
wwwaiaciran orgg

E︺°q `\ D﹐1Âi ®1ÃaO ¾aÂ﹎ ¶b0]±0

¿F︺°q ®³Âi1﹞³G0 ¾1½E﹋am ¿﹀°q ¯¬N±0 ¾1t︻0 Eia¼﹁

FDT

WCS

RFID

www.aiaciran.org
E-Mail: magazine@aiaciran.org



91
هر 

  م
/ 1

36
ی 

ـاپ
 پی

/ 6
ره 

ـما
 ش

/15
ال

سـ

2

اله
ــ

ــ
رمق

سـ
ــیون  ــه صنعت اتوماس ــت ک ــد نیس ــه تأکی الزم ب
ــور، و بلکه  ــارهای اوضاع اقتصادی کش  ایران از فش
ــان نمانده  ــادی کل جهان در ام ــای اقتص تزلزل ه
ــارهای اقتصادی بیرونی ناشی از شرایط  است. فش
ــی، دامن گیر  ــه  ی بین  الملل ــه در صحن ــی ک خاص
ــرای جذب  ــه ب ــی ک ــده، محدودیت های ــران ش  ای
ــین  ــر محدودیت های پیش ــرمایه های داخلی ب س
ــده، سرگردانی سرمایه و در نتیجه تمایل  افزوده ش
ــانده شدن آن به بخش های غیرمولد و رشد  به کش
ــورم زا، کاهش قدرت خرید  فعالیت های داللی و ت
ــار ضعیف تر جامعه،  مردم در پی تورم و تهدید اقش
وابستگی صنایع بزرگ کشور از جمله نفت و خودرو 
به قطعات، تجهیزات و ماشین آالت وارداتی که پس 
از تشدید تحریم ها، بیش از پیش آشکار شد، اتالف 

حمایت 

از تولید 

ملی

ــی به منظور  ــع ملی و روی آوردن به خام فرش مناب
ــور و کاهش مداوم  ــای ارزی فوری کش رفع نیازه
ــکالتی  ــان از وجود مش ارزش پول ملی، همگی نش

در کالبد اقتصاد کشور دارند.
ــان داده که  ــذر زمان و تجربه ی اقتصاد ایران نش گ
ــی و مقطعی، هر چند در  راه حل های موردی، بخش
ــاز است، اما  مواردی ناگزیر و در کوتاه مدت چاره س
ــا، به جای  ــتن به آرزوه ــت؛ و با دل بس کافی نیس
ــکالت مذکور غلبه  ــوان به مش ــی، نمی ت دوراندیش
ــت جهت برون رفت از شرایط جاری   کرد و الزم اس
ــود؛ چاره ای تحت  ــیده ش ــی اندیش چاره ای اساس

عنوان »حمایت واقعی از تولید ملی«.
ــالب در پیام  ــم انق ــاس رهبر معظ ــن اس ــر همی ب
ــد ملی،  ــال »تولی ــال 91 را س ــود، س ــوروزی خ ن
ــی« نامیدند و به  ــرمایه   ی ایران ــت از کار و س حمای
ــرمایه و آحاد  ــور، صاحبان کار و س ــؤوالن کش مس
ــدند که: »اگر ما توانستیم تولید  مردم متذکر ش
داخلی را رونق ببخشـیم، مسـأله   ی تورم حل 
خواهد شـد؛ مسـأله   ی اشـتغال حـل خواهد 
شـد و اقتصاد داخلی بـه معنای حقیقی کلمه 
اسـتحکام پیـدا خواهد کرد. این جاسـت که 
دشـمن با مشـاهده   ی این وضعیت، مأیوس و 
 ناامید خواهد شـد. وقتی دشمن مأیوس شد، 
توطئه   ی دشـمن، کید دشمن هم تمام خواهد 

شد.«
این رویکرد که نشان از اعتقاد به »تولید پایدار« به 
عنوان مهم   ترین عامل تبدیل منابع کشور به ثروت 
ملی و شکوفایی اقتصاد دارد باید امیدهای بسیاری 
را در دل فعاالن عرصه   ی تولید و صنعت خلق کند، 
و گالیه هایی را که در زمینه ی حمایت کامل، مؤثر 
و همه جانبه از تولید، طی سال   های گذشته همواره 
ــژه بخش خصوصی  ــوی بخش صنعت و به   وی از س

مطرح شده است، تسکین بخشد. 
ــر راه تولید و به طور  ــت بر س موانعی که سال   هاس
ــور وجود  ــی فعالیت های اقتصادی مولد، در کش کل
ــت، و از آن جمله اند: ــته، بر همگان روشن اس  داش

ــاق، افزایش  ــرل واردات، قاچ ــی در کنت ضعف های
مداوم و غیرقابل پیش بینی هزینه های تولید، ضعف 
ــن حامی تولید و عدم اجرای کامل قوانین  در قوانی
موجود، اظهارنظرها و تصمیم   گیری   های شتابزده و 
بعضأ متناقص از سوی مسؤوالن سازمان   های درگیر 
ــوی برخی  ــی و اقتضایی از س تولید، اقدامات بخش
سازمان   ها و از همه مهم   تر، عدم برخورداری بخش 
ــی در خور در فرآیند تدوین و  خصوصی از جایگاه
تنظیم قوانین. تردید نیست که تحریم ها نیز  بر این 
ــکالت متعددی را در  مجموعه تأثیرگذار بوده و مش
زمینه ی خرید مواد اولیه و ماشین آالت، و همچنین 
ــال ارز پیش پای تولید کنندگان قرار  تأمین و انتق

داده است.
ــال  ــت ماه از آغاز س ــت حدود هف ــروز با گذش ام
ــرمایه   ی ایرانی«،  ــی، حمایت از کار و س سردبیر»تولیدمل

ــؤال به حق، در ذهن بسیاری از کارفرمایان،  این س
ــرمایه وجود  تولیدکنندگان، کارگران و صاحبان س
ــای مؤثری از  ــدت چه گام   ه ــی این م ــه ط دارد ک
ــایر نهادهای حاکمیتی  ــوی دولت، مجلس و س س
ــده  ــته ش ــتای حمایت از تولید ملی برداش در راس
ــت. تنها در صورت داشتن اطالعات دقیق است  اس
ــؤوالن امر تا چه حد  ــه می توان قضاوت کرد مس ک
ــن زمینه موفق عمل  ــرای وظایف خود در ای در اج

کرده اند.
ــؤوالن صنعتی و  ــا دارد که مس ــه همین دلیل ج ب
گردانندگان سیاست های اقتصادی کشور به منظور 
تنویر اذهان دست اندرکاران بخش تولید و صنعت، 
ــورت دوره  ای و منظم، گزارش اقدامات انجام  به ص
ــات را در اختیار  ــده و نتایج حاصل از این اقدام ش
ــد و در مقابل در  ــرار دهن ــور ق ــران کش صنعت گ
ــی این اقدامات و سنجش  خصوص میزان اثر بخش
ــران و تولیدکنندگان از  ــت صنعت گ ــزان رضای می
اقدامات صورت گرفته، از ایشان نظرخواهی نمایند 
و از این طریق مسیر خود را در راه حمایت از تولید 

ملی، کار و سرمایه   ی ایرانی همخوان کنند.
ــور  ــدی و صنعتی کش ــی، تولی ــکل های صنف تش
ــی و دولت  ــان بخش خصوص ــط می  به عنوان واس
ــد به خوبی ایفای نقش نمایند و ارتباط دو  می توانن
ــش خصوصی برقرار  ــه ای را میان دولت و بخ طرف

