رس  س

می  گیرد.
ــا کاربرد اوریفیس  ــیاری از عوامل، ارتباط ب بس
ــیال،  ــکل جریان س ــی از ش ــامل پیش  بین دارد؛ ش
ــیال، دقت معادله   ی تجربی  ــخصات جریان س مش
برای محاسبه   ی ضریب تخلیه، تلورانس  های ساخت 
ــت اندازه  گیری تجهیزات  ــزای اوریفیس، دق در اج
ــنج دو  ثانویه   ی اندازه  گیری از قبیل اختالف فشارس
طرف صفحه   ی اوریفیس، فشارسنج فشار استاتیک 
ــیال می  باشند. در صورتی که نکات  خط و دمای س
ــوند،  ــاخت، نصب و راه  اندازی رعایت ش طراحی، س
ــت اندازه  گیری پایدار صفحه   ی اوریفیس بهتر از  دق
ــود در غیر این صورت باید به دنبال  1  %± خواهد ب

شناسایی و رفع عوامل زیر بود. 
ــت اندازه  گیری  ــدم قطعی ــده   ی ع ــل عم عوام
ــا ضخامت نازک، متحدالمرکز  صفحه   ی اوریفیس ب

و لبه  ای مربعی عبارتند از:
1. انحراف در محاسبات؛ 

ــی  ــواص فیزیک ــی خ ــراف در پیش  بین 2. انح
 ρt,p( چگالی ،)μ(ــامل گران  روی2 مطلق ــیال ش س
ــیال قابل  ــک )k( برای س ــب ایزنتروپی ρb ,(، ضری

تراکم]Part 1.10 of ref.1[؛
3. انحراف در پیش  بینی حالت جریان سیال؛ 
4. انحراف در تلورانس  های ساخت در اجزا؛ 

5. انحراف از نکات در نصب اوریفیس و واشر؛ 
6. انحراف در عدم قطعیت مناسب دستگاه  های 
ــنج، فشارسنج و  ثانویه   ی اندازه  گیری از قبیل دماس

اختالف فشار سنج. 

2. عوامل عمده در عدم قطعیت 
اندازه گیری صفحه اوریفیس

1.2. محاسبات
ــاس  ــان برای فلومتر روزنه  ای بر اس معادله   ی جری
ــه  ی مفروضات  ــت. وقتی هم ــن فیزیکی اس قوانی
ــده در معادله صحیح باشند، معادله  ی  ــتفاده ش اس
ــاده و خواص سیال، تبدیل  پایه براساس جریان س
به معادله  ی تجربی برای بدست آوردن اثرات سیال 
ویسکوز و تأثیر دینامیکی آن می  شود. عالوه بر این، 
ــب تخلیه و ضریب  ــیاالت تراکم  پذیر، ضری برای س
ــیال و با توجه به  ــرات چگالی س ــم برای تغیی تراک

1. Orifice 
2. Viscosity

ــت و پایین دست  ــار باال دس تغییرات حاصل از فش
صفحه  ی اوریفیس در نظر گرفته شده است. 

در  ــه  تخلی ــب  ضری ــادالت  مع از  ــدادی  تع
ــتانداردهای مختلف استفاده شده است. آخرین  اس
 API 14.3 ــتاندارد معادله  ی ضریب تخلیه در اس
ــت]2[.  ــده اس ــال 1990 آم ــش AGA-3 س بخ
ــترده  ی  ــاس نتایج گس این معادله  ی تجربی بر اس
ــده و با  ــرایط کاماًل کنترل ش ــگاهی در ش آزمایش
متغیرهای مستقل کمی، تکمیل شده است]4-6[.

 ،)Cd( ــس ــه  ی صفحه  ی اوریفی ــب تخلی ضری
ــت و  ــه جریان تئوری اس ــان واقعی ب ــبت جری نس
ــه معادله  ی  ــان واقعی ب ــت آوردن جری برای بدس
ــود. یکی از پارامترهای  جریان تئوری اعمال می  ش
ــبت  ــت که نس ــدون بعد جریان، عدد رینولدز اس ب
ــی به نیروی ویسکوز می  باشد. از عدد  نیروی اینرس
رینولدز لوله و قطر نسبی )β( برای تصحیح انحراف 
 ضریب تخلیه  ی صفحه  ی اوریفیس )Cd( استفاده 
می  شود. معادالت تجربی استاندارد برای محاسبه  ی 
ــدز کمتر از 4000  ــب تخلیه، برای عدد رینول ضری
معتبر نیست. برای کاربردهای معمول اندازه  گیری 
ــد باالتر از 4000  ــدد رینولدز بای ــان گازها، ع جری
ــاد و وزن  ــیاالت نفتی با لزجت زی ــد. برای س باش
ــد پایین  تر از عدد  ــت ح ــوص کم، ممکن اس مخص
ــد. از آن  جا که ضریب تخلیه  رینولدز فوق مهم باش
ــت و این عدد تابعی از  تابعی از عدد رینولدز نیز اس
ــیال، در نتیجه ضریب تخلیه تابع میزان  جریان س

جریال سیال می  باشد.

]Part 1.6 of ref.1[ 2. 1. 1. فلوی جرمی
)1(

qm = N1.Cd.Ev.Y.d2.(ρt,p.ΔP)1/2                                                                                                                           
که:

ــت با  ــر اس ــد براب ــل واح ــب تبدی N1= ضری
1,11072؛

Cd= ضریب تخلیه ی صفحه ی اوریفیس )بدون 

بعد(؛
Ev= فاکتور سرعت )بدون بعد(؛

Y= ضریب تراکم در ناحیه ی باال دست جریان 
)بدون بعد(؛

ــس در دمای کاری   ــه ی اوریفی ــر صفح d= قط
)Tf( بر حسب Meters؛

ــار کاری  ــا و فش ــیال در دم ــی س ρt,p=  چگال
)Pf,Tf(  بر حسب kg/m3؛

ΔP= اختالف فشار طرفین صفحه ی اوریفیس 
بر حسبPa؛

qm= جریان جرمی سیال  بر حسب kg/Sec؛

ــتاندارد  ــار اس ــیال در دما و فش ρb= چگالی س

)Pb=101.325 kPa ,Tb=15.00 ⁰C( بر حسب 
kg/m3؛

ــر قابل  ــیاالت غی ــرای س ــم Y ب ــب تراک ضری
 Pb=101.325( ــتاندارد ــرایط اس ــم و در ش تراک

ــت1,0000و برای  kPa ,Tb=15.00⁰C( برابر اس
ــیاالت قابل تراکم، به کمک رابطه ی تجربی زیر  س

محاسبه می شود]1[.
)2(

Y=1-(0.41+0.35.β4).X/k                
)3(

X= ΔP/(N3.Pf)                         
)4(

β = d/D              

)5(
d= dr.[1+α1(Tf -Tr)]                    

)6(
D=Dr.[1+α2.(Tf – Tr)]                                            

که:
ــه( و  ــی لول ــر داخل ــبت D( d/D قط β= نس
ــال Flange tap برابر  ــرای اتص ــدوده ی آن ب مح

است به 0/75-0/10؛
ــتاتیک باال دست  ــبت ΔP به فشار اس X= نس

جریان در ناحیه اتصال )tap(؛
ــب ایزونتروپیک گاز کامل )kp≈ki( و  K= ضری

معدل نسبت گرمای ویژه Cp/Cv؛
ــن ضریب تابع دما  ــیال قابل تراکم، ای برای س
ــیال ایده آل، ضریب  ــت. برای س ــار سیال اس و فش
ــار  ــتگی به فش ایزونتروپیک ایده آل)ki( نه تنها بس
 )Cp/Cv( ــژه ــبت گرمای وی ندارد بلکه معادل نس
ــد. گاز کامل، گازی است که نسبت گرمای  می باش
ــب ایزونترپیک گاز  ــد. ضری ــژه ی آن ثابت باش وی
ــرایط  کامل )kp( معادل ضریب ایزونتروپیک در ش
کاربردی )kr( و مقدار آن نزدیک به مقدار Ki است 

]Part1.10.3 of ref.1[؛
N3= ضریب تبدیل واحد و برابر است با 1,00؛

ــتاتیک باال دست جریان بر حسب  Pf= فشاراس

Pa)فشار گیج استاتیک + فشار بارامتریک منطقه(؛

 Metres قطر صفحه ی اوریفیس بر حسب =d
در دمای Tf؛

ــب  dr= قطر مبنای صفحه ی اوریفیس بر حس

Metres در دمای Tr؛
ــاط حرارتی جنس  ــی انبس ــب خط α1= ضری

]Table 1.1 of ref.1[ صفحه اوریفیس
Tf = دمای سیال در شرایط کاربردی برحسب ⁰C؛

ــای مبنای قطر صفحه ی اوریفیس ]1[  Tr= دم

عوامل عدم قطعیت اندازه گیری فلومترهای...
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برابراست با 20⁰C؛
ــب   D= قطر داخلی صفحه ی اوریفیس بر حس

Meters؛ 
ــب ــه بر حس ــی لول ــای داخل ــر مبن "Dr= قط

Meters و در دمای Tr؛
α2= ضریب خطی انبساط حرارتی برای جنس 

.]Table 1.1 of ref.1[ لوله ی اندازه گیری
ــبه  ــر محاس ــه ی زی ــرعت Ev از رابط ــور س  و فاکت

.]Part 1.6.1 of ref. 1[ می شود
)7(

Ev=1/(1+β4)1/2                

 Part[  Cd)FT(ــه تخلی ــب  ضری ــه ی  معادل
ــم  ــس ه ــه اوریفی ــرای صفح of ref.1 1.7.2[ ب
ــن 0/10  ــبی )β( بی ــه مربعی، قطر نس ــز، لب مرک
ــزرگ تر از ــه ی اوریفیس ب ــر صفح "– 0/75 ، قط

ــادل  مع  )ReD( ــدز  رینول  ،11/4mm )0/45in(
ــت. برای  ــت آمده اس ــر از 4000 به دس ــا بزرگت ی
 )β( ــبه ضریب تخلیه با رینولدز و قطر نسبی محاس
 Part[ ــت کوچک تر، روابط تجربی دیگر حاکم اس

.]1.7.2 of ref.1
)8(

Cd(FT)=Ci(FT)+0.000511[106.β/
ReD]0.7+(0.0120+0.0049.A).β4.C                  

)9(
                                Ci)FT(=Ci)CT(+Tap Term

)10(
Ci(CT)=0.5961+0.0291.β2-0.2290.
β8+0.003(1-β).M1        

)11(
Tap Term=Upstrm+Dnstrm                                         

)12(
Upstrm=[0.0433+0.0712.e-8.5.L1    
-0.1145.e-6.0.L2](1-023.A).B         

                                    )13(
Dnstrm=-0.0116[M2-0.52.M2

1.3].β1.1.
(1-0.14.A)     

)14(
B=β4/(1-β4)            

)15(
M1=max{2.8-D/N4}    

)16(
M2=2.L2/(1-β)                       

 )17(
ReD=4.qm/(π.μ.D)               

 )18(
A=[19,000β/ReD]0.8                                   

 )19(
C=[106/ReD]0.35   

که:
)Cd)FT= ضریب تخلیه ی صفحه ی اوریفیس 

ــال نوع  ــرای اتص ــخص ب ــه ی مش ــدز لول در رینول
Flange-Tapped؛

ــب تخلیه ی صفحه ی اوریفیس  )Ci)FT= ضری
ــوع  ــال ن ــرای اتص ــه ب ــدز لول ــت رینول در بی نهای

Flange-Tapped؛
)Ci)CT= ضریب تخلیه ی صفحه ی اوریفیس 
ــوع ــال ن ــرای اتص ــه ب ــدز لول ــت رینول  در بی  نهای

Corner-Tapped؛
E= ثابت نپرین )2/71828(؛

ــرای موقعیت  ــح بدون بعد ب ــب تصی L1= ضری

ــا N4/D برای  ــت با L2 ی ــال Tap و برابر اس اتص
اتصال نوع Flange-Tapped؛

ــد D اینچ و 25/4 وقتی  ــی واح N4= 1.0 وقت

واحد D میلیمتر است؛
ReD= رینولدز لوله )بدون بعد(؛

π=  عدد ثابت پی 3/14159؛
 Absolute Viscosity( گران روی مطلق =μ

Kg/)m.Ses( or Pa.Ses or Cp )of fluid؛
ــال اتص ــوع  ن ــرای  ب  )Cd( ــه  تخلی ــب   ضری

ــمی لوله بین 2”   ــایز اس Flange- Tapped، س
ــن 100-4000×106 در  ــا 30”،رینولدز)ReD( بی ت
جداول B-1-1 تا B-11-1 آورده شده است ]1[.