سازند.
ــاس واقعیات، و با  ــت و براس ــانی درس با اطالع رس
ــان فعاالن  ــان اصلی که هم ــردن ذی نفع مطلع ک
ــتند، از برنامه های  ــادی بخش خصوصی هس اقتص
ــش خصوصی  ــت که بخ ــی می توان انتظار داش آت
ــتی ها و فشارها، در جهت  هم علیرغم  همه ی کاس
ــد و  ــور در زمینه ی رش نیل به اهداف عالیه ی کش

شکوفایی اقتصادی ایران عزیز بکوشد.
انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی مانند 
ــته، آمادگی خود را برای مشارکت در این امر  گذش
ملی اعالم می کند و جلساتی را که در گذشته برای 
همفکری با مسؤوالن داشته، مفید و مؤثر می داند. 
ــود که نظرهای  ــای انجمن نیز دعوت می ش از اعض
ــود را در زمینه های کلی و جزیی تنظیم کنند و  خ
برای ارایه به تصمیم سازان کشور، در اختیار انجمن 
ــؤوالن  ــان داریم که مس ــرار دهند. اطمین ــود ق خ
ــت های  ــی خواس ــنیدن و بررس ــتاق ش دولتی مش
ــته های صنعت و اقتصاد کشور هستند؛  همه ی رش
ــژه و تعیین  ــه اهمیت جایگاه وی ــه گمان ما، ب و ب
کننده ی صنعت اتوماسیون در جهان امروز واقفند. 
ــیاری از صنایع در جهان  ــرایط امروز، که بس در ش
ــه گریبانند، باید  ــت ب با آمیزه ای از بیم و امید دس
شواهدی را بجوییم که کفه ی امید را می چرباند، و 
ــهم خود در این راه  تا آن جا که در توان داریم به س

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

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

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

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

 magazine@aiaciran.org:و یا پست الکترونیک به آدرس
در میان بگذارند.
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رایزنی انجمن صنفی با فراکسیون 

اشتغال مجلس پیرامون اصالح 
قانون کار

ــره ی انجمن صنفی  ــای هیأت مدی ــن از اعض دو ت
ــه ای با  ــیون صنعتی در جلس ــرکت  هاي اتوماس ش
ــتغال و تولید مجلس شورای  رییس فراکسیون اش
ــورد اصالحیه  ي  ــن را در م ــالمی، نظرات انجم اس
ــین فرهادی، عضو  ــکاس دادند. حس قانون کار انع
ــرکت فراموج  هیأت مدیره ي انجمن و مدیرعامل ش
ــت: »اصالحیه ی قانون کار در  ــا در این باره گف پوی
ــوی دولت به  ــده ی نزدیک برای تصویب، از س آین

مجلس تقدیم خواهد شد.«
ــث اصالح  ــته که بح ــال گذش ــزود: »در س وی اف
ــاون، کار و رفاه اجتماعی  ــون کار در وزارت تع قان
ــد، وزیر کار به عنوان متولی امر، خواستار  مطرح ش
مشارکت تشکل های کارگری و کارفرمایی در تهیه 
ــد و جلساتی نیز در این  و تنظیم متن اصالحیه ش
ــکل ها به همین  وزراتخانه با حضور نمایندگان تش

منظور تشکیل شد.«
ــکل های  ــه داد: »اما نمایندگان تش ــادی ادام فره
ــیاری از بندهای  ــر بس کارگری و کارفرمایی، بر س
ــت به اجماع  ــتند و در نهای ــه توافق نداش اصالحی
نرسیدند.« وی با بیان این که نبود تعامل و همگرایی 
مانع از ارسال طرح اصالح قانون کار به مجلس شد، 
ــات وزارت  ــیدن جلس گفت: »پس از به نتیجه نرس
ــکل های صنعتی از وزارت صنعت، معدن و  کار، تش
ــتند که تقابالت نظرات کارفرمایان و  تجارت خواس

کارگران را مورد بررسی قرار دهد.«
ــیون افزود: »در  عضو هیأت مدیره ی انجمن اتوماس
همین راستا معاونت صنایع و امور اقتصادي وزارت 
ــه این قضیه ورود کرد و  صنعت، معدن و تجارت ب
ــار بدون برگزاری  ــان این وزراتخانه این ب کارشناس
ــکل ها به بررسی موضوع پرداختند که  جلسه با تش
ــمی نظرات  در این مرحله ما در دیدارهایی غیررس
ــورت مکتوب در اختیار  ــیون را به ص انجمن اتوماس

کارشناسان قرار دادیم.«
ــی  ــال، ماحصل بررس ــا این ح ــه داد: »ب وی ادام
ــان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز آن  کارشناس
ــد، بنابراین  ــت که نظر ما را تأمین کن چیزی نیس
پیش از ارسال اصالحیه، به مجلس رفتیم تا نظرات 
خود را با رییس فراکسیون اشتغال و تولید در میان 
ــیون  ــا بیان این که در فراکس ــم.« فرهادی ب گذاری
ــالمی 106  ــورای اس ــد مجلس ش ــتغال و تولی اش
ــک از اعضای  ــتند، گفت: »هر ی نماینده عضو هس
انجمن اتوماسیون باید وارد صحنه شوند و به نوبه ی 
ــبت به  ــیون را نس ــود یکی از اعضای این فراکس خ

اشکاالت اصالحیه توجیه کنند.«
ــود و مهندس رضا  ــدن دیدار خ ــا پربار خوان وی ب
ــره  ي انجمن با  ــیتره عضو علي  البدل هیأت مدی ش
ــرکت آزمون متمم با غالمرضا کاتب،  مدیرعامل ش

نماینده  ي مردم گرمسار و رییس فراکسیون اشتغال 
ــورای اسالمی، افزود: »سکوت و  و تولید مجلس ش
ــیار خسارت بار خواهد  تماشا در چنین مواقعی بس
ــتفاده از  بود و نمونه ی آن اصالح قانون حداکثر اس
ــي، تولیدي، صنعتي و اجرایي  توان فني و مهندس
کشور در اجراي پروژه ها است که با افزودن دو قید 

کاماًل بی اثر شده است.«
ــیون با یادآوری  عضو هیأت مدیره ی انجمن اتوماس
ــت(  ــت اگر با دریاس ــن )قطره دریاس ــعار انجم ش
ــر اعضای انجمن در  ــتار حضور هرچه بیش ت خواس
ــعه ی صنعت  پیش برد اهداف صنفی و حفظ و توس

اتوماسیون کشور شد. 

سند »کاالی اولویت دار ملی«
برای تولیدات بخش اتوماسیون 

کشور تهیه می شود

مدیرکل امور تجاری سازی و فناوری ساخت معاونت 
ــاوری وزارت نفت گفت: »در برنامه ی  پژوهش و فن
ــوم طرح هایی برای ساخت کاال های  پنج ساله ی س
اولویت دار ملی در نظر گرفته شده است که بخشی 
از آن ها مربوط به قطعات و تجهیزات مورد استفاده 
ــت.« پرویز توانا افزود: »از حدود  در صنعت نفت اس
20 کاالی اولویت دار صنعت نفت، تعدادی به نتیجه 
ــا ن آماده شده است و مواردی  ــیده و سندهایش رس
ــدی تهیه و تنظیم  ــتند که در مرحله ی بع هم هس
سند آن ها آغاز خواهد شد که یکی از آن ها سیستم 

کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون است.«
وی با بیان این که در حال حاضر نیز حدود 70 درصد 
این تجهیزات ساخت داخل هستند، ادامه داد: »ما 
ــا را جلو  ــت نفت، برنامه ه ــاس نیازهای صنع براس

ــت، بومی سازی دانش  می بریم و آن چه هدف ما اس
فنی ساخت این تجهیزات و صدور گواهینامه هایی 
ــازندگان با ارایه ی آن  ها بتوانند عالوه  ــت که س اس
ــود در داخل، امکان صدور  ــر عرضه ی کاالهای خ ب
ــرکل امور  ــز پیدا کنند.« مدی ــان را نی محصوالتش
ــاخت معاونت پژوهش و  تجاری سازی و فناوری س
ــت: »بحث تحریم،  ــاوری وزارت نفت بیان داش فن
ــدت آن نسبت به  ــت بلکه امروز ش بحث امروز نیس
گذشته بیش تر احساس می شود. رویکرد به ساخت 
ــابقه ای نیست. این رویکرد  داخل هم رویکرد بی س
ــده است. اما از سال  ــصت آغاز ش از اوایل دهه ی ش
ــانی  ــتفاده از نیروی انس 1380 عالوه بر الزام به اس
ایرانی، شرط خرید 51 درصدی از سازندگان ایرانی 

نیز در قراردادهای خارجی وزارت نفت قید شد.«
وی افزود: »اگر در سال های قبل، حضور سازندگان 
ــطه ی اعتقاد شخصی  داخلی در پروژه ها تنها به واس
برخی مدیران نفتی و محدود به سازندگانی بود که 
ــوار و مشقات فراوان  ــدن مراحل دش با متحمل ش
ــه صنعت نفت  ــروش محصوالت خود ب موفق به ف
ــای بی دریغی در کل  ــون حمایت ه ــدند، اکن می ش
ــه بر آن اتفاق  ــه ی نفت وجود دارد که هم مجموع
ــبختانه  ــتند و خوش ــد و متفق القول هس نظر دارن
ــکالتی که امکان داشت با تحریم ها ایجاد شود،  مش
با مدیریت صحیح به فرصت تبدیل شد.« توانا ادامه 
ــازی سهم  ــاید داخلی س داد: »در حال حاضر نیز ش
ــتفاده در پروژه ها  ــدی تجهیزات مورد اس 30 درص
اصاًل به صرفه نباشد. بنابراین ما با تنظیم این اسناد، 
ــاماندهی همان توان 70 درصدی  درواقع در پی س
ــهم ساخت داخل با هدف رقابتی کردن آن و نیز  س
فراهم آوردن بستری برای تولید انبوه این کاالها با 

اهداف صادراتی هستیم.« 
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ــت  ــوزه ی معاون ــت گذاری ح ــده ی سیاس وی عم
ــاوری وزارت نفت را به ویژه در بخش  پژوهش و فن
ــه ی  ــدور گواهی نام ــی و ص ارزیاب ــازی،  تجاری س
ــدف رقابت پذیری  ــد داخلی با ه ــی برای تولی کیف
ــت: »برای این  ــی خواند و گف ــا نمونه های خارج ب
ــتور وزیر  ــال قبل با دس ــور ما از حدود یک س منظ
ــورا کردیم که  ــکیل دو ش محترم نفت اقدام به تش
یکی از آن ها شورای عالی توان ساخت داخل است 
ــازندگان داخلی  ــوم اعضای این شورا را س و دو س
ــی صنعت نفت  ــاالن دولت ــر را فع ــوم دیگ و یک س
ــازی و  ــکیل می دهند.« مدیرکل امور تجاری س تش
ــش و فناوری وزارت  ــاخت معاونت پژوه فناوری س
ــت گذاری ها و  ــورا سیاس ــزود: »در این ش ــت اف نف
تصمیم گیری های کمیته های زیرمجموعه، نهایی و 
ــود، همان طور که در  ــا نظر آقای وزیر ابالغ می ش ب
بحث ساخت داخل نیز تا به حال چند مورد ابالغیه 
داشته ایم. یکی از این ابالغیه ها، پرداخت بودجه ی 
ــازندگانی است  ــی و هزینه ی ساخت به س پژوهش
ــه بتوانند یک محصول وارداتی را به صورت نمونه  ک
ــد و ارایه کنند.  ــازی دانش فنی آن تولی با بومی س
ــازندگان  ــوردی دیگری نیز برای س حمایت های م

داخلی در نظر گرفتیم.«
ــدور  ــورای ص ــورای دوم، ش داد: »ش ــه  ادام وی 
ــت  ــازندگان داخلی اس گواهی نامه کیفیت برای س
که متشکل از نمایندگان وزرات نفت، دانشگاه های 
معتبر کشور و تشکل های سازندگان است. این شورا 
ــازندگانی که به صورت  ــت برای س در وهله ی نخس
طوالنی مدت تجهیزاتی را ساخته اند و تجهیزاتشان 
در طول این سال ها در سیکل اجرایی پروژه های ما 
اعم از تأسیسات کوچک و تأسیسات بزرگ استفاده 
شده و رضایت متقاضیان را جلب کرده است، بدون 
نیاز به ارایه ی مدارک کیفی، گواهی نامه ی کیفیت 
کاال صادر می کند. برای این منظور دبیرخانه ای در 
ــگاه صنعت نفت به عنوان آزمایشگاه مرجع  پژوهش
ــده و نفرات کمیته های فنی نیز برای  راه اندازی ش
ــوابق و مدارک  ــدام از تجهیزات و س ــی هرک بررس
ــازندگان آن ها تعیین شده است و امیدواریم که  س
ــورا تا سه ماه آینده به صورت رسمی آغاز به  این ش

کار کند.«
ــل اولیه ی کار این  ــا توضیح داد: »اگرچه مراح توان
ــرد، اما نظر بر  ــورا در وزارت نفت صورت می گی ش
این است که مراحل اجرایی صدور پروانه ی کیفیت 
به تشکل های تحت مدیریت سازندگان واگذار شود 
ــد. چراکه  و تنها نظارت عالی آن با وزارت نفت باش
هرچه بحث خصوصی سازی در کشور تقویت شود، 
بر رقابت پذیری ها افزوده و از رانت خواری ها کاسته 
می شود. در حال حاضر نیز ما تا مطمئن نباشیم که 
ــازنده، خروجی مثبتی برای صنعت  فعالیت یک س
ــور دارد، صرف وجود ارتباط قوی بین آن  نفت کش
شرکت با شرکت های تابعه ی وزارت نفت حاضر به 
واگذاری ساخت به او نیستیم و حتی اگر الزم باشد 

ــرکت های خارجی  برای تأیید کیفیت کاالیش از ش
کمک می گیریم.«

ــرای هر کاال  ــرد: »پروانه ی کیفیت ب ــد ک وی تأکی
ــن پروانه حکم  ــود و ای به طور جداگانه صادر می ش
ــازنده تولید  تأییدی برای تمام کاالهایی که یک س
ــازی و  ــرکل امور تجاری س ــت.« مدی می کند نیس
ــش و فناوری وزارت  ــاخت معاونت پژوه فناوری س
نفت اضافه کرد: »ما عالوه بر بررسی وندورلیست ها، 
سازندگان گمنام اما با تجربه ای را در نمایشگاه های 
ــازی کاالهای  صنعت نفت یافتیم که برای بومی س
خود با مشکالتی در بخش دانش فنی مواجه بودند 
ــته از سازندگان را با دانشگاه های  و ارتباط این دس
ــور برقرار ساختیم تا آن ها نیز در آینده نزدیک  کش
بتوانند در بخش ساخت داخل در پروژه های صنعت 
نفت حضور پیدا کنند. نتیجه این کارها را می توانید 
ــای  ــمند و پمپ ه ــای هوش ــش پیک ه در دو بخ
مکانیکی درون چاهی ببینید که به زودی جایگزین 
ــد و بر  ــابه خارجی آن ها در پروژه ها خواهند ش مش