2. 1. 2. فلوی حجمی سیال در شرایط غیر 
)Pf, Tf( استاندارد واقعی

)20(
qv= qm/ρt,p  

 Pb=101.325 kPa( ــتاندارد و در شرایط اس
Tb=15.00 ⁰C,(  برابر است با:

)21(
Qv=qm/ρb                                                                                                                                               
                                                                         

2. 2. تعریف خواص فیزیکی سیال 
ــی، برای  ــادالت تجرب ــتانداردها و مع ــه ی اس هم
ــزی و لبه ای  ــه ی اوریفیس با روزنه ی مرک صفح
مربعی برای حالت پایدار جریان سیال، سیال تمیز، 

ــده اند.  ــاز، همگن و نیوتنی در نظر گرفته ش تک ف
ــه ی تنش  ــت که رابط ــیالی اس ــیال نیوتنی س س
ــرعت آن، خطی است )شبیه  ــی و گرادیان س برش
ــذرد. گران روی  ــه آب( و از مبداء مختصات می گ ب
ــتقل از نیروی وارده بر آن  ــیال نیوتنی مس یک س
ــت، اگرچه می تواند تابعی از دما، فشار و ترکیب  اس
ــیمیایی )برای مواردی که خاص نیستند( باشد.  ش
ــت که رابطه ی تنش  ــیال غیرنیوتنی سیالی اس س
ــت؛  ــرعت، غیرخطی اس ــا گرادیان س ــی آن ب برش
ــی، غذاهایی  ــای مایع، لوازم آرایش ــد صابون ه مانن
مانند کره، مربا، کچاپ، مایونز، سوپ، ماست، مواد 
ــی مانند ماگما، گدازه، آدامس و عصاره مانند  طبیع
ــی مانند خون،  ــیاالت بیولوژیک عصاره ی وانیل، س
ــیون،  ــینویال )مایع مفصلی(، امولس بزاق و مایع س
ــیمی و گاز  ــع نفت، پتروش ــیون در صنای دیسیوس
ــیاری از  ــی. همه ی گازها، اکثر مایعات و بس طبیع
ــات نیوتنی در نظر  ــم، معموالً مایع ــات متراک مایع
ــیال برخی  ــوند. در عمل، جریان س ــه می ش گرفت
ــرایط  ــد حجمی در ش ــر مبنای واح ــیاالت ب از س
استاندارد بیان شده است. تعریف شرایط استاندارد 
ــا و حتی بین  ــورها، دولت ه می تواند در میان کش

جدول1. ضریب خطی انبساط حرارتی برای جنس لوله و صفحه ی اوریفیس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 1-1---Linear Coefficient of Thermal Expansion 

Linear Coefficient of 
Thermal Expansion (a) 

 

U.S. Units        Metric Units 
(in/in-F)           (mm/mm.C) 

 
Material 

 
Type 304 and 316 stinless steel         0.00000925       0.0000167 
Monel                                                 0.00000795        0.0000143 
Carbon steel                                       0.00000620        0.0000112  

Note: For flowing temperature conditions outside those stated above and for 
other materials, refer to the American Socitey for Metals Metals handbook. 
For flowing conditions between -100F and , refer to ASME PTC 19.5. 
For flowing conditions between -7F and +154f, refer to API Manual of  Petroleum 
Measurement Standard, Chapter 12, section2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

عوامل عدم قطعیت اندازه گیری فلومترهای...
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ــیال حجمی، در  ــد. جریان س ــع متفاوت باش صنای
ــرایط کاربردی، اندازه گیری شده و پس از آن با  ش
توجه به شرایط استاندارد به حجم استاندارد تبدیل 
می شود که این تبدیل در خصوص گازها از اهمیت 
ــل جریان حجمی  ــت. تبدی ــتری برخوردار اس بیش
ــیال به نرخ جرمی جریان با اعمال چگالی سیال  س
ــت. دقت اندازه گیری چگالی نیز در   امکان پذیر اس
ــبه ی دقیق نرخ جریان سیال مهم است. در  محاس
عمل، مشخصات سیال تابع فشار و دما اندازه گیری 
شده توسط ابزار اندازه گیری ثانویه می باشد. هنگام 
ــیال با سرعت کم، که دانسیته ی آن  اندازه گیری س
ــط  ــت، لوله باید توس ــاس به تغییرات دما اس حس
ــس و ابزار  ــه ی اوریفی ــن صفح ــق حرارتی بی  عای
ــراف قابل توجه  ــث انح ــا، که باع ــری دم اندازه گی
ــا و محل اتصال  ــزار اندازه گیری دم حرارت بین اب
ــود.  ــود نصب ش ــار می ش اندازه گیری اختالف فش
ــرایط  ــیال در حالت ش ــران  روی مطلق )Cp( س گ
ــدد رینولدز  ــبه ی ع ــرای محاس ــیال ب ــان س جری
ــای باال، تأثیر ــد. برای رینولدزه ــورد نیاز می باش  م

ــل صرف نظر کردن  ــرات آن، قاب ــران   روی و تغیی گ
ــال جریان  ــدز کم، برای مث ــت، اما برای رینول اس
ــران   روی، ممکن  ــرات کم گ ــکوز نفتی، تغیی ویس
ــت اثر قابل توجهی در محاسبات جریان سیال  اس
ــد. ضریب تراکم ایزنتروپیک )k( برای  ــته باش داش
سیاالت قابل تراکم، تابعی از تغییرات دما، و بعضی 
ــد. از نظر علمی  ــیاالت، تابعی از فشار می باش از س
ــای معمولی(  ــادی )کاربرده ــرایط عملیاتی ع و ش
ــاس به  ــاً غیر حس ــیال، اساس ــه ی جریان س معادل

تغییرات کم ضریب ایزنتروپیک است. 

2. 3. حالت  جریان سیال 
ــدن لوله ها در  ــری، جفت ش ــه ی اندازه گی فرم لول
ــار در ناحیه ی اتصاالت  مقاطع اتصال، اختالف فش
ــتقیم لوله در پایین و باال دست  )Tap(، طول مس
ــتند که بر حالت  ــان و غیره... فاکتورهایی هس جری
ــه بعضی از فاکتورها  ــیال تأثیر می گذارند. اگرچ س
برای پیشنهادهای اقتصادی ناچیز می باشند، اما بر 
روی دقت اندازه گیری تأثیرگذار خواهند بود. برای 
اطمینان از صحت عدم قطعیت، باید محدودیت های 

ــیال مورد توجه قرار داده شوند: زیر، برای حالت س
]Part 1.7.4 of ref.1 & Ref.10[

Steady-( ــت ــیال یکنواخ ــان س ــف. جری ال
ــز، تک فاز، همگن و  ــیال تمی State( باید برای س

نیوتنی استوار باشد.
ــور از صفحه ی  ــان عب ــد در زم ــیال نبای ب. س

اوریفیس تغییر فاز دهد. 
ــور از لوله ی  ــان عب ــیال در زم ــرعت س  ج. س
ــد کمتر از  ــه ی اوریفیس، بای ــری و صفح اندازه گی

سرعت سیر صوت باشد.
ــخص  ــدد رینولدز باید در محدوده  ی مش د. ع

شده در رابطه  ی تجربی ضریب تخلیه، باشد.
ــی، نباید در  ــیر جریان جانب ــچ گونه مس ه. هی

اطراف صفحه ی اوریفیس باشد.
ــتاندارد API/GPA و کمیته ی  ــر دو اس در ه
اروپایی )EC(، طول معادل برای رفع اثرات جریان 
چرخشی در لوله  ی مدور، حدود 45 برابر قطر لوله 
ــطح )Ra( در حدود ــا صافی س ــت ب  در پایین دس

)150μ in )3/81μm تعیین شده است. نوسانات 
ــیال در روزنه ی صفحه ی  قابل مالحظه ی جریان س
ــار  اوریفیس باعث خطا در اندازه گیری اختالف فش
ــود. جریان  بین دو طرف صفحه ی اوریفیس می ش
ــیال حاصل از قرائت اختالف فشار نوسانی، یک  س
ــیال است، بنابراین  تابع غیرخطی از نرخ جریان س
نرخ جریان سیال محاسبه شده توسط یک اختالف 
فشار سنج، عدم قطعیت اندازه گیری را نشان خواهد 
ــیال، نوسانات  داد. برای اندازه گیری دقیق جریان س
جریان باید قبل از ورود به صفحه ی اوریفیس میرا 
ــازگاری نظری یا تجربی  ــوند. تا به امروز هیچ س ش
ــیال در روزنه، در حالت  برای اندازه گیری جریان س
جریان نوسانی ارایه نشده است. اغتشاش در شکل 
ــیال، افزایش عدم قطعیت اندازه گیری را  جریان س
ــت. برای اندازه گیری دقیق، باید  در بر خواهد داش

ــیال به حداقل برسد و یا با  ــاش در جریان س اغتش
رعایت الزامات نصب مطابق استاندارد، از آن دوری 

کرد. 

4.2. تلورانس  های ساخت در اجزا
AGA-بخش API 14.3 ــد ــتاندارد جدی در اس
ــرات قابل توجهی مربوط  ــال 1990]3[، تغیی 3 س
ــت.  ــاخت برای صفحه اوریفیس اس به تلورانس س
ــی از تلورانس ها بطور قابل توجهی دقیق تر از  بخش

مقدار تلورانس ها در استانداردهای قبلی هستند. 

1.4.2. صفحه ی اوریفیس
     قطر سوراخ صفحه  ی اوریفیس، برای محاسبه ی 
ــه  ی اوریفیس و  ــع دمای صفح ــیال، تاب جریان س
ــاط حرارتی مواد صفحه  ی اوریفیس  خاصیت انبس
ــوراخ  ــت. بنابراین، در زمان اندازه گیری قطر س اس
 )20°c( 68°F ــس، دمای آن باید صفحه  ی اوریفی
باشد. وقتی لوله ی اندازه گیری و صفحه ی اوریفیس 
ــاط حرارتی متفاوتی داشته باشند، اثر  ضریب انبس
ــاط حرارتی قابل توجه خواهد بود. در صورتی  انبس
ــه ابعاد صفحه ی اوریفیس در دمای مرجع معلوم  ک
ــوان تصحیح  ــری را می ت ــای اندازه گی ــد خط باش
ــطح و ناهمواری صفحه ی  ــرد. تلورانس صافی س ک
اندازه گیری  ــتاتیک،  ــرایط اس ــت ش  اوریفیس تح
ــه تلورانس های فوق از  ــوند. اما در صورتی ک می ش
ــوند تأثیرات آن بر روی  ــدوده ی مجاز خارج ش مح
ــد بود.  ــخص نخواه ــه  ی تجربی مش ــب تخلی  ضری
تلورانس های مجاز برای دیگر پارامترهای صفحه  ی 
ــه ی اوریفیس، غیر  ــس از قبیل تیز بودن لب اوریفی
ــه  ی اوریفیس، ضخامت و  ــوراخ صفح گرد بودن س
ــت جریان( صفحه ی اوریفیس  زاویه )در پایین دس
ــکی در مورد هرکدام از  ــند. اگر هرگونه ش می باش
تلورانس های صفحه ی اوریفیس وجود داشته باشد، 
باید صفحه ی اوریفیس به جهت اندازه گیری دقیق 

مجدد و در صورت نیاز اصالح یا تعویض شود. 

)D( 2. 4. 2. لوله ی اندازه گیری
ــه ی اندازه گیری  ــرای زبری و گردی داخل لول    ب
ــر محدوده ی مجاز آن ها  محدودیت وجود دارد. اگ
رعایت نشود، ضرایب تخلیه ی تجربی معتبر نخواهند 
بود. برای اطمینان از دقت اندازه گیری، جریان سیال 
ــیال توسعه یافته3  باید به صورت پروفایل جریان س
ــت گردابی وارد صفحه ی  ــدون چرخش یا حرک و ب
ــود. برخی از توصیه های عمومی نصب  اوریفیس ش
لوله ها، با توجه به اثر خود بر روی دقت اندازه گیری 
و همه  ی استانداردهای صفحه ی اوریفیس، توصیه 
می شود که حداقل طول مستقیم باالدست و پایین 
ــت لوله ی اندازه گیری با و بدون شرایط جریان  دس
ــت. غیرمدور  ــرار گرفته اس ــیال مورد مطالعه ق س
ــت  ــری در باال و پایین دس ــودن لوله ی اندازه گی ب

3. Fully developed 
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ــت. محدوده ی  ــان صفحه ی اوریفیس مهم اس جری
ــت صفحه ی اوریفیس  غیرگرد بودن لوله ی باالدس
 نباید ا ز 0/25%± قطر داخلی لوله ی اندازه گیری و 
ــت  ــودن لوله در پایین دس ــدوده ی غیرگرد ب مح
ــن قطر  ــد از 0/5%± ای ــس نبای ــه ی اوریفی صفح
ــطح داخلی لوله ی   تجاوز کنند. تغییرات ناگهانی س
از  ــل  ــتگی حاص برجس ــت  عل ــه  ب ــری،  اندازه گی
ــتثنای  ــکاری، درزهای اتصال و غیره ... به اس جوش
ــرهای طرفین صفحه ی اوریفیس  عقب نشینی واش
اگر در محدوده ی مشخص شده در استاندارد باشند 

مجاز خواهند بود.

5.2. نصب اوریفیس و واشر
1.5.2. خروج از مرکز روزنه ی صفحه ی 

اوریفیس 
ــکل1 با  ــز بودن روزنه ی صفحه ی اوریفیس ش مرک
مرکز لوله برای دقت اندازه گیری، بسیار مهم است. 
ــر جهتی  ــودن در ه ــم مرکز ب ــدار  غیر ه مق
ــد ]13[؛  ــد ش ــری خواه ــای اندازه گی ــث خط باع
ــت.  ــا قابل اغماض اس ــاز، خط ــدود مج ــا در ح ام
ــروج از مرکز روزنه ی  ــای اندازه گیری برای خ  خط
ــار از خطا  ــمت اتصال فش صفحه ی اوریفیس به س
ــمتی  ــل از انحراف از خروج از مرکز در هر س حاص
بیشتر است. حداکثر تلورانس مجاز نهایی به عنوان 
ــدازه ی خطا  ــبی )β( و ان ــبت قطر نس تابعی از نس
ــز مجاز روزنه ی  ــزان خروج از مرک ــود دارد. می وج
صفحه ی اوریفیس نسبت به مرکز لوله برای خطای 
قابل قبول اندازه گیری با∈ نمایش داده می شود. 

 )22(
       (0.0025.D)/ (0.1+2.3. β4)  

این حد انحراف مجاز، برای هر فلومتر روزنه ای 
ــروج از مرکز، وقتی  ــت. انحراف مجاز خ بحرانی اس
ــند و  ــار به صورت حلقه باش دو نقطه ی اتصال فش
ــد را  ــط باش ــار به صورت مقدار متوس  اختالف فش
می توان 2 برابر مقدار محاسبه شده در نظر گرفت. 
ــبی )β(، مقدار مجاز  بنابراین کاهش مقدار قطر نس
ــابه افزایش  ــایزهای مش ــروج از مرکز را برای س خ

خواهد داد. 

 2.5.2. واشر صفحه ی اوریفیس یا ابزار 
آب بندی

ــر و محدوده ی نصب آن، در شکل 2،  تلورانس واش
ــت  ــت جریان و پایین دس ــه بعد از باالدس بالفاصل
ــطح صفحه ی اوریفیس نمایش داده شده  جریان س

است ]11[. 

2. 5. 2. 1. برآمدگی4
ــکل 3 در داخل لوله اندازه گیری  برآمدگی واشر ش

مجاز نیست.]11[

4. Protrusion 

2. 5. 2. 2. عقب نشینی5
ــچ با  ــا0/5 این ــن 0/2ت ــکل 4، بی ــینی ش عقب نش
ــادل 0.25% قطر  ــینی کمتر از یا مع عمق عقب نش
ــری اضافی پدید  ــه )D(، عدم قطعیت اندازه گی لول
ــینی های بزرگ تر یا عمق  نمی آورد. برای عقب نش
ــت.  بزرگ تر، عدم قطعیت اضافی وجود خواهد داش

نتایج جزییات مطالعه در ]11[ می باشد.

2. 5. 3. اتصاالت6 صفحه اوریفیس
ــیال بین آب بند و محل نشیمن  ــتی س هرگونه نش
ــد در موارد7 اندازهگیری به  آن امکان کاهش درآم
5. Recess 
6. Tap 
7. custody transfer

ــرا در بر خواهد داشت. موقعیت اتصال  قصد فروش
فشار از سطح صفحه ی اوریفیس بسیار مهم است و 
انحراف فراتر از محدودیت های مجاز باعث افزایش 
ــد. اتصال فشار  عدم قطعیت اندازه گیری خواهد ش
ــار، لبه ی اتصال  صفحه ی اوریفیس، قطر اتصال فش
ــا تلورانس مجاز  ــین کاری، باید ب و... تلورانس ماش
ــد تا دقت اندازه گیری، صحت  ــته باش تطبیق داش

الزم را داشته باشد]12[. 