افتخارات سازندگان ایرانی خواهد افزود.«
وی با بیان این که هیچ تغییر و الزامی در روش های 
ــان پروژه ها ایجاد نخواهد شد،  خرید برای مهندس
ــد تا  ــح کرد: »مهندس پروژه  باید مختار باش تصری
ــاس کیفیت مد نظرش  کاالی مورد نیازش را براس
ــتیم که آن  ــا تنها در پی این هس ــاب کند. م انتخ
ــه تجربه،  ــان را ک ــرکت های داخلی م ــته از ش دس
ــرکت های  ــان گاه از ش امکانات و مزایای رقابتی ش
ــه گواهی نامه های کیفی  ــت، ب اروپایی هم باالتر اس
قابل ارایه به بازارهای داخلی و خارجی مجهز کنیم. 
ــاد و اطمینان  ــا برای جلب اعتم ــن گواهی نامه ه ای
مهندسان و مدیران پروژه ها و بخش بازرگانی آن ها 

است.«
ــال تحریم ها، کارهایی  ــا افزود: »تا پیش از اعم توان
ــی معکوس براساس اطالعات  تحت عنوان مهندس
موجود در داخل و قطعات وارداتی از خارج صورت 
ــناد دانش فنی پیش  می گرفت. اما از این پس، اس

ــناد  ــد محصول موجود خواهد بود و این اس از تولی
ــود.« وی ادامه داد: »یکی  ــی خواهد ب کاماًل اجرای
ــرکت های دانش بنیان  ــا برای ش ــرایطی که م از ش
ــت برای  ــردی بودن مدراکی اس ــته ایم، کارب گذاش
طراحی محصول ارایه می کنند. شرکت های سازنده 
ــان دانش فنی الزم برای ساخت  نیز یا باید خودش
ــرکت  ــند یا باید با یک ش ــته باش مورد نظر را داش
دانش بنیان برای دست یابی به دانش فنی همکاري 
ــد از وزارت علوم  ــازنده ای یا بای کنند. یعنی هر س
ــی اش مجوز بگیرد یا باید با  برای کارهای تحقیقات
ــور در این زمینه  ــگاه های صنعتی کش یکی از دانش

مشترکاً کار کند.«
ــاخت  ــازی و فناوری س ــور تجاری س ــرکل ام مدی
ــت توضیح  ــاوری وزارت نف ــت پژوهش و فن معاون
ــور، ابتدا متقاضیان کاال یعنی  داد: »برای این منظ
ــرکت های تابعه ی وزارت نفت )به عنوان کارفرما(  ش
ــان را  و پیمانکاران EPC باید کاالهای مورد نیازش
مشخص کنند تا شرکتی که مدعی دارا بودن توان 
ــرکتی که تجربه ی  ــت و یا ش ــاخت یک کاال اس س
ــاخت آن کاال را دارد اما گواهی نامه کیفی ندارد،  س
ــتند وارد کار بشوند. یعنی  از این پس به صورت مس
ــاس گواهی نامه کیفی  ــرکت براس ــوان هر ش هم ت
ــد و هم مرجعی که قرار است دانش  ــخص باش مش
ــازنده بگذارد، معین شود.  فنی الزم را در اختیار س
بدین ترتیب، هم مراکز تحقیقاتی مانند دانشگاه ها، 
ــگاه ها و پارک های فناوری از به بار نشستن  پژوهش
ــی خود مطمئن خواهند بود و هم  کارهای پژوهش
ــت هزینه های تحقیقاتی  ــرکت ها از بابت بازگش ش

کارهای خود نگرانی نخواهند داشت.«
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ــودن  ــمند با گش  بخش آگهی ها  و تبلیغات صنعت هوش
صفحه ای تحت عنوان )معرفی محصول( در این ماهنامه، 
ــو فرصتی مناسب را برای تأمین  ــعی دارد تا از یک س س
ــن محصوالت  ــرای تبلیغ جدیدتری ــدگان داخلی ب کنن
ــن فراهم آورد و  ــیونی با کم ترین هزینه ی ممک اتوماس
ــب ترین اقالم اتوماسیونی  از سوی دیگر بهترین و مناس
ــازار را به مصرف کنندگان این تجهیزات در   موجود در ب
ــی نماید.تفاوت این  ــی معرف ــای مختلف صنعت بخش ه
ــت که مطالب  بخش با صفحات معمول آگهی در این اس
ــودن، محصول  ــرکت محور ب ــدرج در آن به جای ش من
ــه هر محصول فضایی  ــتند؛ بدین ترتیب که ب محور هس
ــود  حداکثر به اندازه ی یک صفحه تخصیص داده می ش
ــه در آن نام و تصویر محصول، ویژگی های خاص آن و  ک
خالصه ای از مشخصات فنی مربوطه درج شده و در انتها 

نام و مشخصات شرکت تأمین کننده ذکر خواهد شد.

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

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

magazine@aiaciran.org در میان بگذارند.
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نمایشگر LCD رنگی
ــه  ــی ب ــگر LCD رنگ Fieldlogger  دارای نمایش
ــازی  ــت که قابل جداس همراه یک صفحه کلید اس
ــد. این نمایشگر  و نصب با فاصله دورتر نیز می باش
ــدازه گیری  ــا و مقادیر ان ــر نمایش آالرم ه عالوه ب

ــیاری از تنظیمات را نیز به  ــده قابلیت انجام بس ش
ــزار فراهم  ــه نرم اف ــدون نیاز ب ــتی و ب  صورت دس

می آورد.
حافظه

ــه ی داخلی برای ثبت  *Fieldlogger دارای حافظ
ــه همراه  ــده ب ــدازی گیری ش ــدار ان 512,000 مق

برچسب های تاریخ و زمان می باشد.
 SD برای افزایش حافظه می توان از کارت حافظه*

با حداکثر ظرفیت 16GB استفاده نمود.
www.fieldlogger.net
www.novusautomation.com

شرکت ره آوران پویای صنعت
نماینده انحصاری NOVUS در ایران

تلفکس : 88546735-8 )021(

2
Fieldlogger دیتاالگر حرفه ای

Fieldlogger یک دیتا الگر قدرتمند  صنعتی و در 
ــاخت کمپانی برزیلی  عین حال مقرون به صرفه س

Novus می باشد.
ــتگاه قابلیت دریافت کلیه ی سیگنال های   این دس
وثبت  آنالوگ)mA,mV,Tc,V,RTD,...(،دیجیتال 

وضعیت آن ها را دارد.
ــع  تواب  ،)1ms( ــرداری  ــه ب نمون ــاالی  ب ــرعت  س
ــت( در  ــاال )24بی ــک ب ــه ی تفکی ــی، درج ریاض
ــت اتصال به  ــوگ، قابلی ــدن ورودی های آنال  خوان
شبکه های صنعتی، قابلیت نصب روی ریل،کاربری 
ــتگاه را به  ــن دس ــان، ای ــیار آس ــات بس  و تنظیم
ــای ثبت، ذخیره و  ــب برای پروژه ه راه حلی مناس

مانیتورینگ اطالعات تبدیل کرده است.
کانال های ورودی/خروجی
*8 کانال آنالوگ یونیورسال

  )4-20mA,V,mV,pt1000,pt100،ــل )ترموکوپ
قابل تعریف توسط نرم افزار؛

*8کانال دیجیتال که هر یک قابل تعریف به عنوان 
ورودی و یا خروجی دیجیتال می باشند؛

* دو خروجی رله ی آالرم؛
ــبکه ی  ــدن از طریق ش ــال قابل اضافه ش *64 کان

Modbus؛
ــف در حافظه ی  ــازی قابل تعری ــال مج *128 کان

ــع ریاضی روی  ــتفاده از اعمال تواب ــی و با اس داخل
پارامتر های اندازه گیری شده.