6.2. دستگاه های ثانویه ی اندازه گیری از 
قبیل دماسنج، فشارسنج و اختالف فشارسنج 

ــرای اندازه گیری  ــری ثانویه ب ــزات اندازه گی تجهی
ــار  ــیال و اختالف فش ــتاتیک، دمای س ــار اس فش

شکل 1. خروج از مرکز روزنه از قطر لوله

  ± %0/25FS شکل 5. سهم خطا جریان سیال، ناشی از تجهیز اختالف سنج با صحت اندازه گیری

شکل 3. برآمدگی واشر

شکل 4. عقب نشینی واشر شکل 2. موقعیت واشر آب بندی

ECCENTRICITY MEASUREMENT

RECESSES & PROTRUSIONS
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ــوند.  ــتفاده می ش ــرف صفحه ی اوریفیس اس دو ط
ــای حاصل از  ــی، خطاه ــای معمول ــرای کاربرده  ب
ــر ناچیز در  ــیال، اث ــار و دمای س ــری فش اندازه گی
ــنج  ــری جریان دارند. اما اختالف فشارس اندازه گی
ــای اندازه گیری جریان  ــل توجهی بر خط تأثیر قاب
ــیال دارد. پارامترهای مؤثر بر دقت اندازه گیری  س
ــامل دمای محیط،  ــتگاه اختالف فشارسنج ش دس
ــتاتیک، پسماند، خطی بودن، تکرارپذیری  فشار اس
ــتاندارد می باشند.  و عدم قطعیت کالیبراسیون اس
بیشترین دقت تجهیز اختالف فشارسنج، درصدی 
ــد.  ــل اندازه  گیریFS(8( می باش ــتره  ی کام از گس
بنابراین، دقت سنجش اختالف فشارسنج با کاهش 
ــار، افزایش خواهد داشت. برای  مقدار اختالف فش
ــه ی اندازه گیری  ــی کاربردها و بر مبنای دامن بعض
ــنج با  ــتری، چند تجهیز اختالف س ــورد نیاز مش م
ــوازی، بین  ــاوت و به  صورت م ــه ی کاری متف دامن
 Part[ ــوند طرفین صفحه ی اوریفیس نصب می ش

 .]1.12.2 of ref.1

3. تعیین عدم قطعیت
ــت اندازه گیری  ــر بر دق ــام عوامل عمده ی مؤث تم
ــل اصالحی برای به  ــین با مراح در بخش های پیش
حداقل رساندن عدم قطعیت اندازه گیری بحث شده 
است. هنگامی که دقت تجهیزات اندازه گیری برای 
هر پارامتر، به  عنوان مثال، قطر، اختالف فشار، دما 
ــت، عدم قطعیت اندازه گیری  و... شناخته شده اس
ــر پارامتر را می توان  ــان در ارتباط با ه مقدار جری
ــاس  ــن روش پیش بینی براس ــرد. ای ــی ک  پیش بین
ــت.  ــیال اس رابطه ی تئوری هر پارامتر با جریان س
ــی و تخمین  ــتانداردها برای ارزیاب ــدادی از اس تع
ــر پارامتر  ــت اندازه گیری برای ه ــهم عدم قطعی س

اندازه گیری در دسترس می باشد]7-8[.

3. 1. ضریب تخلیه تجربی 
ــی ضریب تخلیه تجربی، برای  عدم قطعیت تخمین
ــه ی مربعی،  ــس در مرکز لوله، لب ــه ی اوریفی صفح
ــدد رینولدز و قطر  ــوع اتصال9 فلنجی، تابعی از ع ن
نسبی (β) است. در صورتی که عدد رینولدز مقدار 
ــد، عدم قطعیت ضریب تخلیه، تابعی از  زیادی باش
 Part 1.12.4.1 of[ 6 ــکل قطر نسبی مطابق ش

ref.1[ خواهد بود. 
 Cd(FT) ــب تخلیه ــبت عدم قطعیت ضری نس
ــخص )4000( به عدم قطعیت  در عدد رینولدز مش
ــدز بی نهایت، در  ــب تخلیه Ci(FT) در رینول ضری

شکل 7 نمایش داده شده است.

2.3. شرایط سیال
ــیال  ــکل س برای اطمینان از دقت اندازه گیری، ش

8. Full Scale
9. Flange-Tapped 

باید توسعه  یافته10 ، بدون هیچ حرکت چرخشی11  
 Part 1.12.4.3 of[ 8 ــد. شکل یا گردابی12 باش
ــان   ــرایط زیر را نش ref.1[ عدم قطعیت تحت، ش

می دهد. 
الف. ضریب تخلیه تجربی؛

ب. تحت تأثیر قرارگرفتن حالت سیال از قبیل 
حرکت چرخشی یا گردابی از شرایط نصب؛ 

ــی از قبیل صافی13 قطر  ــخصات مکانیک ج. مش
ــه تیز صفحه ی  ــب هم مرکز و لب ــی لوله، نص داخل

اوریفیس.
ــبت  ــکل ترکیبی از عدم قطعیت را نس این ش
ــد. مطابق این  ــان می ده ــبی )β( را نش به قطر نس
ــکل، کمترین عدد عدم قطعیت در ناحیه ی قطر  ش
نسبی )β( بین 0/6-0/1 و بیشترین عدم قطعیت، 
ــیال، صافی غیرمجاز و غیر هم  حساس به شکل س
ــس، بین ناحیه ی قطر  مرکز بودن صفحه ی اوریفی
10. Fully developed 
11. Swirl
12. Vortices
13. roughness

 δ Ci  Cd δ/ شکل 7. تغییرات عدم قطعیت نسبی
Ded به تغییر عدد رینولدز

شکل 6. تغییرات قطر نسبی )β( به درصد عدم قطعیت

شکل 8. تغییرات  قطر نسبی )β( به درصد عدم قطعیت

Reynolds number

عوامل عدم قطعیت اندازه گیری فلومترهای...
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ــن ناحیه ی  ــت. همچنی ــبی )β( 0/75-0/5 اس نس
ــاس به لبه ی غیر تیز صفحه ی اوریفیس، بین  حس

ناحیه ی قطر نسبی )β( 0/3-0/1 است.
ــر از ــر کوچک ت ــا قط ــس ب ــه ی اوریفی  صفح

 ،]Reprt no.3.Part2[  0/45in )11/4mm(
ــب تخلیه بیش از  ــت عدم قطعیت ضری ممکن اس
ــته باشد. این مقدار ناشی از مشکل  3 درصد را داش

لبه ی صفحه ی اوریفیس خواهد بود.

4. نتیجه گیری
ــرات نصب غلط  ــط با اث ــی، عوامل مرتب ــور کل بط
ــا را به دنبال  ــترین خطاه ــه اوریفیس، بیش صفح
ــت. خطاهای عدم قطعیت اندازه گیری  خواهد داش
ــان،  ــه جری ــل معادل ــر از قبی ــای دیگ ــه علت ه ب
ــیال و  ــردی جریان س ــی کارب ــخصات فیزیک مش
ــز دارد.  ــتگی نی ــس، بس ــه ی اوریفی ــاد صفح ابع

1.4. معادله ی جریان سیال
ــه، ضریب تخلیه ی  ــن فرضیات برای معادل مهم تری
ــتخراج اطالعات  ــاس اس ــه ی اوریفیس براس صفح
ــت.  ــده، بوده اس ــای انجام ش ــاری از آزمایش ه آم
ــه ی تجربی، در  ــتفاده از ضریب تخلی ــن اس بنابرای
ــزات اندازه گیری  ــیال بدون نیاز به تجهی جریان س

امکان  پذیر است. 

2.4. مشخصات فیزیکی کاربردی جریان 
سیال

ــر از قبیل ضریب  ــدادی متغی ــیال از تع جریان س
ــار، قطر  ــالف فش ــاط، اخت ــب انبس ــه، ضری تخلی
ــه، چگالی و  ــه ی اوریفیس، قطر لول  روزنه ی صفح
ــن،  ــود. بنابرای ــبه می ش ــیال محاس ــران  روی س گ
ــا بهترین دقت  ــیال باید ب ــخصات کاربردی س مش

ممکن قرائت شوند.

 3.4. تلورانس ساخت تجهیزات 
اندازه گیری

ــیار  ــزات اندازه گیری بس ــاخت تجهی ــس س تلوران
ــر14، مواد واشر و ابعاد  ــتند. ضخامت واش مهم هس
ــر15 و برآمدگی16 ، صافی  ــینی واش آن ها، عقب نش
ــدار خروج از مرکز  ــطح صفحه ی اوریفیس و مق س
ــز لوله، موقعیت  ــبت به مرک روزنه ی اوریفیس نس
ــتاندارد  ــره ... باید مطابق اس ــار17 و غی ــال فش اتص
ــیال به  ــرا تا عدم قطعیت اندازه گیری جریان س اج
ــد. با فرض این که تمام نکات از قبیل  حداقل برس
نصب و راه اندازی، تلورانس ماشین کاری و... مطابق 
استاندارد رعایت شوند، خطای اندازه گیری بهتر از 

1% ± خواهد بود. 

14. Gap
15. recess
16. Protrusim 
17. tap

عوامل عدم قطعیت اندازه گیری فلومترهای...

این مقاله پیش از این در اولین همایش تخصصي آموزشي اندازه گیري هیدروکربن ها 
)میترینگ( در صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمي )  IrSHM 2013 ( تهران، 

دانشگاه علم وصنعت، 20- 21 آذر 1392 ارایه شده است.
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  )SIL(سیل

ایمنی،   ،SIL کلی�دی:  واژه  ه�ای 
SIL، SLS SIF روش اجرایی

ش
�ار

گ�
مهندس منصور محسنی اصلن

شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی- پیدک 
mohseni.mansoor@pidec.com

ــی مطرح در ایمنی صنعتی  یکی از موضوعات اصل
ــد. امروزه این موضوع  ــیل )SIL(  می باش بحث س
ــت و برخی از  ــیاری از پروژه ها اس جزء الزامات بس
اساسی ترین مشخصات سامانه ها و ابزارهای ایمنی 
ــود اهمیت این  ــر قرار می دهد. با وج را تحت تأثی
موضوع متأسفانه به دلیل برخی پیچیدگی های این 
بحث، بسیاری از کارشناسان صنعت درک کافی از 
ــته و یا از رویارویی با آن گریزان  این موضوع نداش
ــتند. در این مقاله سعی می شود به زبانی ساده  هس
مبحث سیل تشریح شده و اهداف نهایی مدنظر آن 

برای کارشناسان رشته های مرتبط بیان شود.
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چرا سیل )SIL(؟
ــی از موضوعاتی  ــی یک ــک ایمنی صنعت ــدون ش ب
ــت  ــان و دس ــه از دیرباز مدنظر کارشناس ــت ک اس
ــاخت و   اندرکاران صنعت بوده و همواره طراحی، س
ــت تأثیر  ــای صنعتی را تح ــرداری فرآینده بهره ب
ــت. آشکارا می توان گفت حصول   خود قرار داده اس
ــروزی نتیجه ی همین  ــای الزم صنعتی ام ایمنی ه
ــایل  ــان بوده و وجود ابزارها، وس دیدگاه کارشناس
ــرفته ی کنونی با ضریب ایمنی  و کارخانه های پیش
بسیار باال خروجی همین امر است. اما نکته ی قابل 
ــم گیر  ــت که با وجود تالش های چش توجه آن اس
ــار و فاجعه آمیز  ــان، باز هم حوادث مرگب کارشناس
ــته و در  ــده و همچنان ادامه داش صنعتی قطع نش
ــت. در  ــیاری قابل ذکر اس این زمینه مثال های بس
ــدن فرآیندها، نوع و  ــا بزرگ و پیچیده تر ش واقع ب
ــده و  چگونگی روی دادن حوادث نیز پیچیده تر ش
ــوارتر  امکان جلوگیری از وقوع مجدد آن ها نیز دش
شده است، زیرا به دلیل بزرگی و پیچیدگی، یافتن 
ــخت   تر  ــخت تر و س علت یا علل اصلی هر حادثه س

شده است. 
اما در این میان آن چه نظر کارشناسان ایمنی را 
به خود معطوف داشته آن است که چرا با پیشرفت 
ــی های  ــامانه های ایمنی و با وجود بررس فناوری س
ــامانه ها باز  ــودن این س ــه برای کامل ب ــه جانب  هم
ــوادث را بگیرند، در  ــوع ح ــوی وق ــد جل نمی توانن
ــامانه ها نگهبانی از  حالی که وظیفه ی اصلی این س
فرآیندها جهت جلوگیری از تبعات ناشی از شرایط 
خطرناک می باشد. در واقع آن ها دریافتند که کامل 
ــص فرآیند  ــامانه های ایمنی، خود نق ــتن س  انگاش
ــت و در جهت رفع این نقص  ــازی بوده اس ایمن س
ــرح کردند که در آن  ــیلSIL( 1(  را مط مبحث س
ــدن حلقه های حفاظت ایمنی  ــه دار ش امکان خدش

مورد بحث قرار می گیرد.