آالرم 
ــف 32 آالرم و ثبت آن  ــخیص و تعری * قابلیت تش

در حافظه؛
*قابلیت ارسال فرمان به خروجی های دیجیتال در 

صورت وقوع آالرم؛
* قابلیت ارسال ایمیل در صورت وقوع آالرم؛

پورت ارتباطی 
ــتاندارد ــتیبانی پروتکل اس *پورت RS485  با پش

ــوان  عن ــه  ب ــف  تعری ــل  )قاب   Modbus-RTU
ــف  ــورت تعری ــه در ص ــا Slave( ک Master  و ی
ــوان اطالعات  ــوان Master می ت ــن پورت به عن ای
ــتیبانی  ــزی که پروتکل Modbus را پش  هر تجهی
می نماید توسط Fieldlogger قرائت و ثبت نمود.

*پورت Ethernet با پشتیبانی پروتکل:
SMTP,SNMP,HTTP,FTP, 
FTPServer/ Client, .Modbus – TCP/IP

ــام  ــه PC و انج ــال ب ــرای اتص ــورت USB ب *پ
تنظیمات نرم افزاری )انجام تنظیمات نرم افزاری از 

طریق Ethernet نیز امکان پذیر است(.
ــه ی Flash  و  ــرای اتصال حافظ ــورت USB ب *پ

تخلیه ی بالدرنگ اطالعات ذخیره شده .

 Dwyer گیج  های جدید فشار محصول شرکت

ــری 765 گیج  های خود را  ــرکت Dwyer Instrument  س ژوئن 2012- ش
ــده از یک ماده   ی  ــه کرد. این گیج   ها،  دارای یک محفظه   ی پر ش ــه بازار عرض ب
ــاره   گر در آن قرار دارد. با این فناوری  ــتند که محور عقربه   ی اش میراکننده هس
ــده با  ــری 765 تمام مزایای گیج   های پرش ــه از بین می   رود. س ــانات عقرب نوس
مایعات را دارد بدون نکات منفی آن  ها. این گیج   ها با دقت % 0/5 و با دو مقیاس 
psi/kPA و بازه   ی وسیعی از خالء کامل تا 20000psi به بازار عرضه شده   اند.

www.automation.com

http://www.fieldlogger.net
http://www.novusautomation.com
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 Schneider محصول Lexium 23 Plus
Electric

ــداز  ــن Schneider Electric -2012  راه  ان ژوئ
ــروموتورهای BCH را  Lexium 23 Plus و س
ــازندگان پنل و  ــازار عرضه کرد. OEMها، س به ب
ــی می  توانند از این محصوالت ارزان و  کاربران نهای

ساده برای کاربردهای سروو خود استفاده کنند.
ــت  Lexium 23 Plus برای کاربرانی مطلوب اس
ــامانه  ی جدید  که می  خواهند مزایا و قابلیت  های س

3

ی
ور

ـنا
ــ
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ف

ل
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مح
ی 
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مدیریت مصرف انرژی

ــبت  ــد بی رویه مصرف انواع انرژي در ایران نس رون
ــورهاي در حال توسعه و توسعه یافته نشان  به کش
دهنده ی هدررفت و مصرف غیر اصولی آن است که 

ادامه ی آن مي تواند باعث ایجاد بحران شود.
ــاح چگونگی  ــن باورند که اص ــر ای ــان ب کارشناس
ــت محیطي  ــرف و تولید با رعایت ضوابط زیس مص
ــتاندارد جهاني و  ــب با اس و فناوري، کاالي متناس
زیستي و طراحي می تواند باعث جلوگیری از اتاف 

انرژی شود.
ــور نه تنها در بخش  هدرروي در حوزه ی انرژي کش
ــاغل خدماتي و تجارتي، بلکه  مصارف خانگي و مش
ــوط انتقال برق و  ــگاه ها، نیروگاه ها، خط در پاالیش
واحدهاي تولیدي در مقایسه با استاندارد جهاني در 
ــطح قابل قبولي نمی باشد. بنا بر تحقیقات انجام  س
شده، متوسط مصرف جهاني برق کمتر از یک سوم 
مصرف ایران می باشد. میزان مصرف انرژي در ایران 
ــال یک بار، دو برابر مي شود. اما این نرخ  هر 10 س
ــا دو درصد بیش تر  ــد در مقیاس جهاني یک ت رش
ــوخت مصرفي جهان حدوداً هر  ــت و میزان س نیس
ــود. بر این اساس  ــال یک بار دو برابر مي ش 50 س
ــي چهار تا پنج  ــه با میانگین جهان ایران در مقایس

برابر بیش تر انرژی مصرف مي کند.

را با هزینه و سرمایه   گذاری اندک در اختیار داشته 
ــزی و پیکربندی  ــاد مکانیکی، برنامه   ری ــند. ابع باش
ــت که نصب  ــکلی اس ــامانه به ش الکتریکی این س
ــهولت انجام می   شود. عاوه بر  ــادگی و س آن به س
ــی  جانب ــزار  نرم   اف   Schneider Electric  آن، 
ساده  ای را نیز به همراه این سامانه عرضه کرده که 
ــهولت و سرعت  ــتفاده از آن متخصصان به س با اس
ــرده و از مزایای آن  ــامانه را نصب ک ــد س می   توانن
برای بیشینه کردن عمر مفید ماشین و زمان فعال 
ــامانه  بسیار  ــوند. نصب این س بودن آن بهره   مند ش
ــن انجام  ــت و در کوتاه   ترین زمان ممک ــاده اس س
ــای W100 تا  ــول در توان   ه ــود. این محص می   ش
KW5/7 عرضه شده و بازه   ی وسیعی از اینرسی و 
ــتاور موتور مورد نیاز را تولید می   کند. درنتیجه   گش
ــد  ــی مانن ــای متنوع ــوان از آن در کاربرده  می   ت
 بسته   بندی، نساجی، مواد، حمل و نقل فلزات، چاپ و 
ــاد کوچک این  ــتفاده کرد. ابع ــب   گذاری اس برچس

ــبب صرفه   جویی در فضای پنل و بهبود  محصول س
عملکرد و قابلیت اتصال آن می   شود.