حلقه های حفاظت
ــول دوره ی عمر خود  ــی در ط ــروژه ی صنعت هر پ
ــرداری همواره  ــاخت، و بهره ب ــی، س ــامل طراح ش
ــت و با  کاربرد  ــی صنعتی درگیر اس ــا بحث ایمن ب
روش ها و اسلوب های تعریف شده سعی بر آن است 
ــتفاده ی حداکثر از فناوری و تکنیک های  که با اس
ــده  ــینه ش نوین، ایمنی فرآیندهای صنعتی را بیش
ــود. ــه صفر نزدیک ش ــوع حوادث ب ــال وق  و احتم

ــه فعالیت ها در  ــن مجموع ــد مؤثرترین ای بی تردی
ــود که خود  ــاخت خواهد ب ــه ی طراحی و س مرحل
ــت.  مقدمه ای بر فعالیت بلند مدت فرآیند ایمن اس
ــاخت در  ــان طراحی و س ــتا کارشناس در این راس
ــعی  ــه ی اولیه ی کار یک پروژه ی صنعتی س مرحل
ــایی  ــرات موجود در فرآیند را شناس می کنند خط
ــناخته  ــن کار از تکنیک های ش ــرای ای ــرده و ب  ک
 ،HAZID ،HAZOP، LOPAشده ای همچون

1. Safety Integrity Level 

ــن تکنیک ها کل  ــاس ای ــتفاده می کنند. بر اس اس
ــده و  ــته ش ــه اجزای کوچک تری شکس ــد ب فرآین
ــک خطراتی  ــرد این اجزای کوچ ــی عملک با بررس
ــایی  ــا پدید آیند شناس ــت در آن ه ــه ممکن اس  ک
می شوند. طبیعی است که با شناسایی این خطرات، 
راه های مقابله با آن ها نیز بررسی شده و حلقه های 

حفاظتی الزم برای این خطرات تعبیه می گردد.
ــامل مؤلفه های مختلفی  حلقه های حفاظت ش
ــای اجرایی،  ــرد و روش ه ــدارک عملک ــه م از جمل
الزم،  ــای  آموزش ه ــی،  ایمن ــتورالعمل های  دس
ــد  ــر تمهی ــه مهم ت ــاری، و از هم ــای اجب مجوزه
ــودکار و  ــل کننده ی خ ــزات عم ــایل و تجهی وس
ــته ی  ــی دقیق تر، هس ــا بیان ــد. ب ــا مانع می باش ی
ــاس ابزارها  ــر اس ــت، ب ــای حفاظ ــی حلقه ه اصل
ــق ــه آن ابزاردقی ــه ب ــود ک ــا می ش ــایلی بن  و وس

می گویند، و از آن جایی که این ابزار و وسایل نقش 
اصلی حفاظت را بر عهده دارند بطور خاص مد نظر 
کارشناسان قرار گرفته و با جداسازی بررسی سایر 
مؤلفه ها در موضوعات جداگانه، حلقه های حفاظت 
ــر ابزاردقیق2 ــت مبتنی ب ــه حلقه های حفاظ  را ک

ــام ویژه قرار  ــوند مورد اهتم ــده می ش )SIF( نامی
ــادگی از  ــز برای س ــازه دهید ما نی ــد. اج می دهن
ــود را معطوف به  ــه بعد توجه خ ــن جای بحث ب  ای
  )SIF( ــر ابزاردقیق ــی ب ــای حفاظت مبتن حلقه ه
ــا را حلقه های  ــه آن ه ــه صورت خالص ــم و ب نمایی

حفاظت بنامیم.
ــه جزء اصلی  یک حلقه ی حفاظت معموالً از س
ــه جزء به  ــت که وظایف این س ــده اس تشکیل ش

ترتیب عبارتند از:
ــازی خطر، که با استفاده از وسایل  1. آشکارس
اندازه گیری و تشخیص که همان حسگرها هستند 

انجام می شود. 
2. پردازش شرایط و تصمیم گیری مناسب برای 
خنثی سازی خطر که با بهره گیری از پردازشگرهای 
 Logic Solver قوی و با ضریب اطمینان باال به نام

صورت می گیرد.
ــای الزم برای خاموش  3. فعال کردن عملگره

2. Safety Instrumented Function 

ــتفاده از  ــه این کار با اس ــاط بحران زا ک کردن نق
ــیرها، موتورها، دریچه های تخلیه،  وسایلی نظیر ش

و ... که به نام المان نهایی مشورند انجام می شود.
ــف  مختل ــای  حلقه ه ــازی  پیاده س ــرای  ب
ــا  ــامانه ی ــق از س ــر ابزاردقی ــی ب ــت مبتن حفاظ
ــود که  ــتفاده می ش ــامانه هایی با قابلیت باال اس س
ــر ابزاردقیق3 ــامانه های ایمنی مبتنی ب  به آن ها س

ــا  ــامانه ها ب ــن س ای ــوالً  ــد. معم )SIS(  می گوین
ــه دارای ضریب  ــای ایمنی ک ــتفاده از PLCه اس
ــتند و قادر به استفاده از  ــیار باال هس اطمینان بس
تکنیک های مختلف کشف و جبران خطا می باشند 
ــت  ــوارد در صنع ــی م ــوند. در برخ ــاخته می ش س
ــع اضطراری ــامانه های قط ــامانه ها، س ــن س  به ای

ــای  فرآینده و  ــع  صنای در  ــد.  می گوین  4)ESD(
ــاس که حتی بر فعالیت های عملکردی  بسیار حس
ــک می کنند  ــر نرم افزار ش ــی ب ــامانه های مبتن س
ــر ابزاردقیق )SIS( را  ــامانه های ایمنی مبتنی ب س
ــخت افزاری ــه صورت کاماًل مبتنی بر پردازش س  ب

)رله های حفاظتی( بنا می کنند. 

3. Safety Instrumented System 
4. Emergency Shut Down 

سیل)SIL( سنجش یکپارچه لطمات
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مثالی از حلقه های حفاظت
ــک فرآیند آن  ــی خطرات ی ــرض کنید در بررس ف
ــم و اکنون  ــیم کرده ای ــزای مختلف تقس ــه اج را ب
ــوان یک جزء ــن فرآیند به عن ــازن ای ــی از مخ  یک

ــت و متوجه شده ایم که دما و فشار دو  مد نظر ماس
ــر تأثیرگذار در فعالیت این مخزن بوده و اگر  پارامت
ــاال روند باعث ایجاد  ــن دو پارامتر به هر دلیلی ب ای
ــد. در این جا ما بطور مشخص  خطراتی خواهند ش
ــه حلقه ی  ــی نیازمندیم ک ــه ی حفاظت به دو حلق
ــرده )از طریق  ــکار ک ــاک را آش ــای خطرن اول دم
ــاس  ــمیتر دما( و براس ــوییچ حرارتی و یا ترانس  س
ــخیص، فعالیت مخزن  ــری روی این تش تصمیم گی
ــیر  ــتن ش ــف کند )برای مثال از طریق بس را متوق
ورودی( و حلقه ی دوم نیز فشار خطرناک را آشکار 
ــمیتر  ــار و یا ترانس ــوییچ فش می کند )از طریق س
ــار( و در این جا نیز  براساس تشخیص، فعالیت  فش
ــال از طریق  ــد )برای مث ــزن را متوقف می کن مخ
ــیر ورودی(. نکته ای که بطور ضمنی در  ــتن ش بس
این مثال با آن مواجه شدیم آن است که حلقه های 
ــمت ها در هم  ــت در برخی قس ــف ممکن اس مختل
ــوند )در این مثال ممکن است برای توقف  تنیده ش
ــر دو حلقه ی حفاظتی از یک  ــت مخزن در ه فعالی
ــیر استفاده شود(. نکته ی مهمی که در عمل رخ   ش
می دهد آن است که معموالً بر روی چنین مخزنی 
ــود دارد و در  ــه ی کنترل وج ــا چند( حلق ــک )ی ی
نزدیکی های نقاط خطرناک دما و فشار، هشدارهای 
ــت عملیات جبرانی به اپراتور می دهد و  الزم را جه
در نهایت در صورت شکست تمام عملیات جبرانی 
و رسیدن فشار یا دما به نقاط خطرناک، حلقه های 
حفاظت ذکر شده وارد عمل شده و فعالیت مخزن 

را متوقف می کنند.
ــی حلقه های حفاظت  ــته ی اصل دیدیم که هس
ــده است و با عمل بموقع  براساس ابزاردقیق بنا ش
ــورد نظر ما از  ــتگاه م این حلقه ها، فرآیند و یا دس

ــد زیادی مصون  ــی آینده تا ح ــیب های احتمال آس
خواهد ماند. اما تجربه نشان داده است که ابزارهای 
ــه  ــتفاده در حلقه های حفاظت نیز همیش مورد اس
ــتند و در اثر خطا، شکست و یا  قابل اطمینان نیس
ــی، در برخی مواقع عملیات  عوامل تأثیرگذار جانب
ــا و بموقع انجام نمی دهند و مانع  حفاظت را در ج
ــارات شدید نمی شوند.  حوادث جبران ناپذیر و خس
ــت که از ابزاردقیق  نتیجه گیری اولیه اکثر ما آن اس
ــای پایین تر و یا با  ــا احتمال خط ــران قیمت تر ب گ
ــای( حفاظتی  ــتری ابزاردقیق )حلقه ه ــداد بیش تع
ــن نتیجه گیری منطقی  ــم. اگرچه ای ــتفاده کنی اس
ــیاری مواقع عملی نیست. برای  ــت ولی در بس اس
ــری برای  ــن نتیجه گی ــم از ای ــا نمی توانی ــال م مث
ــتفاده کنیم؛ زیرا در  ــای حفاظتی اس تمام حلقه ه
ــده بحدی  ــی صرف ش ــه ی ایمن ــورت هزین آن ص
ــردار نخواهد  ــودی عاید بهره ب ــد که س باال می باش
ــیم که از  ــته باش ــد )فرض کنید فرآیندی داش  ش
ــال و یا حتی باالتر  ــای حفاظتی با قیمت ط حلقه ه
ــود حاصل نهایی  ــرده، در حالی که س ــتفاده ک اس
ــد!(. به عبارتی دیگر هیچ حد  مانند تولید آجر باش
ــاال( ابزاردقیق  ــخصی بر کیفیت عالی )قیمت ب مش

مورد نیاز نمی توان تعریف کرد.
ــه ی دیگر آن که گاهی به دالیل فنی )مثل  نکت
ــود فضا یا نوع روش اندازه گیری و یا ...( امکان  کمب
ــتفاده از نتیجه گیری باال نمی باشد و در صورت  اس
ــتگاه  ــت فرآیند یا دس ــن امر الزم اس ــرار بر ای اص
ــاخته شود  مجدداً و با آرایش جدیدی طراحی و س
ــت. با این وصف   که هزینه ی آن نیز معموالً باال اس
ــای حفاظتی را طالیی در  نمی توان همه ی حلقه ه

نظر گرفت! 
ــته باشید که عملکرد  از طرف دیگر توجه داش
نامناسب حتی یک حلقه ی حفاظتی می تواند منجر 
ــان ها را  ــالمت انس ــود که جان و س به حوادثی ش

ــیار با ارزش تر از سودهای مادی  تهدید کند، که بس
بوده و قابل محاسبه نمی باشد. پس چه باید کرد؟ 

در پاسخ به این پرسش بحث SIL و یا به تعبیر 
ــی از  ــیل( ناش ــنجش یکپارچه ی لطمات )س ما س
خدشه دار شدن حلقه های حفاظت مطرح می شود. 
ــای SIF یک به یک  ــن بحث کلیه ی حلقه ه در ای
مورد بررسی قرار گرفته و آثار خسارت بار ناشی از 
ــه در عملکرد هر یک از اجزای حلقه مطالعه  خدش

و محاسبه می شود.

روش اجرای سیل
ــان با تجربه ی  ــیل نیاز به کارشناس برای اجرای س
ــیاری  ــده و در نظر گرفتن ظرایف بس ــوزش دی  آم
ــنایی کلی با آن  ــد، اما در این جا جهت آش می باش
ــاهده شکل 2  ــود. )مش ــاره می ش  به چند نکته اش

می تواند به دریافت بهتر این نکات کمک کند.(
ــش از این هم دیدیم برای  1. همان طور که پی
ــم حلقه ی حفاظت  ــخیص دهی آن که بتوانیم تش
ــد نیازمند  ــه حد اثرگذار می باش ــورد بحث، تا چ م
ــا بتوانیم کیفیت  ــتیم ت ــطوح ایمنی هس تعریف س
ــاز را انتخاب کنیم. در بحث    ــه( ابزار مورد نی )هزین
SIL سطوح ایمنی الزم را از صفر تا چهار به صورت 
ــطح یک  ــف می کنند که در آن س ــزه تعری کوانتی
)SIL-1( کمترین ریسک و دارای ایمنی به نسبت 
ــترین  ــطح چهار )SIL-4( دارای بیش مطلوب و س
ــا باالترین کیفیت  ــزات ب ــک و نیازمند تجهی ریس
ممکن می باشند. سطح صفر )SIL-0(  سطح ایمن 
ــل توجه بوده و  ــک قاب مطلوب و تقریباً بدون ریس
ــته ای و  ــطح چهار معموالً برای نیروگاه های هس س
فضاپیماها تعریف می شود. سایر فرآیندها و به ویژه 
ــیمیایی  ــیمی و ش فرآیندهای نفت و گاز و پتروش

دارای سطوح ایمنی بین 1 تا 3 می باشند.

سیل )SIL( یعنی
 سنجش یکپارچه ی لطمات
ناشی از خدشه دار شدن 

حلقه های حفاظت

سیل)SIL( سنجش یکپارچه لطمات
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شکل2. اجرای سیل

2. هنگامی که خسارت ناشی از بروز خدشه در 
ــتفاده بررسی می شود خسارت  ابزاردقیق مورد اس
ــان، محیط زیست، سرمایه )شامل  ــه بعد انس در س
ــین آالت و توقف تولید( به صورت جداگانه مد  ماش
ــد و با توجه به احتمال روی دادن  نظر قرار می باش
ــارت در هر یک از ابعاد  ــدت خس ــارت و یا ش خس
تعریف شده، یک سطح ایمنی برای هر بعد به دست 
ــک از حاصلضرب  ــاره می شود که ریس می آید. اش
ــت  ــدت خطر به دس ــوع در بزرگی ش ــال وق احتم
ــر ماتریس های  ــا در نظر گرفتن این ام ــد و ب می آی
ــبه ی سطح ایمنی تعریف  مختلف الزم برای محاس
ــارج از محدوده ی این  ــوند که توضیح آن خ می ش
ــاره می شود از بعد  ــت. فقط برای مثال اش مقاله اس
ــانی احتمال بسیار بسیار پایین فوت یک انسان  انس
ــان با احتمال معمولی  و یا جراحت جزیی یک انس
 ،)SIL-1( می تواند حلقه ی ما را سطح پایین ایمنی
ــرای نفرات زیاد و  ــیار باالی جراحت ب احتمال بس
ــطح میانی  ــوت فرد یا افراد با احتمال معمولی س ف
ــارت جانی  ایمنی )SIL-2( ، و احتمال باالی خس
ــدید برای افراد زیاد می تواند حلقه ی  و جراحتی ش
حفاظتی ما را سطح باالی ایمنی )SIL-3( معرفی 

کند. 
ــطح ایمنی الزم به دست آمده ناشی  3. سه س
از محاسبه ی خدشه در ابزاردقیق در سه بعد اشاره 
ــده و بزرگ ترین این سه سطح به  شده فهرست ش
ــرای آن حلقه تعریف  ــی الزم ب ــطح ایمن  عنوان س
ــود. در واقع کلمه ی یکپارچه در عبارت سیل  می ش
ــت که کلیه ی خسارات  ــاره به همین امر اس نیز اش
سه بعد به صورت یکپارچه مورد بررسی قرار گرفته 
ــطح ایمنی مجموعه ی آن ها به عنوان  و باالترین س
برچسب لطمات یکپارچه ی حلقه استفاده می شود.

ــی الزم هر حلقه،  ــطح ایمن 4. بعد از تعیین س
ــب با آن حلقه انتخاب می شود. در  ابزاردقیق مناس
واقع سازندگان ابزاردقیق پس از عبور از آزمون های 
ــاس احتمال وقوع خدشه در  ــخت بر اس مختلف س
آن ابزاردقیق به هنگام عملکرد الزم، مجوز دریافت 
 )SIL-1 ~ SIL-3 ( برچسب مناسب سطح ایمنی

را دریافت می کنند.
ــطح ایمنی  ــدارک ابزاردقیق با س ــس از ت 5. پ
ــه در کل حلقه ی حفاظت  ــب، احتمال خدش مناس
ــود و در صورت رسیدن به احتمال  ــبه می ش محاس
مورد نظر، ایمنی حلقه تأیید می شود، و در غیر این 
صورت با استفاده از روش های جبرانی و یا تعویض 
ــا دوباره جهت حصول ایمنی الزم برای حلقه  ابزاره

ــود که احتمال خطای  ــود. اشاره می ش اقدام می ش
ــوان SIL-1 ، بین 2-10 و     ــه عن ــن 1-10و 2-10ب بی
ــن 3-10    و  4-10 به  ــه عنوان SIL-2 ، بی 3-10   ب

  SIL-4 بین 4-10 و 5-10 به عنوان ، SIL-3 عنوان
تأیید می شود.

ــطوح ایمنی مورد نیاز برای  ــس از تایید س 6. پ
ــتند سازی الزم صورت گرفته  کلیه ی حلقه ها، مس
ــتفاده از گزارشات  و در طی طول عمر فرآیند با اس
ــی نیاز به  و تحلیل های فنی الزم چرخه های بررس
ارتقای سامانه ی ایمنی و بهبود حلقه های حفاظت 

مطالعه می شود.

نتیجه گیری
با استفاده از بحث SIL حلقه های حفاظت متناسب 
ــاس محاسبه ی ریسک  ــطح ایمنی الزم بر اس با س
ــه ی ابزاردقیق مهیا می شوند و در  ــی از خدش ناش
ــن پرداختن هزینه ی باالی الزم برای حلقه های  عی
بحرانی، حلقه های کم اهمیت براحتی شناخته شده 
ــای معمولی در هزینه ی  ــتفاده از حفاظت ه و با اس
ــود بدون آن  ــی کل فرآیند صرفه جویی می ش ایمن
که متحمل خسارات قابل توجه باشیم و این یعنی 

ایمنی بهینه برای فرآیند!

منابع: 
ــته های رایج سامانه های  ــاس دانس این مقاله بر اس
ــتانداردهای مرتبط ) از جمله   ایمنی و محتوای اس
ــده  ــته ش IEC-61508  و IEC-61511  ( نوش

است.

سیل)SIL( سنجش یکپارچه لطمات
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همكاري انسان و ربات در توليد 
محصوالت با روش هاي جديد

ــه ی ربات،  ــات، تاریخچ واژه ه�ای کلی�دی: رب
ساخت و تولید

ری
آو

رد
��

گ

مهندس اشکان معصومی
کارشناس مسؤول مهندس سایپا
ashkan416@yahoo.com

ــات مختلف صنعتی اعم از  امروزه ربات ها در عملی
برشکاری، جوشکاری، رنگ کاری، مونتاژ، جابجایی 
ــت های  ــی، انجام تس ــته بندی، بازرس قطعات، بس
کیفیت و غیره حضوری مؤثر دارند و قادرند تمامی 
ــرعت و دقتی باالتر از آن چه انسان  این امور را با س
ــام دهند.  ــتگی، انج ــام می دهد، اما بدون خس انج
پرکاربردترین ربات های مورد استفاده در صنعت از 
ــتند که خود انواع متنوع  انواع بازوهای رباتیک هس

و گوناگونی دارد.
ــان و  ــیم وظایف بین انس این مقاله به موضوع تقس
ــل در دنیای صنعتی  ــا و تعامل این دو عام ربات ه

امروز اشاره دارد.
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همكاري انسان و ربات در توليد...

ــکل 1. تصویری از ربات Unimate پیش از ارسال  ش
به کارخانه ی General Motors – سال 1961 ]5[

ــتین  ــال 1954 میالدی نخس ــرج دیوول1 در س ج
ــت برنامه ریزی را  ــال با قابلی ــات صنعتی دیجیت رب
ــال 1912 میالدی  ــاخت. دیوول در فوریه ی س س
متولد شد و در سال 2011 به علت عارضه ی قلبی 
ــیاری دیول را پدر رباتیک صنعتی  ــت. بس درگذش
ــراد در دنیای صنعت  ــن اف ــی از تأثیرگذارتری و یک
ــیون  ــروز می دانند. دیوول مبدع واژه ی »اتوماس ام
ــت. در بدو امر ربات  ــع«2 در دنیای صنعت اس جام
ــیله ی قابل برنامه ریزی حمل  دیوول با عنوان »وس
ــناخته می شد و این همان چیزی بود که  مواد3« ش
ــوط مونتاژ صنعتی را  ــاس خط در دهه های بعد اس
 ،Popular Mechanics دگرگون کرد. مجله ی
ــات را یکی از مهم ترین  ــال 2005، اختراع رب در س
50 اختراع دنیا طی 50 سال گذشته برشمرد]1[. 
ــاخت اولین ربات، دیوول و  ــال بعد از س دو س
ــرکت رباتیک  ــکارش ژوزف انگلبرگر4 اولین ش هم

دنیا را با نام Unimation  تأسیس کردند.]2[ 
ــتین ربات  ــات Unimate، که نخس اولین رب
ــال 1961 در کارخانه ی  صنعتی دنیا نیز بود در س
ــاالت  ای در   General motors ــازی  خودروس
نیوجرسی آمریکا نصب شد و به صورت کاماًل عملی 
ــات جابجایی  ــد. وظیفه ی این رب ــه کار گرفته ش ب
قطعات داغ خارج شده از ماشین دایکست بود5.]1[ 
ــط برنامه ی  وزن این ربات حدود دو تن بود و توس
ــده  بر روی یک درام مغناطیسی کنترل  ذخیره ش

می شد و عملگرهای آن نیز هیدرولیکی بود]3[.
در همین زمان شرکت آمریکایی 6AMF رباتی 

را با نام تجاری Versatran روانه ی بازار کرد.
از  ــان  همچن ــروزه  ام ــه  ک  Kuka ــرکت  ش
ــهور در زمینه ی  ــن برندهای مطرح و مش بزرگ تری
ــال 1973 در  ــت فعالیت خود را در س رباتیک اس
ــش درجه  ــور آلمان آغاز کرد و اولین ربات ش کش
آزادی الکترومکانیکی خود با نام Famulus را به 

صنعت معرفی کرد.
پروفسور شینمن7 از اساتید و محققان دانشگاه 
ــتنفورد در سال 1974 یک بازوی رباتیک با نام  اس
Silver Arm را طراحی کرد که قادر بود از طریق 
بازخوردی که از حسگرهای تماس و فشار دریافت 
ــف را به خوبی  ــاژ قطعات ظری ــرد، کار مونت می ک
ــور حضور  ــینمن به منظ ــور ش انجام دهد. پروفس
 Vicarm ــرکت ــول خود در بازار، ش جدی محص
ــک جدید خود را  ــیس کرد و بازوهای رباتی را تأس

روانه ی بازار کرد.
ــا  ــرکت Vicarm  و Unimation ب دو ش
 8PUMA شرکتGeneral motor  پشتیبانی
1. Georg Devol
2. Universal Automation 
3. programmed article handling device
4. Joseph Engelberger

ــتای گرین فیلد در  ــال حاضر این ربات در موزه ی فورد در روس 5. در ح
میشیگان آمریکا نگهداری می شود.

6. American Machine and Foundry
7. S chiman 
8. Programmable Universal Machine for Assembly

را تأسیس کردند.  
ــیاری از  ــم ربات های PUMA در بس هنوز ه
ــگاهای تحقیقاتی مورد استفاده ی گسترده  آزمایش

هستند. 
ــریع رباتیک در دنیای صنعتی را  ــد س آغاز رش
ــبت داد؛ چرا که در هر  ــال 1980 نس میتوان به س
ــرکت یا یک ربات  ــال یک ش یک از ماه های این س
ــه ی صنعت تثبیت  ــور خود را در عرص جدید حض

کرد. 
 Takeo kanade ــرکت ــال 1981 ش در س
ــتقیم را ارایه  ــتین بازوی رباتیک با درایو مس نخس
کرد. این محصول نخستین ساختار رباتیک بود که 
ــی ربات، یک موتور به  ــه هر مفصل حرکت در آن، ب
صورت مستقیم متصل شده بود. این نوآوری باعث 
ــریع تر و دقیق تری  ــد که از آن پس ربات های س ش

ساخته شوند.
در سال 1988 شرکت Motoman ERC  با 
ــرل هم زمان 12 محور حرکتی، که  توانمندی کنت
ــا آن زمان بی نظیر بود، ورود خود به بازار رباتیک  ت
 FANUC ــرکت ــال 1992 ش را اعالم کرد. در س
ــاخت نمونه ی اولیه ی ربات  Robotic موفق به س

هوشمند خود شد.]2[
ــرل  ــه کنت ــده ی XRC ک ــی کنترل کنن معرف
ــاخت و  ــر می س همزمان 27 محور حرکتی را میس
ــتفاده از آن طراحان سامانه های رباتیک قادر  با اس
ــنکرون کنند،  ــا 5 ربات را با یکدیگر س ــدند 4 ی ش
ــال 1998 رخ داد.  اتفاق مهم دیگری بود که در س
ــرکت های مختلف  ــوی ش ــن کنترل کننده از س ای
تولیدی از جمله  Honda با استقبال چشمگیری 

مواجه شد.
در حال حاضر با گذشت حدود 14 سال از آغاز 
ــت ویکم بسیاری از شرکت هایی که پیش  قرن بیس
ــد با قوت به فعالیت خود  از این از آن ها نام برده ش

در عرصه ی رباتیک ادامه می دهند. 
ــر  ــته در سرتاس ــرن گذش ــم ق ــا در نی ربات ه
ــیاری از  ــای صنعتی از ژاپن و کره گرفته تا بس دنی
 IEEE .ــدند ــورهای صنعتی اروپا گسترده ش کش
جمعیت ربات ها را درسال 2006 حدود 950.000 

ــال  عدد تخمین زد ]1[  که این تعداد در س
2008 به 1.3 میلیون رسید. 

بیش از 70% ربات های فروخته شده در 
سال 2012 وارد صنایع ژاپن، چین، ایاالت 

متحده، کره و آلمان شدند.]3[ 
ــود که تا سال 2020  پیش بینی می ش
ــه عنوان یکی از بازیگران  کاربران خانگی ب
ــی رباتیک  ــذار در بازار جهان ــی و اثرگ اصل

ایفای نقش نمایند.
ــه ی 1980 میالدي برمي گردیم،  به ده
ــازان آمریکایي در شهر  سالي که خودروس
ــط  ــتند که توس دیترویت از این ترس داش

رقباي ژاپني خود، مغلوب یا حذف شوند. در چنین 
ــرایطي خودروسازان آمریکایي در شهر دیترویت  ش
ــم گرفتند براي ضربه زدن به رقبا، از راهبرد  تصمی
ــتفاده کنند. این ایده  ــد چراغ خاموش9« اس »تولی
ــازي به  ــا بود که کارخانه هاي خودروس بر این مبن
اندازه اي خودکار شوند که سالن های تولید نیازی به 
روشنایی نداشته باشند و ربات ها به ساخت و تولید 
خودروها مشغول باشند. البته این امر هیچگاه میسر 
نشد. برتري کشور ژاپن نه در تأسیس کارخانه های 
خاموش، که در ابداع روش هاي تولید ناب10 بود، که 

باز هم بیشتر بر نیروي کار متکی بودند. 
بسیاري از روش هاي جدید تولید در این تغییر 
ــراي کار در کارخانه  ــد، به نیروي کار کمتري ب رون
ــریع تر و  ــف ربات هاي س ــد. امروز به لط ــاز دارن نی
ــر  ــر، تولید »چراغ خاموش« تا حدی میس باهوش ت
ــرکت FANUC، تولید کننده ی  ــت. ش شده اس
ــیاري از  ــي در ژاپن، بس ــاي صنعت ــزرگ ربات ه ب
ــت  خطوط تولید خود را تا حدي خودکار نموده اس
ــه بدون کنترل و نظارت  ــه مي توانند تا چند هفت ک
ــیاري از کارخانه هاي دیگر از  ــان کار کنند. بس انس
فرآیندهایي نظیر برش لیزري و قالب گیري تزریقي 
ــان کار  ــه بدون دخالت انس ــتفاده مي کنند ک  اس
ــین آالت تولید افزایشی11می توانند  مي کنند و ماش
ــب و روز بدون وقفه و بدون نظارت، به امر تولید  ش
بپردازند. ولي هنوز تولید به نیروي انساني نیازمند 
ــت؛ حتي اگر افرادي در داخل کارخانه نباشند  اس
ــرل کنند. کلیه  ــرون کارخانه، تولید را کنت و از بی
ــت تعمیرات نیاز  ــزات خودکار به افرادي جه تجهی
دارند و به کساني احتیاج دارند که به آن ها بگویند 
باید چه کار کنند. برخي از اپراتورهاي ماشین ها به 
عنوان مباشر آن ها محسوب مي شوند که معموالً به 
ــیع تري از مهارت ها نیازمند هستند.  محدوده ی وس
هنوز هم وظایف دقیقی مانند مونتاژ قطعات، براي 
ــوب می شود و از  ــیار مشکلي محس ربات ها کار بس
ــاژکاري به صورت  ــات مونت ــن رو، معموالً عملی ای

9. “Lights-out” manufacturing
10. Lean-Production
11. Additive manufacturing
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همكاري انسان و ربات در توليد...