مزایای دیگر راه   انداز Lexium 23 Plus و موتور 
BCH عبارتند از:

ــاده با کنترل   کننده   های  .امکان یکپارچه   سازی س
 Schneider Electric ــای  PLCه و  ــت  حرک
ــتاندارد CANopen و  ــق گذرگاه   های اس از طری

CANMotion؛
 Pulse ــی ارتباط با کنترل اضافی از طریق .توانای

Direction & و یا 10V± ؛ 
ــش زمان راه  - ــت تنظیم خودکار برای کاه .قابلی

اندازی که از طریق صفحه کلید و صفحه   ی نمایش 
سامانه قابل انجام است؛

ــتن استانداردهای  ــت محیطی و داش .ایمنی زیس
.RoHS و UL،  CE

4
بهترین راه برای بررسی مصرف و چگونگی ارزیابی 
ــتگاه های اندازه گیری با قابلیت  ــتفاده از دس آن اس
ــد. این  ــاال و دریافت و ثبت این اطاعات می باش ب
مهم کارشناسان شرکت باسط پژوه تهران را براین 
ــرم افزارها  ــخت افزار و ن ــه طراحی س ــت که ب داش
جهت سهولت بررسی و مدیریت مصرف انرژی برق 
اهتمام ورزند. براین اساس تهیه و تولید دستگاه ها 
ــری و مدیریت مصرف  و نرم افزارها جهت اندازه گی
ــد. در این شمارگان به توضیح یکی  انرژی انجام ش
 B821 ــا مدل ــتگاه های اندازه گیری ب  از این دس

می پردازیم.
ــه پارمترهای  ــری کلی ــا اندازه گی ــتگاه ب ــن دس ای
ــوان، فرکانس،  ــان، ولتاژ، ت ــامل جری الکتریکی ش
ــورت اکتیو  ــه ص ــی ب ــای ورودی و خروج انرژی ه
ــا تعرفه های قابل  ــت 1 و ب ــا کاس دق ــو ب و راکتی
ــم دارای ابعاد 96x96mm و وزن 570 گرم  تنظی
ــتگاه می توان به  ــد. از توانایی های این دس می باش
ــتفاده از جریان های 1 و 5 آمپر )تنظیم  قابلیت اس
ــبت  ــم اولیه ی نس ــا DIP SWITCH(، تنظی ب
ــای ولتاژ از  ــای جریان و ترانس ه ــل ترانس ه تبدی
ــه ترانس  روی صفحه کلید، کار به صورت دو یا س
ــه سیم و چهار  ولتاژ و چگونگی اتصال به صورت س
سیم اشاره نمود. این دستگاه با قابلیت ارسال کلیه 

ــورت خروجی ــده به پ ــای اندازه گیری ش پارامتره
ــبکه سازی و همچنین امکان تغییر  RS485  و ش
ــال داده ها می تواند پیشنهاد  پروتکل و سرعت ارس
ــبی برای سیستم های اتوماسیون باشد. جهت  مناس
دریافت اطاعات بیش تر می توانید به سایت شرکت 
 www.basetp.com باسط پژوه تهران به آدرس

بخش محصوالت مراجعه نمایید.

ww.schneider_electric.com
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نرم  افزار ایستگاه کاری کروماتوگراف گاز 

Siemens محصول
 Siemens Industry ــش  بخ  -2012 ــن  ژوئ
ــتگاه کاری  ــزار پورتال ایس Automation، نرم  اف
 برای کروماتوگراف گازی )GC( را به عنوان ارتقای 
ــه  ــامانه و EZChrom ب ــت س ــزار مدیری نرم  اف
ــزار کاربران راحت  تر  ــازار عرضه کرد. با این نرم  اف  ب
ــای متصل  ــارت و تغییر GCه ــه نظ ــد ب می   توانن
ــه کاماًل با ــزار جدید ک ــت بپردازند. نرم   اف ــه اترن  ب

ــازار )ویرایش  ــود در ب ــای موج Maxum GCه
ــامانه  ــت، مدیریت س ــازگار اس ــد( س ــه بع 4.0 ب
ــته   ی  بس ــک  ی در  ــز  نی را   EZChrom  و 
ــزار بر روی  ــت. این نرم   اف ــزار ادغام کرده اس نرم   اف
 Maxum ــام ــت تم ــده و وضعی ــب ش PC نص
ــان  ــورت بی   درنگ نش ــبکه را به ص ــای ش "GCه
می   دهد. نظارت، مدیریت و توقف هشدارها در این 
ــادگی یک کلیک است. پس از کلیک  نرم   افزار به س
صفحات مورد نظر به سادگی باز شده و پارامترهای 

مرتبط نمایش داده می   شوند.
ــده  ــور مداوم به   روز ش ــبکه بط ــام GCهای ش تم
ــان  ــت تحلیلی و عملیاتی را نش ــن وضعی تا آخری

ــل، کروماتوگراف   ها و  ــن نتایج تحلی  دهند. درضم
 سابقه   ی هشدارها نیز به منظور تولید ساده و آسان 
ــکان ثبت و گزارش  ــوند. ام گزارش   ها ذخیره می   ش
ــود دارد.  ــال وج ــن پورت ــا در ای ــودکار داده   ه خ
ــاده بوده و کاربر می   تواند  ــیار س  محیط کاربری بس
ــان   های دروازه  ــق نش ــای gate را از طری زمان   ه
ــد. همچنین اضافه  ــات تغییر ده ــا تغییر تنظیم ی
ــط کاربر  ــادگی توس ــک جدید نیز به س  کردن پی
 Siemens’ ــود. این نرم   افزار در مرکز انجام می   ش
ــاخته  Bartlesville در اکال بارتویل طراحی و س
Ma - ــده است. هدف آن تقویت تطابق و تنوع  ـ

um GC در بازار تحلیل فرآیند است.
 Maxumــد ــد Siemens مانن ــای فرآین CGه
ــام  تم در   Sitrans CV و   , MicroSAM"
ــده، پاالیش  ــیمیایی فرآوری ش زمینه   های مواد ش
ــن و به منظور تحلیل  ــع فرآوری هیدروکرب و صنای
ــی که در فازهای  ــیمیایی گازها و مایعات ترکیب ش
ــود. این  ــتفاده می   ش ــتند اس ــد هس ــف تولی مختل
ــامانه   ها برای محیط   های خطرناک طراحی شده  س
ــتقیم و چه در  و می   توان از آن  ها چه به صورت مس
ــگاه   های سنجش فرآیند استفاده کرد. آن  ها  آزمایش

ــری باالیی بوده و درنتیجه امکان  دارای انعطاف   پذی
ــال فرآوری،  ــه    ی ورودی، مواد در ح ــل نمون تحلی
محصول نهایی و محصوالت جانبی )شامل ضایعات 
ــت( وجود دارد.  و مواد خطرناک برای محیط زیس
ــامانه   های موجود  GC یکی از انعطاف   پذیرترین س
ــش کیفیت  ــبب افزای ــل گاز بوده و س ــرای تحلی ب
محصوالت و کاهش مصرف انرژی و بهبود راندمان 

فرآنید می   شود.
ــع  واق در   Siemens Process Analytics
ــرای کل تحلیل فرآیند  ــی کامل و جامع ب محصول
ــت. در این سامانه محصوالت تحلیلی مختلف با  اس
هم ادغام شده   اند و درنتیجه امکان سنجش خودکار 
ــاص و پارامترهای کیفی وجود دارد.  فرآیندهای خ
ــود ایمنی،  ــرای بهب ــتیبانی ب ــن ابزار پش  همچنی
بهینه   سازی محصول و کاهش اثرات زیست   محیطی 

موجود است.