ــورهاي با دستمزد  ــت دوم به کش قراردادهاي دس
ــود. اما کاربرد ربات هاي  ــم نیروي کار داد ه مي ش ک
ــت با این  صنعتي در عملیات مونتاژ رو به بهبود اس
ــتند و براي  وجود آن ها داراي قیمت هاي گران هس
تنظیم و راه اندازي به افراد متخصص نیاز دارند که 
ــتمزد آن ها حتي از  ــوارد، مجموع دس در برخي م
ــتر تمام مي شود. ربات ها  قیمت یک ربات هم بیش
ــیر طوالني ای را در پیش دارند تا بتوانند  هنوز مس
ــمت هاي مختلف عملیات تولیدي جایگزین  در قس
انسان ها شوند. سرمایه گذاري روي ربات ها مي تواند 
براي کارخانه هایي مقرون به صرفه باشد که داراي 
تولید انبوه هستند، مانند خودروسازان که بزرگ ترین 
ــند. با  ــتفاده کننده از اینگونه تجهیزات می باش اس
این وجود، هنوز در پیشرفته ترین خودروسازي ها با 
تجهیزات خودکار، براي اکثر عملیات مونتاژ نهایي 
ــتفاده مي شود. براي  ــاني اس  قطعات، از نیروي انس
ــیار  ــط و کوچک، ربات ها بس ــاي متوس کارخانه ه
ــل  ــد، ولي نس گران قیمت و انعطاف ناپذیر مي باش
ــه تنها  ــد بود و ن ــاوت خواهن ــدي ربات ها متف بع
ــا ارزان تر خواهد بود، بلکه  راه انداز ي و تنظیم آن ه
ــان ها، به همراه  ــردن به جای انس ــوض کار ک در ع
ــات را حمل کرده  ــد. آن ها قطع ــا کار مي کنن آن ه
ــه مي دارند،  ــایل را نگ ــه جا مي نمایند، وس و جا ب
ــایل را مرتب مي کنند و  ــا را برمي دارند، وس ابزاره
تمیزکاري مي نمایند و هزاران کار مفید دیگر انجام 
ــراي تولید این گونه  ــد. تالش هاي زیادي ب مي دهن
ــرکت های کوچک تر، انجام  ربات ها، به ویژه براي ش
 Fraunhofer گرفته است. براي مثال، مؤسسه ی
ــي درگیر  ــروژه ی ابتکاري اروپای ــان در یک پ آلم
ــراي کار همراه با  ــد تا ربات هایي ایمن را ب مي باش
کارگران طراحي کند. در حال حاضر اکثر ربات هاي 
ــرار گیرند تا به  ــد در فضایی محصور ق صنعتي بای
ــراد برخورد نکنند.  ــي و تصادفي با اف صورت اتفاق
 12iRobotــس شرکت Rodney Brooks مؤس
ــد توانایي درك و  ــد: »این گونه ربات ها بای مي گوی
ــد فرمان هاي  ــاده مانن ــتورالعمل هاي س انجام دس
ــي ربات هاي  ــل فعل ــند. نس ــته باش صوتي را داش
ــته  ــک رایانه ی بزرگ مرکزي، وابس ــدي، به ی تولی
ــتند«. این رایانه های بزرگ توسط متخصصان  هس
ــبتاً زیاد از محل  ــه در محلی با فاصله ی نس مربوط
ــا زماني که  ــدند؛ ت ــدازي مي ش ــا راه ان کار ربات ه
ــدند. آقاي بروکز  ــخصي وارد بازار ش رایانه های ش
در این خصوص مي گوید: »با این وجود، رایانه های 
ــري خالص  ــاي دفت ــت اپراتوره ــخصي از دس ش
ــدند، بلکه رایانه وظایفي را که آن ها باید انجام   نش
 مي دادند تغییر داد و باید کارهاي پیچیده تري انجام 
 Heartland مي دادند«. در سال 2008 او شرکت
ــیس کرد که تجهیزاتي را تولید  Robotics را تأس
ــخصي  ــن و معادل رایانه های ش ــا جایگزی نماید ت
ــوالت آن طیف  ــت که محص ــرکت آمریکایي اس . iRobot  12 یک ش
ــامل Roomba، جاروبرقي رباتیک تا ربات هاي نظامي را  گسترده ای ش

در بر می گیرد.

ــاي بروکز  ــوند. آق ــاوری رباتیک ش ــوم و فن در عل
پیرامون این که این ربات ها شبیه به چه تجهیزاتي 
ــد بود، چیزي نگفت، ولي تصاویر او در مورد  خواهن
ــرنخ به دست می دهد. به  آینده ی  رباتیک، یک س
ــز اگر براي افراد کف کارخانه یا  گفته ی آقاي بروک
ــان در نظر گرفته  کارگاه ها ربات هایي با کاربری آس
ــند و با  ــود، آن ها مي توانند مفیدتر و کاراتر باش ش
ــار فناوری های بدیع  ــری این ربات ها در کن بکارگی

تولیدي یک تحول عظیم در تولید ایجاد نمایند.
ــرکت کوچک و متوسط از مزایاي  میلیون ها ش
ــاي  ــر، نرم افزاره ــاي ارزان ت ــد، ربات ه ــواد جدی م
ــه بعدي  ــریع تر، خدمات آنالین و چاپگرهاي س س

بهره مند خواهند شد.
آقاي Martin Schmidt کارشناس خبره ی 
ــگاه MIT مي گوید: »این  ــي برق در دانش مهندس
ــل راه اندازي  ــدن مراح ــان تر ش ــل باعث آس  عوام
مي گردند ولي افزایش حجم تولید به طور واضحي 
ــه هزینه هاي  ــود، چرا ک ــکل خواهد ب ــیار مش بس
ــرمایه گذاري در جهت تجهیز یک کارخانه براي  س
ــت و زمان بازگشت  ــیار باالس ــرمایه گذاران بس س
ــت. در برخي از حرفه ها  ــرمایه بسیار طوالني اس س
ــد این  ــد مي توانن ــرفته ی تولی ــاي پیش  فناوری ه
ــمیت از چند  ــا را کاهش دهند«. آقاي اش هزینه ه
ــروع کرد که قطعات و تجهیزات کوچک  شرکت ش
ــاختند. او فکر  ــگرهاي مینیاتوري مي س مانند حس
ــاخت این قطعات کوچک  مي کند که تجهیزات س
ــازي شوند تا هزینه هاي سرمایه  نیز باید کوچک س
ــد: »البته من  ــز کاهش یابند. او مي گوی گذاري نی
فکر مي کنم در صنایعي که چنین اتفاقي رخ دهد، 

برخي از شکست ها را ببینیم«. 
ــوه تولید  ــم انب ــه در حج ــي ک ــد کاالهای  تولی
ــتفاده از روش هاي سنتي  مي شوند، همچنان با اس
ــا افزایش انعطاف پذیري  ــه خواهد یافت، ولي ب ادام
ــازان داراي  ــیون؛ همانند آن چه خودروس و اتوماس
بازار انبوه تجربه کرده اند. شرکت هایي مانند جنرال 
ــا فناوري هاي باال و برتر  ــک  و رولز رویس ب الکتری
وجود خواهند داشت که محصوالت تخصصي مانند 
موتور جت را با تیراژ کمتر تولید مي کنند. میلیون ها 
ــط از مزایاي مواد جدید،  ــرکت کوچک و متوس ش
ــریع تر، خدمات  ــاي ارزان تر، نرم افزارهاي س ربات ه
آنالین و چاپگرهاي سه بعدي بهره مند خواهند شد 
ــا در تعداد پایین را  ــکان تولید اقتصادي کااله و ام

ــاهد ظهور کارآفرینان  خواهند داشت. به زودی ش
ــماري خواهیم بود که در کارگاه  هاي کوچک،  بي ش
ــي انجام کارهایي  ــا و حتی در گاراژها توانای خانه ه

را دارند که هرگز قباًل قادر به انجام آن ها نبودند.
ــاق  ــبه اتف ــک ش ــد ی ــي تولی ــرات اساس  تغیی
ــده  ــروع ش ــد، و این روند از مدتی قبل ش نمي افت
است. تحقیقات دگرگون کننده ی زیادي در زمینه 
علوم بیولوژیک و نانوفناوري در حال انجام است تا 
صنایع جدیدي همچون ساخت باتري از ویروس ها 
را ایجاد نمایند. اگر کاربرد کامپوزیت هاي فیبرکربن 
از خودروهاي اسپرت به خودروهاي عادي گسترش 
ــوالد و خطوط  ــزرگ پرس ف ــتگاه هاي ب یابد، دس
ــد  ــودرو ناپدی ــع خ ــک در صنای ــکاري رباتی  جوش
مي شوند. تولید افزایشي، همچون دیگر فناوری های 
ــدن و کارآمدتر شدن  دیجیتال در حال ارزان تر ش
ــر بزرگ در  ــک راه میان ب ــد و این یعنی ی مي باش
ــه بعدي  ــد کار. در حال حاضر، چاپگرهاي س فرآین
ــازند، ولي  ــام را در تعداد اندك یا تکي مي س اجس
اگر این چاپگرها بتوانند مانند ماشین ساخت باتري 
ــگاه Novartis-MIT در یک فرآیند  در آزمایش
ــري در یک خط  ــتمر کار کنند، امکان بکارگی مس

تولید انعطاف پذیر را خواهند داشت.
ــیا به  ــاخت اش ــامانه، س هدف از کاربرد این س
ــریع تر و انعطاف پذیرتر است تا این که به  صورتي س
ــت پیدا کنیم.  ــک مقیاس اقتصادي در تولید دس ی
ــاخت  ــدي مي توانند براي س ــوط تولی چنین خط
ــه آنقدر بزرگ  ــوند ک ــي به کار گرفته ش محصوالت
ــه بعدي امروزي جا  ــتند که در چاپگرهاي س هس
نمي شوند و به علت این که این ماشین ها به صورت 
دیجیتالي کنترل مي شوند، روي هر پلتفورم امکان 
ــاخت کاالی متفاوتي در تولید انبوه وجود دارد.  س
ــروه تحقیقاتي  ــگاه EuroMold یک گ در نمایش
ــور هلند به نام TNO، یک ماشین  مستقل از کش
ــت که در  جدید با 100 پلتفورم را به نمایش گذاش
ــیاء حرکت  ــتمر به دور بدنه ی اش یک حلقه ی مس
ــه بعدي، ذرات  مي کند. در این نوع از چاپگرهاي س
ــتیک، فلز یا سرامیک الیه به الیه بر روي هر  پالس
پلتفورم رسوب مي کنند تا به محصول کامل تبدیل 
شوند. با در نظر گرفتن این ایده در مقیاس بزرگ تر 
ــک خط تولید با چندین هد  ــما ی با تنظیم بدنه، ش

در حال چاپ خواهید داشت. 

[1] http://www.washingtonpost.com/local/obituaries/george-c-devol-99- 
self-taught-tinkerer-who-invented-robotic-arm
[2] www.robots.com
[3] www.Ifr.org (International Federation of Robotics)
[4] http://www.thomasnet.com/articles/engineering-consulting/robotics-history
[5] http://www.botmag.com  (Robot Magazine)
[6] How robots and people team up to manufacture things in new ways
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ــي پرداخته  ــي فناوري های ــه به معرف ــن مقال در ای
ــود که جهت حفظ ایمني خودرو و همچنین  مي ش
ــي در فرآیند  ــوادث و تصادفات رانندگ ــش ح کاه
ــوند و مي توان  ــاخت خودرو به کار گرفته مي ش س
ــا جراحات احتمالي  ــتفاده از آن ها از تلفات ی با اس
در رانندگي جلوگیري نمود. بسیاري از سامانه هاي 
ــا به کار  ــر در خودرو ه ــال حاض ــي که در ح ایمن
ــترس به نظر  ــیار دور از دس ــي، بس ــد، زمان مي رون
مي آمدند. همانطور که در حال حاضر مثاًل سپرهاي 
ــا خودرو هایي که  ــن پیاده و ی ــرر براي عابری بي ض
مي توانند به صورت خودکار رانندگي کنند، به نظر 
ــترس مي رسند. البته باید در نظر داشت  دور از دس
ــي در هر خودرو باعث  که وجود چنین فناوري های
ــبي قیمت آن مي گردد و شرط استفاده  افزایش نس
ــتلزم ارزان نمودن  از آن ها براي کلیه خودروها مس

این فناوري ها مي باشد. 

ــای نوین،  ــی در خودرو، فناوری ه واژه هاي کلی�دي: ایمن
کنترل خودکار ان

رد
رگ

ب�

فناوري هاي كاربردي 
جهت ايمني خودرو

مهندس اشکان معصومي
 کارشناس مسئول مهندسي تولید سایپا
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1. مقدمه
این مسأله به عنوان واقعیتي عمومي پذیرفته شده 
ــان در حال حاضر طول عمر بیشتري  است که انس
ــن وضعیت، تنها  ــته دارد. دلیل ای ــبت به گذش نس
ــعه  ی ماوراء بنفش  ــتر در مقابل اش محافظت بیش
ــکي  ــرفت قابل توجه علم پزش ــید و یا پیش خورش
ــازندگان خودرو نیز به همین دلیل باید  ــت. س نیس
ــتایش قرار گیرند، زیرا  به اندازه   ی دکترها مورد س
ــت و عملکرد باال را با  ــته  اند خالقی این افراد توانس
ــوي ترکیب کنند؛ به  ــیار ق فناوري  هاي امنیتي بس
ــاده همواره یک  ــامانه   ها در ج ــه اي که این س گون
ــند. طراحان و  ــر از تمامي رانندگان باش گام جلوت
ــن از راحتي،  ــراي اطمینان یافت ــین باید ب مهندس
ــتفاده از این کاالها  ــالمت اس ــي، کارایي و س ایمن
ــا و محدودیت  هاي فیزیکي و بدني  حتماً توانایي  ه
انسان را در طراحي و ساخت وسایل در نظر بگیرند.

2. فناوري در خدمت ایمني خودرو
2. 1. سامانه کنترل فشار چرخ ها

سازمان ملي امنیت عبور و مرور اتوبان  ها در ایاالت 
ــازندگان خودرو خواسته است تا تمام  متحده، از س
ــافربري با وزن حدود 10 هزار  ــایل نقلیه   ی مس وس
ــامانه   ی  ــال 2008 مجهز به س پوند یا کمتر را از س
ــد. با این حال هم اکنون  ــار چرخ  ها کنن کنترل فش
ــدل  پایین   تر نیز از این  ــیاري از خودروهاي با م بس
ــال خودروي  ــتند. برای مث ــي برخوردار هس  ویژگ
ــامانه را در تمام مدل  هاي خود ارایه  بي ام و این س
کرده است. حسگرهاي کار گذاشته شده در چرخ  ها 
ــخص یا روشن شدن  مي توانند با تولید صدایي مش
ــي در مقابل راننده )یا هر دو این روش  ها(، او  چراغ
ــازند.  ــار هوا در چرخ  ها مطلع س را از کم بودن فش
همچنین خودروهایي که توانایي حرکت با الستیک 
ــد )در  پنچر را دارند، نیز در آینده دیده خواهند ش
ــن قابلیتي  ــوروت از چنی ــورولت ک حال حاضر ش
ــت(. این خودرو ها مي توانند با سرعت  برخوردار اس
ــبتاً باالیي در مسیري بیش از حدود 50 مایل با  نس

الستیک پنچر حرکت کنند.

2. 2. سامانه  ی کنترل سرعت بنا به مسير 
حرکت )کاهش شدت تصادفات(

کنترل  کننده   هاي جدید مسیر، کارهاي بیشتري از 
ثابت نگه  داشتن سرعت انجام مي دهند. این کنترل 
ــگرها و رادار مي توانند  ــتفاده از حس کننده ها با اس
ــه گونه اي  ــن و ترمزها را ب ــه   ی کنترل بنزی دریچ
تنظیم کنند که اگر تغییري در سرعت عبور و مرور 
ــیار محتاط در  ــرای مثال راننده اي بس رخ داد یا ب
مقابل خودرو قرار گرفت، همواره فاصله   ی مطمئن 
ــامانه  ــود. اگر این س ــودروي مقابل حفظ ش ــا خ ب
ــه صورت  ــود، ب ــال وقوع تصادف ش ــه احتم متوج
خودکار ترمز کرده و کمربندها را نیز محکم مي کند 
و همچنین اگر متوجه خالي شدن جاده یا افزایش 

سرعت خودروها شود، خودرو را به صورت خودکار 
ــرعت اولیه باز مي   گرداند. با این حال، همواره  به س
ــامانه توسط راننده نیز  امکان دخالت در کار این س
ــدس  بنز و مي   باخ از این سامانه با  وجود دارد. مرس

نام Distronic استفاده مي کنند.

2. 3. سامانه  ی یافتن نقطه  ی کور/هشدار 
تصادف

ــدار به راننده، در زماني  ــامانه به منظور هش این س
عمل مي کند که خودروی دیگري در مسیر حرکت 
ــد. این سامانه در حالت  ــته باش یا پارك وجود داش
ــت و باید توسط راننده فعال شود.  عادي فعال نیس
ــاني در  ــامانه متوجه وجود خودرو یا انس اگر این س
مسیر شود، با روشن کردن چراغي در آینه، لرزاندن 
ــوص، راننده را از  ــي یا با ایجاد صدایي مخص صندل
ــامانه از توانایي  ــازد. این س ــود آن مطلع مي س وج
شناسایي موانع در مسافت  هاي کوتاه نیز برخوردار 

است.

2. 4.  سامانه  ی هشدار تعویض خطوط/ 
سامانه  ی امنيتي بيدارکننده راننده

ــامانه   ی  ــابهي با س ــامانه، فناوري کامالً مش این س
ــتري را  ــي دارد، با این تفاوت که فاصله   ی بیش قبل
ــامانه فاصله   ی خودروي  ــش مي دهد. این   س پوش
ــبه مي کند و راننده  ــرعت آن را محاس کناري و س
را از خطر احتمالي تعویض خطوط مطلع مي سازد. 
ــدن صندلي یا ایجاد صداي  ــامانه نیز با لرزان این س
ــازد. این  ــده را از خطر آگاه مي س ــي رانن مخصوص
ــامانه حتي مي تواند وضعیت بدن راننده، حالت  س
ــر و حالت چشمان او را تشخیص دهد تا متوجه  س

خواب آلودگي راننده شود.

2. 5. سامانه  ی پيشگيري از چپ کردن 
خودرو

ــه  ــود را ب ــاي خ ــازان، خودروه ــتر خودروس  بیش
ــي مجهز  ــداري الکترونیک ــرل پای ــامانه   ی کنت س
ــازندگان نیز  ــال بعضي از س ــد. در عین ح کرده ان
ــم کردن  ــازي )مانند محک ــاده س ــامانه  هاي آم س
کمربندها( را پیشنهاد مي کنند ولي سامانه   ی مورد 
ــامانه   ها بسیار پیشرفته تر است. اگر  بحث از این س
این سامانه متوجه احتمال چپ کردن خودرو شود 

ــرعت مي پیچد یا با  ــي که راننده با س )مانند حالت
ــود( ترمزها  ــیر منحرف مي ش ــرعت زیاد از مس س
ــرده و در کنترل  ــرل ک ــن را کنت ــه   ی بنزی و دریچ
وضعیت خودرو به راننده کمک مي کند. این سامانه 
 Electronic Roll ــام ــلر به ن در دایملر- کرایس
 Roll Stability ــه نام Mitigation، در فورد ب
 Proactive و در جنرال موتورز به نام Control

Roll Avoidance شناخته مي شود.
 Active Roll همچنین رنجرور این سامانه را
Roll- نامگذاري کرده و ولوو به آن Mitigation

ــد. با این  Over Protection System مي گوی
ــاني  ــامانه   ها هدف امنیتي یکس ــام این س حال تم

دارند.

2. 6. کيسه  های هوای دومرحله اي و 
حساس به وضعيت سرنشين

ــاختار بدني متفاوت هستند و  انسان  ها از لحاظ س
ــان آفریده نشده اند. به همین علت  به صورت یکس
ــه  هاي هوا براي خودروها در  ــاخت کیس فناوري س
ــد تا بتواند با چند مرحله اي  حال پیشرفت مي  باش
ــیت  ــوا و حساس ــه  هاي ه ــرد کیس ــدن عملک  ش
ــن  ای ــینان  سرنش ــت  وضعی ــه  ب ــبت  نس ــا   آن  ه
 تفاوت  هاي فیزیولوژیک را  جبران  کند.    با  فناوري جدید، 
ــدازه، وزن، وضعیت  ــد ان ــه  هاي هوا مي توانن کیس
ــینان را  ــتن سرنش ــد و حتي طریقه   ی نشس کمربن
ــخیص دهند و حتي سرعت خودرو را تشخیص  تش
ــه هوای مذکور مي تواند در هر قسمت  دهند. کیس
ــافرین و کنار پنجره  ها  از خودرو جهت راننده، مس

به نصب شوند.

2. 7. کمک در ترمزهاي ناگهاني/کاهش 
شدت تصادفات 

ــامانه   ی ترمز ناگهاني ضد  ــامانه   ی ترمز با س این س
ــش نیروي ترمز  ــامانه   ی الکترونیکي پخ قفل یا س
ــامانه مي تواند تشخیص دهد  متفاوت است. این س
ــرس ترمز ناگهاني  ــي راننده از روي ت ــه چه زمان ک
ــدال گاز به ترمز(  ــریع از پ انجام مي دهد )تغییر س
ــا وارد مي کند، تا  ــاري اضافي بر روي ترمزه و فش
ــامانه  ــودرو را کمتر کند. این س فاصله   ی توقف خ
ــیر با  ــامانه   ی کنترل مس حتي مي تواند همراه با س
کنترل پایدار در خودروها به کار رود و برخوردهاي 

فناوري هاي كاربردي جهت ايمني خودرو
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ــامانه، معموالً  ــخیص دهد. اين س ــي را تش احتمال
ــي  ام و آن را  ــود، ولي ب ــک ترمز نامیده مي ش کم

Dynamic Brake Control مي   نامد.

2. 8. چراغ هاي جلو کمک به ديد شب
ــه صورت  هاي مختلفي  ــب راننده مي تواند ب ديد ش
بهبود يابد، مثل استفاده از چراغ  هاي جلوي مادون 
قرمز و يا دوربین  هاي حرارتي. در هر حال هدف از 
آن کمک به افزايش ديد راننده مي  باشد، به گونه اي 
که بتواند حیوانات، انسان  ها و يا درختان را در طول 
ــیر از فاصله حدود 1۰۰۰ فوت دورتر تشخیص  مس
ــامانه، تصويري از جاده در پیش روي  دهد. اين س
ــیايي که تشخیص آن  ها با  راننده قرار مي دهد و اش
چشم غیرمسلح مشکل است را با استفاده از اشعه  ی 
ــازد. چراغ  هاي جلوي  ــن تر مي س مادون قرمز روش
ــاس جهت حرکت خودرو تنظیم  قابل انطباق براس
ــا نور را به صورت  ــوند و برای مثال در پیچ  ه مي ش
ــن فناوري  ــال حاضر اي ــده مي تابانند. در ح خمی
ــي ام و و آئودي  ــز، ب ــدس بن ــاي مرس در خودروه
ــت در  ــود. همچنین ممکن اس  به کار گرفته مي  ش
ــاس به تغییر ارتفاع  آينده  اي نزديک چراغ  هاي حس
يا چراغ  هايي که مي توانند نور زياد محیط را جبران 

کنند، نیز عرضه شوند.

2. 9. دوربين هاي عقب
ــا از خودرو محافظت مي کند،  دوربین عقب نه تنه
بلکه مانع از برخورد ناگهاني با حیوانات يا کودکان 
ــامانه   ی جديد داراي يک دوربین  ــود. س نیز مي ش
ــت سر راننده  ــت که تصويري پهن از آن  چه پش اس
ــه مي دهد و هنگام پارک کردن  اتفاق مي افتد، اراي
يا تردد در پشت خودرو، کمک بسیار مؤثري است.

2. 10. پاسخ اضطراري
خودروها با موقعیت  هاي اضطراري برخورد مي کنند 
ــامانه   و راه  هاي مختلفي براي اخطار وجود دارند. س
1EARS دايملر- کرايسلر چراغ  هاي داخل را روشن 
ــودرو را از حالت قفل خارج کرده  کرده، درهاي خ
ــدن کیسه   های  ــاني را در زمان بازش و سوخت رس

1. Enhanced Accident Response System 

ــت که فولکس  ــوا قطع مي کند. اين در حالي اس ه
واگن باتري را از مولد برق متناوب )آلترناتور( قطع 
ــامانه   ی On Star در جنرال  مي کند. همچنین، س
ــامانه   ی Assist در بي ام و تصادف را  ــورز و س موت
ــات تصادف را  ــاع داده و جزئی ــه مراکز خود اط ب
ــز مختلف قرار  ــان اورژانس مراک ــار کارکن در اختی

مي دهند.

2. 11. سامانه  ی پارك کردن خودکار
بي  ام  و بعد از سال 2۰۰8 خودروهاي خود را مجهز به 
سامانه   ای نموده که توانايي پیدا کردن محل پارک 
ــن پارک کردن خودرو به صورت خودکار  و همچنی
ــامانه   ی  ــن فناوري، با فعال نمودن س را دارد. در اي
مذکور توسط راننده، خودرو روي صفحه ی نمايش 
ــده روي داشبورد، طريقه   ی جستجو براي  تعبیه ش
ــان مي  دهد و خط کنار خیابان يا  محل پارک را نش
ــگ را با در نظر گرفتن طول و عرض خودرو  پارکین
و مقايسه آن  ها با ابعاد محل پارک اسکن مي  کند و 
ــب با صداي بوق  به محض يافتن محل پارک مناس
ــه خودرو را براي پارک  به راننده اخطار مي  دهد ک
ــامانه   ی پارک  دوبل آماده نمايد و با فعال نمودن س
ــه صورت خودکار، فرمان را  خودکار، اين فناوري ب
ــت پارک کردن خودرو هدايت کرده و با در  در جه
ــي از موانع و خودروهاي  ــر گرفتن فواصل جانب نظ

ديگر، خودرو را در محل مناسب پارک مي  نمايد.

 )GPS( 2. 12. سامانه  ی موقعيت ياب
ــتر خودروهاي لوکس  ــال حاضر بر روي بیش در ح
ــاي معروف  ــط برنده ــه لوکس تولیدي توس و نیم
ــي  ــش2و موقعیت  ياب ــامانه   ی پاي ــازي، س خودروس
ــه راننده با  ــت ک ــده اس مبتنی بر GPS تعبیه ش
ــتفاده از امکان اتصال به ماهواره  هاي جغرافیايي  اس
ــود را در هر کجاي  ــت موقعیت  مکاني خ ــادر اس ق
ــاهده نمايد. با به کارگیري اين  ــد، مش دنیا که باش
ــود را گم  ــج وجه راه خ ــدگان به هی ــامانه، رانن  س
ــات مبداء و  ــا با دادن اطاع ــد، چون تنه نمي  کنن

2. Monitoring

مقصد به اين سامانه، بهترين مسیر براي رسیدن به 
ــما روي نقشه، مختصات  مقصد، موقعیت مکاني ش
ــاي آزاد،  ــطح دري ــما از س ــي، ارتفاع ش  جغرافیاي
فاصله   ی شما تا مقصد و حتي نام خیابان يا اتوباني 
که در آن مشغول رانندگي هستید، مشخص خواهد 
ــیري که به پیشنهاد اين سامانه  شد. همچنین مس
ــیدن به مقصد طي کنید، روي نقشه  بايد براي رس
ــخصي در مي  آيد و گوينده  اي در تمام  به رنگ مش
ــان و . . . تغییرات  ــاي اتوب ــا، خروجي  ه چهارراه  ه
ــزد  ــما گوش ــیر را به ش ــي و يا انتخاب مس  احتمال
ــامانه به شما يادآوري مي  کند  مي  کند. حتي اين س
ــه چند کیلومتر ديگر و از کدام خروجي يا تقاطع  ک

بايد خارج شويد.

3. نتيجه گيري
ــن فناوري  هاي  ــود چنی ــا وج ــت که ب ــي اس بديه
ــاخت خودروها استفاده مي  شوند،  مفیدي که در س
ــش تصادفات  ــاهد کاه ــک بايد ش ــده نزدي در آين
ــه اين امر در  ــیم، البت ــي از آن باش و جراحات ناش
صورتي محقق خواهد شد که با توجه به گران بودن 
ــتفاده از آن  ها در  ــبي اين فناوري  ها، امکان اس نس
ــه ی خودروها اعم از گران قیمت و ارزان قیمت  کلی
ــفانه در حال حاضر اين  ــته باشد. متأس  وجود داش
ــا در خودروهاي لوکس و  ــاي ايمني تنه فناوري  ه
ــتفاده مي  شوند  گران  قیمت و با برندهاي معروف اس
ــن فناوري  ها در خودروهاي  ــورت کاربرد اي و در ص
ــن يا مزيت  ــط از آن  ها به عنوان آپش کاس متوس
نسبي براي آن برند استفاده خواهد شد که افزايش 
ــبي قیمت را براي آن برند در بر خواهد داشت.  نس
همان  گونه که مي  بینیم هنوز خودروهايي هستند که 
 حتي به فناوري  هاي ساده و ارزاني مثل ترمز ABS و 
ــا حتي اخطار  ــتند و ي ــه  هاي هوا مجهز نیس کیس
ــرعت باال براي آن  ها تعبیه نشده است. پس بايد  س
ــداي ايمني آن  ــت خودرو ف ــه باالخره قیم  ديد ک
مي  شود يا ايمني خودرو بايد قرباني قیمت آن شود!  