بریرهای هوشمند به همراه نمایشگر

شرکت PR Electronics دانمارک با بیش از 38 
سال سابقه ی فعالیت در تولید انواع ترانسمیترهاي 
ــه  ی  ــده  ی رل ــان دهن ــور،  نش ــال،  ایزوالت یونیورس
ــاي ایزوله  ــاي فرکانس و بریره ــي، مبدل  ه حفاظت
ــري جدیدي از  ــت محیط  هاي  EX این بار س جه

بریرها را تحت سري 9000 معرفي کرده است.
ــا  ــاي PR ب ــد Safety Barrier ه ــري جدی س
 Level 2 )SIL2( Safety Integrityاستاندارد

در مدل  هاي زیر ارایه شده است:
Pulse Isolator : 9202

Solenoid  /Alarm Driver : 6203
Hart Transparent Repeater : 9106

Hart Transparent Driver : 9107
Temperature / mA Converter : 9113

 Universal Converter with Relay : 9116
 Power Rail : 9400

Power  Control Unit : 9410
Universal Power Supply : 9420

ــال کلیه  ی  ــاي 9000 توانایي دریافت و ارس بریره
ــوگ از محیط EX را  ــیگنال  هاي دیجیتال و آنال س
ــاي آنالوگ از  ــت HART دارد. ورودي  ه ــا قابلی ب

انواع سیگنال  هاي دما، ولتاژ، جریان و خروجي  هاي 
آنالوگ از نوع جریان و ولتاژ مي  باشند.

ــیگنال  هاي  س ــواع  ان از  ــال  دیجیت ــاي  ورودي  ه
و  ــد  مي  باش ــس  پال و  ــت  کنتاک ــتوري،   ترانزیس
ــتوري  ــاي دیجیتال از نوع رله و ترانزیس خروجي  ه

هستند. 
ــه  Power rail و  ــا قابلیت اتصال ب این ماژول  ه
 24VDC ــا تغذیه  ی ــتقیم ب همچنین اتصال مس
ــي را از بین  ــن ویژگي نیاز به سیم  کش را دارد و ای

مي  برد.
از دیگر خصوصیات این بریرها استفاده از پروگرمر 
   Jumper ،ــد که بدون نیاز به رایانه 4501 مي  باش
ــات  ــد تنظیم ــي مي  توان و Dip Switch به  راحت
ــات  ــي تنظیم ــام و حت ــي را انج ورودي و خروج
ــر انتقال دهد. این  ــاژول به ماژول دیگ را از یک م
ــگر براي 70 اندازه  گیري مختلف و به 7 زبان   نمایش
 Password ــت و قابلیت ــده اس برنامه  نویسي ش

گذاري را دارد. 
ــود دارد که  ــا یک رله  ی نظارتي وج ــن بریره در ای
هرگونه خطاي مربوط به تغذیه، حسگر و یا مدارات 

داخلي را به صورت آالرم مي  فرستد. 
ــماره 11 و  ــق دو ترمینال ش ــري 9000 از طری س
ــاي 9106 , 9113 و 9116 قابلیت  12 در مدل  ه

ــودن خروجي  ــا Passive ب ــخیص Active ی تش
جریان را دارند. 

ــا ) ورودي،  خروجي  ــن بریرها همه  ی درگاه  ه در ای
ــه مقدار KVAC6/2 از همدیگر ایزوله  و تغذیه(  ب

هستند. 
Power Redundant بودن از دیگر مزایاي این 

تجهیزات محسوب مي  شود. 

تلفن : 26200300-021
فکس : 22057629-021

www.bargco.com
info@bargco.com
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 فلومتر  Promag L 400 محصول جدید 
Endress+Hauser

 Endress+Hauser ــرکت  ــت 2012- ش اگوس
 Proline ــام ــی جدید خود با ن ــر مغناطیس فلومت
و  آب  ــای  کاربرده ــرای  ب را   Promag L 400
ــق تمامی  ــود. از طری ــازار عرضه نم ــالب به ب فاض
ــادگی به داده های  ــای وب می توان به س مرورگره
ــی داشت زیرا این وسیله دارای  این فلومتر دسترس
ــت.  ــرور داخلی اس ــک درگاه اترنت و یک وب س ی
همچنین به همین طریق می توان فلومتر مذکور را 
از راه دور پیکربندی نمود. بخش حسگر این فلومتر 
ــده است دارای  تأییدیه های  که از نوع L بهینه ش
ــبکه های آب آشامیدنی  الزم برای بکارگیری در ش
ــل آب، زیر زمین و در  ــت و می توان آن را داخ اس
ــوره زار نصب کرد. بخش حسگر این  محیط های ش

وسیله دارای قطرهای از 2 تا 90 اینچ است.
 Promag وب سرور داخلی تعبیه شده در فلومتر
ــتاندارد  ــی مرورگرهای اس ــق تمام L 400 از طری
ــت. این امر به مهندسان و  ــی اس وب قابل دسترس

ــین های تعمیر و نگهداری اجازه می دهد که  تکنس
ــر را از راه دور و بدون نیاز  ــی توابع این فلومت تمام
ــدی کنند؛ داده های  ــه نرم افزارهای خاص پیکربن ب
ــر  ــر روی دیگ ــد و ب ــی کنن ــدی آن را کپ پیکربن
ــد و همچنین به  ــابه بارگذاری نماین تجهیزات مش
ــی  ــدی وعیب یابی فلومتر دسترس داده های فرآین

داشته باشند. 
KTW/ ــای  تأییدیه ه دارای   Promag L 400

 WRAS BS و   W270، ACS، NSF 61
ــای  ــری در کاربرده ــوص بکارگی 6920 در خص
ــتانداردهای MI-001 و   ــز اس ــامینی و نی آب آش
OIML R49  مربوط به انتقال و فروش آب است. 
ــی  ــی این فلومترها بعد از تولید به دقت بررس تمام
ــوند. دقت این وسیله %0/2 گستره ی  و تأیید می ش
ــت و کالیبراسیون آن قابل ردگیری  اندازه گیری اس

است.
امکان یکپارچه سازی این فلومتر با سامانه ی کنترل 
 HART، Profibus DP ــبکه های ــق ش از طری
ــدون هیچ کم و  ــی و ب ــه خوب و EtherNet/IP ب

کاستی امکان پذیر است.
ــده بر  ــی HistoROM نصب ش ــامانه ی داخل س
ــگر،  ــازی داده های حس ــن فلومتر ذخیره س روی ای

ــای totalizer را امکان پذیر  ــمیتر و داده ه ترانس
ــازد. HistoROM یک ثبات داده ی داخلی  می س
ــوط به رخدادها را  ــت که می تواند اطالعات مرب اس
ثبت کرده و نسخه ی پشتیبان پارامترهای وسیله را 
حتی در زمان قطع تغذیه نگهداری نماید. اطالعات 
ــل xml. و از طریق  ــل این بخش در قالب فای داخ

وب سرور در اختیار کاربر قرار می گیرد.
داده های درونی دستگاه عالوه بر وب سرور از طریق 
ــتگاه نیز  ــده بر روی دس ــط گرافیکی تعبیه ش واس
ــی است.  این واسط دارای راهنماهای  قابل دسترس
ــت و به 16 زبان مختلف با کاربر ارتباط  کاربری اس

برقرار می کند.