   منبع:
1. www.edmunds.com/reviews

فناوري هاي كاربردي جهت ايمني خودرو
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تأمين کننده:  
• کامپيوترهای صنعتی )بدون فن و رك مانت( 

• پنل پی سی و بردهای صنعتی
• سوئيچ های صنعتی )اليه 2 و3(

• سوئيچ های POE  صنعتی 
• I/O های هوشمند صنعتی )آنالوگ و ديجيتال(

• مبدل های صنعتی )RS 232, RS 485 و فيبرنوری(
• کامپيوترهای صنعتی نظارت تصويری هوشمند 

  Industrial Fanless Panel PC IPPC 1960T
• 19" TFT SXGA 4:3 Heavy Industrial Panel PC with 3rd Generation 
   Intel® Core™ i5, 2.7GHz 
• 4:3 19" SXGA Fanless Panel Computer
• Powerful 2nd/ 3rd generation Intel® Core™ processor
• Two expansion slots for add-on PCI or/ and PCIe cards  support EtherCat,  
   PROFINET, Modbus/ TCP Modules
• Optional 3.5G/ Wi-Fi module/ 2.5" HDD/ 3x Coms/ GPIO/ DIO/ Dimming  
   Control Button
• Front accessible USB 2.0 for easy of field maintenance
• Metal housing with robust aluminum front bezel for harsh environment
• The NEMA4 / IP66 compliant front panel

• ساخت تايوان 
• امکان جايگزينی با پنل پی سی های زيمنس 

• امکان ارايه نرم افزارهای زيمنس با اليسنس معتبر
       36 36 72 88 )1۰خط(

88 71 46 15       
www.siiteam.com      
info@siiteam.com      

شرکت مهندسی اندیشه های برتر 
        نماينده انحصاری کمپانی های

                                       و 

ــامبولی،  تهران، خیابان خالد اس
بین 9 و 11،پاک 1۰5،طبقه 4 

واحدهای 9،14،16



لد
ــ

ــ
ــ

في
ون

سي
ــا

وم
 ات

زار
با

53

92
د 

سفن
و ا

ن 
هم

/  ب
15

2-
15

3 
پی

یـا
 / پ

11
-1

2 
اره

ـم
 ش

/16
ال

سـ

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

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

و گاز
88343692-3      
88343692-3      

    www.difa-co.com      
info@difa-co.com      

.اتوماسیون صنعتی و برق
.ساخت تجهیزات الکترونیک قدرت

...،UPS ،Battery Charger.
 ۰311-6627832      

  ۰311-6622512      
    www.smeir.com      

info@smeir.com      

• اتوماسیون صنعتی، ابزار دقیق، مهندس کنترل
• برگزاری دوره های آموزش صنعتی )مقدماتی تا پیشرفته(

• مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های صنعتی، دانشگاهی
ــاب،  ــف )آب و فاض ــع مختل ــات صناي ــن احتیاج • تأمی
ــازی، معدن،  ــته بندی، داروس ــی و بس ــازی، غذاي خودروس

پتروشیمی، آلومینیم، صنايع سنگین و غیره(
445224۰9      
445224۰8      

    www.festo.ir      
mailroom@festo.ir      

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

سیستم های اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق 
6676۰558-66733۰4۰      

6676۰281      
www.Qeshmvoltage.com      
info@Qeshmvoltage.com      

مهندسي برق و الكترونيك قشم ولتاژ فستو پنوماتيك 

تدبير سازان سيال سپهر کنترل فرآیند

صنایع الكترونيك شریف تراشه

متد الكترونيك سپاهانمهندسی ایمن تابلو

کامپيوتری برگ

دقيق فرآیند کنترل نيك مهر گستر تهران

آزمون متمم

مهندسي دیباگران فرآیند

1. تولید فلومترهای مغناطیسی،
 فلومتر بدنه فلزی، شیشه ای و اوريفیس 2.تأمین تجهیزات 
اندازه گیری)فلو، دما، فشار، سطح( 3. تأمین انواع شیرهای 
ــیون)فلومترهای مايع  ON-OFF و کنترلی 4. کالیبراس
ــیون  و گاز( 5. طراحی، تأمین و اجرای پروژه های اتوماس

)EPC(صنعتی
44244971      
44221969      

    www.azmoon-flow.com      
info@azmoon-flow.com      

.طراح و سازنده سامانه های سنجش و هدايت از راه دور  
8828265۰      
8828265۰      

    www.shariftarasheh.com      
info@shariftarasheh.com      

ــی LS کره ی  ــیون صنعت ــده ی انحصاری اتوماس .نماين
جنوبی:

)Servo ،IGBT ،inverter ،RFID ،PLC ،HMI(
.ابزار دقیق و سیستم های انرژی خورشیدی و آموزش

87734      
87734      

    www.eamentablo.org      
info@eamentablo.org      

.اتوماسیون صنعتی
.ابزار دقیق

.تأمین تجهیزات 
.اجرای پروژه

.دوره های آموزشی
262۰۰3۰۰      
22۰57629      

    www.bargco.com      
info@bargco.com      

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

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

8871884۰      
8871529۰      

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

 BECKHOFF ــرکت های ــاری  ش ــده انحص • نماين
آلمان، ROTRONIC و STS سويیس در ايران

• اتوماسیون صنعتی ـ طراحی سیستم 

    886753۰8-9      
 88714142      

  www.nicmehr.com      
info@nicmehr.com      

.شرکت مهندسی و بازرگانی در زمینه ی تأمین شیرآالت 
Greatork و نماينده ی انحصاری عملگر های برقی

 )Electrical Actuator(

22871689-9۰      
22871689-9۰      

    www.tss-ir.com      
info@tss-ir.com      

.نماينده انحصاری:
 KINCO، VFD، PLC، Stepper، HMI 

 

6671755۰      
6671۰717      

    www.scf-c.com      
info@scf-c.com      

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

سوئیچ های صنعتی.اطاع رسانی ديجیتال.تأمین تجهیزات 
کامپیوتری

       36 36 72 88 )1۰خط(
88 71 46 15       

www.siiteam.com      
info@siiteam.com      

مهندسی اندیشه های برتر
اطالع رسانی

طراحی و فروش تجهیزات ابزار دقیق
DataLogger و DAQ  انواع کارت های

 Ethernet ،RS232 ،RS485 مبدل پروتکل های صنعتی
ترانسديوسر انواع سنسور- برگزاری دوره های آموزشی

Labview دانلود کتاب آموزش کاربردی
www.HLCgroup.ir/ketab

کنترل دیجيتال نوین

88843۰88-88843۰25      
88843137      

www.HLCgroup.ir      
info@HLCgroup.ir      
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شاخص کنترل اسپادان

اندیشه سازان صنعت برقراهبردهای هوشمند

درنا صنعت مهر

سرو کنترل سيستم مشاوران راه انرژی دنيا

کنترل هوشمند زیمنس

گسترش صنایع نيكان

ــیمی  .پیمانکار EPC در پروژه های نفت و گاز و پتروش
و ساير صنايع

      6 -  229۰9595و 53 - 22921849
 22254۰76      

    www.isi.ir      
 info@isi.ir      

ــتم های کنترل حرکت.درايو  ــیون صنعتی و سیس .اتوماس
مخصوص آسانسور .درايو مخصوص کنترل کشش

ــتم کنترل  ــرو موتور وسرو درايو .سیس ــتم های  س .سیس
ــور .فروش  ــان آسانس ــور .تابلو فرم ــی 4 مح ــی ان س  س
ــای  ــیدی وگیربکس ه ــق خورش ــیار دقی ــای بس گیربکس ه

 Worm
      3 - 7774۰26۰ و 77294313   

 77294534      
   www.servocontrolinc.com      

info@servocontrolinc.com      

.وارد کننده و توزيع کننده تجهیزات اتوماسیون صنعتی 
و درايو زيمنس

۰311 -2227711-22۰۰666       
 ۰311 - 223۰374       

 www.siemensco.com      
 info@siemensco.com      

طراحان اتوماسيون رویداد )ایونت(

.مجري پروژه هاي صنعتي 
.اتوماسیون و شبکه هاي صنعتي 

.مانیتور، ذخیره سازي و رديابي اطاعات
.طراحي و ساخت دستگاه های خطوط تولید و تست

.سازنده دستگاه هاي حکاکي
۰26 -344۰47۰9      
۰26- 3443722۰      

    www.event-automation.com      
info@event-automation.com      

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

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

885344۰1-5       
885344۰1-5       

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

 22883169      
      2288317۰      

www.dornamehr.com      
sales@dornamehr.com      

نماينده انحصاری در ايران:
PLC & HMI

منبع تغذيه
برگ�زار کنن�ده دوره های آموزش�ی و 

مجری پروژه های اتوماسيون صنعتی

 • اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق
• توزيع کننده محصوالت اتوماسیون زيمنس 

• توزيع کننده اينورترهای دانفوس 
• نماينده انحصاری محصوالت ابزار دقیق وايدپاس

)۰511( 8-54141۰6       
)۰511( 54141۰9       

   www.assbco.com       
         info@assbco.com       

مشاوره در زمینه های انرژی و اتوماسیون صنعتی 

 8837633۰       
88368256       

www.enermonde.com       
info@enermonde.com       

سرو کنترل سيستم

فناوران اطالعات سيوان

پایكار بنيان

   گـروه مهنـدسـی مپسـا
• مجری اتوماسیون ماشین آالت صنعتی و 

خطوط تولید 
• نماينده رسمی محصوالت اتوماسیون صنعتی 

LS کره جنوبی 
• نماينده رسمی محصوالت توزين SEWHA کره جنوبی

 88466985-88468۰51       
884653۰6        

www.mapsa-eng.com       
    info@mapsa-eng.com       

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

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

  ۰311-663۰69۰-5       
۰311-663۰688       

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

تكنوکليد

توزيع کننده تجهیزات اتوماسیون صنعتی زيمنس 
PLC S7 200-S7300-S7400-S71200

HMI _DRIVE

339۰12۰۰-3395۰393      
      33942768      

   www.teknoklid.com      
info@teknoklid.com      

اتوماسیون صنعتی شامل:
INVERTERS )LV& MV(

SOFT STARTERS
PLC & HMI

LOAD CELLS & INDICATORS
RFID SYSTEMS

88767114-8874۰923      
885181۰9      

   www.nikaneng.com      
info@nikaneng.com      

 ایده گستر کاوه 
تأمین تجهیزات صنعتی،

ــیون، تست، اندازه گیری، لپینگ و  ابزار دقیق، کالیبراس
مواد شیمیايی

 • نمايندگی ها:
 Wika-DHBudenberg,Isotech,Ultraflux,

 Lam Plan,Fluke ,Pronal
       229۰9455      

 22912981      
  www.igk-ir.com      

       info@igk-ir.com      

ــرکت هاي امرن اتوماسیون- فونیکس  نماينده انحصاري ش
کنتاکت و ريتال در ايران 

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

 
8244۰       

887797۰7        
  www.paykarbonyan.com       
info@paykarbonyan.com       
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• طراحی، مشاوره، ساخت و راه اندازی
 پروژه های برق، اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق

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

Heat Tracing نصب و راه اندازی سیستم های

)۰21( 8853347۰-2 /)۰711( 6543324      
)۰711( 6542۰83      

www.eramtec.ir      
eramtec@eramtec.ir      

اسپيداد

تأمین کننده تجهیزات 
  .اتوماسیون صنعتی، ابزار دقیق، سیستم های

Tank Gauging و Metering 
 .آنااليزرهای صنعتی و مانیتورنگ گاز و مايعات
 .تجهیزات مکانیک ،ولو، پمپ، پايپ و اتصاالت

888742۰9- 1۰      
88779525       

 www.behboodfarayand.com       
info@behbood farayand.om       

بهبود فرآیند کنترل

دیزل مولد اميد

آقای امير شاه زیدی

پارت کنترل خراسان

کوپا صنعت

فاز سوم قرن

اسپيداد

• ابزار دقیق ) دما، فشار، جريان، سطح (
ــويیس در زمینه  ــرکت Jaquet  س • نماينده فروش ش

تجهیزات کنترل سرعت
ــرکت ZETKAMA  در زمینه  • نماينده انحصاری ش

شیرآالت کنترلی و شیرآالت دستی.
• خدمات حمل و ترخیص کاال

      تلفن : 66381684-6 
      فاکس : 66381687

  www.psg-in.com      
 info@psg-in.com      

مهندسی مبين نيرو رای     

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

نماينده انحصاری محصوالت سايمون کره جنوبی
PLC- HMI – SCADA-Mobile SCADA-

Remote I/O-IPC

      88842616 )8 خط(
 88842565      

  www.mobinniroo.com      
info@mobinniroo.com      

• تأمین و کوپل ديزل ژنراتور 
• تولید کنوپی سايلنت

•ساخت تابلوهای اتوماسیون ديزل ژنراتور و تأمین 
قطعات يدکی و تعمیرات، نگهداری 

   )۰21(4762 - 6666      
  89787631      

  www.dmopower.ir      
   info@dmopower.com      

• مشاوره در امور مالی و مالیاتی
ــدازی نرم افزارهای  ــابداری و راه ان ــوزش حس • آم

وابسته 

   ۰913129۰417      
   amir.financial1412@gmail.com      

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

راه اندازها 
ــرق و  ــزات ب ــده تجهی ــع کنن ــاز و توزي ــده مج • نماين

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

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

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

اتوماسیون در تمام سطوح 
ــنايی، بین سنايی 11 و  ــهد، خیابان س دفتر مرکزی: مش

13، ساختمان خورشید، واحد4 
دفتر فروش: مشهد، خیابان سنايی، بین سنايی 8 و 1۰، 

پاک -1/159 

      7-72383۰5-۰511 و ۰511-7279258
۰511-72435۰8      

        www.partcontrol.ir      
    info@partcontrol.ir      

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

 Emergency Shut Down ــرل ــتم هاي کنت سیس
))ESD

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

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

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

سیستم هاي ابزاردقیق صنعتی
موتورها، درايوها و سیستم های توزيع و کنترل قدرت

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

۰311 -666۰73۰      
   ۰311 -666۰745      

www.irisaco.com      
 info@ irisaco.com      

ــاخت، نصب،  ــي، مشاوره، طراحی، س • مهندس
ــیون  ــتم هاي کنترل و اتوماس ــدازي سیس راه ان
ــیون در صنعت  صنعتي • اجرا  و خدمات اتوماس

ــیمي،  ــواد کاني فلزي و غیر فلزي، پتروش ــت و گاز، م نف
فوالد، مواد غذايي، دارويي و ... 

  22657399- 4۰۰       
   2265851۰      

www.copa-sanat.com      
info@copa-sanat.com      

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

فشار و دما 
• انواع رکوردر از 3 تا 36 کانال

•کنترلرهای قابل برنامه ريزی

88751616       
887634۰۰       

 info@espidaad.com       
www.jumo.com       

ایزی ارتباط پارس

• نماينده رسمی کمپانی های Moxa، Westermo و  
تنها نماينده رسمی ORing در ايران

ــتفاده از  ــای صنعتی با اس ــبکه ه ــراح و مجری ش • ط
ORing و Moxa، Westermo تجهیزات

WIS Ne -1 •
works در ايران

• ارتباطات راديويی بی سیم )Wireless( با استفاده از 
Extrawave و WIS Networks تجهیزات

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

ــتان ، کوچه  آدرس: تهران، خیابان مطهری ،خیابان الرس
جالیان شرقی، پاک 14

889354۰۰     
88935257     

www.easyertebat.com    
    info@easyertebat.com    

صنعت هوشمند آسيا  
.نماينده رسمی شرکت امکو )EMKO( ترکیه

.کنترلرهای دما و فرآيند .تايمر و کانتر صنعتی
.کنترلرهای خاص .کاربرد در صنايع غذائی، 

شیشه، پاستیک، فوالد، بسته بندی،  کشاورزی، 
دام و طیور، حرارتی برودتی، سرامیک، نساجی، ....

88947717 -19      
88947718      

   www.sahaco.com      
sales@sahaco.com      

مهندسی ارم طرح صنعت پارس           
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In The Name of God
a drop is a sea if it is with the sea

if not, it is a drop, and the sea is the sea
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