مالتیمتر دیجیتال ذاتًا ایمن محصول 
Fluke

ــال  ــر دیجیت Fluke مالتی مت ــپتامبر -2012  س
ــری مقاوم با  ــک ابزار اندازه گی ــه ی II Ex 28 را ک
ــیله  ــت به بازار عرضه کرد. این وس ایمنی ذاتی اس
امکان اندازه گیری پارامترهای مختلف الکتریکی را 
ــر بدون ایجاد  ــارج از مناطق پرخط ــل و خ در داخ
 II 28 .ــازد هیچ گونه محدودیتی امکان پذیر می س
ــی  ــتانداردهای بین الملل ــی اس Ex DMM تمام
ــد و می تواند  ــش می ده ــی ذاتی )IS( را پوش ایمن
ــود.  ــوه انفجاری بکار گرفته ش ــای بالق در محیط ه
ــرای بکارگیری در  ــیله را ب ــن وس ــن ویژگی ای ای
ــیمی و دارویی تبدیل  ــای نفت، گاز، پتروش پلنت ه
 Fluke 28 II .ــت ــیله ای ایده آل کرده اس به وس
ــتورالعمل ها و  ــت که تمامی دس ــیله ای اس Ex وس
  ATEX،  IEC Ex ــامل ــای بین المللی ش رویه ه
ــیله از نظر  ــد. این وس ــا می کن و cETLus را ارض
مشخصات فیزیکی و ظاهری نیز دارای ویژگی های 
ــن که بدنه ای  ــت از جمله ای ــر به فردی اس منحص
ــقوط از ارتفاع تا  ــیار مقاوم دارد و در صورت س بس
ــود.  ــری هم هیچ صدمه ای به آن وارد نمی ش 4 مت
همچنین بدنه ی این دستگاه دارای آب بندی کامل 

بوده و درجه ی حفاظتی IP67 را پوشش می دهد 
ــر نفوذ آب و گردوغبار کاماًل مقاوم  بنابراین در براب
است. این وسیله جهش های ولتاژ تا 8KV ناشی از 
ــکال در مدارات قدرت  عملیات کلیدزنی یا بروز اش

را تحمل می کند.
ــتفاده در تمامی  ــتگاه اندازه گیری قابل اس این دس
عملیات تست و تعمیر تجهیزات در تمامی محیط ها 
از عادی و پرخطر می باشد. بنابراین استفاده از این 
ــتگاه نیاز به تهیه و حمل دستگاه های مختلف  دس
ــرای کار در محیط های گوناگون را حذف می کند  ب
ــزات عادی  ــری تجهی ــی از بکارگی ــرات ناش و خط
ــاری را به صفر کاهش  ــای بالقوه انفج در محیط ه

می دهد.  
II Ex 28 دارای صفحه ی نمایش با تفکیک پذیری 
ــمارش تا 20 هزار است که  امکان  زیاد و قابلیت ش
ــیگنال های ولتاژ و جریان RMS و  اندازه گیری س
ــد. با این  ــی را فراهم می کن ــیگنال های غیرخط س
ــا 1000 ولت و جریان  ــیله می توان ولتاژهای ت وس
ــدازه گرفت. از  ــتقیم  و متناوب را ان ــر مس 10 آمپ
ــتگاه  آن جایی که یک فیلتر پایین گذر در این دس
بکار گرفته شده است، ولتاژ و فرکانس راه اندازهای 
ــیله ی آن با دقت اندازه گیری  سرعت متغیر به وس
ــیله دارای یک حسگر داخلی دما  می شود. این وس

ــتره ی 20- تا 1090  ــت که دما را در گس هم هس
ــیوس اندازه می گیرد که این ویژگی  درجه ی سیلس
نیاز به حمل یک دماسنج جداگانه را به داخل پلنت 

برطرف می کند. 
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ــتفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در دنیاي  اس
ــازمان  ــروز ضامن بقا و تداوم فعالیت هاي يك س ام
ــعه ی صنعت  بوده و به صورت ويژه مي تواند در توس
ــه در كلیه ی مراحل  ــش منافع حاصل ــت و افزاي نف
ــزايي داشته باشد.  زنجیره ی ارزش نفت تأثیر به س
ــگاه  ــتین همايش و نمايش ــرد، نخس ــن رويک با اي
ــات و ارتباطات در صنايع نفت، گاز،  فناوري اطالع
ــناخت و ارزيابي  ــیمي با هدف ش پااليش و پتروش
ــاوري اطالعات و  ــرفت هاي فن ــتاوردها و پیش دس
ارايه ی توانمندي هاي موجود در روزهای 18 و 19 
شهريورماه امسال در سالن همايش های بین المللي 

هتل المپیك تهران برگزار شد.
ــگاه با توجه به اهداف كالن و  اين همايش و نمايش
ــند چشم انداز، توسعه ی صنعت نفت در حوزه  ي  س
ــناخت و  فناوري اطالعات و ارتباطات و با هدف ش
ارزيابي دستاوردها و پیشرفت هاي فناوري اطالعات 
ــاي موجود و نیز  ــات، ارايه ی توانمندي ه و ارتباط
ــعه ی بهره گیري  ــي چالش هاي فرآوري توس بررس
ــاوا در نفت  ــد. مديريت ف ــن فناوري برگزار ش از اي
ــیمي، نقش فاوا در صنايع  ــش و پتروش و گاز، پاالي

ــي در صنعت نفت،  ــت و گاز، راهکارهاي عموم نف
سامانه  ي تخصصي فاوا در اين صنعت و سخت افزار 
و شبکه در نفت، گاز، پااليش و پتروشیمي از جمله 

محورهاي اصلي اين كنفرانس به شمار مي رفت.
ــي، ارايه ی تجارب  ــه ی مقاالت علمي و تخصص اراي
ــازماني، سمینارهاي  و مطالعات موردكاوي هاي س
آموزشي، نمايشگاه هاي تخصصي فناوري اطالعات 
و ارتباطات، میزگردهاي تخصصي فناوري اطالعات 
ــت كه  ــات از برنامه هاي اين كنفرانس اس و ارتباط
ــان داخلي و  ــاتید و كارشناس ــط مديران و اس توس
ــت جايگاه  ــت. همچنین تقوي ــي انجام گرف خارج
ــت و  گاز، پااليش و  ــع نف ــاوا در صناي ــت ف مديري
پتروشیمي، اشتراك دانش و مهارت هاي تخصصي 
ــان حوزه   ي فناوري اطالعات و ارتباطات  كارشناس
صنعت نفت، ارايه   ي توانمندي هاي موجود فناوري 
اطالعات و ارتباطات در سازمان هاي ايراني، بررسي 
چالش ها و موانع فرارو، توسعه ی بهره گیري فناوري 
ــنايي با  ــازمان ها، آش ــات در س ــات و ارتباط اطالع
ــاري و رقابتي صنعت با  ــادي، تج مزيت هاي اقتص
ــي بر فاوا از  ــش و فناوري هاي مبتن بکارگیري دان

اهداف كنفرانس و نمايشگاه صنعت نفت بود.

ضرورت تدوين نقشه ی راه توسعه ی فاوا 
در صنعت نفت 

ــا تقی پور، وزير ارتباطات و فناوری اطالعات در  رض
ــات در صنايع  ــاوري اطالعات و ارتباط همايش فن
ــیمي گفت: »مديريت  ــت، گاز، پااليش و پتروش نف
ــیع، پیچیده و گسترده همانند نفت  حوزه های وس
ــری از فناوری های  ــای جهانی بدون بهره گی در فض
ــت. در  ــاوری اطالعات ممکن نیس ــن نظیر فن نوي
ــه دلیل حجم زياد اطالعات در  چنین حوزه هايی ب
ــتردگی تولید، بايد از  حال پردازش و همچنین گس
ــر فناوری اطالعات به منظور  فناوری های نوين نظی
مديريت كالن و حفظ بیش از پیش امنیت استفاده 
ــا در مديريت  ــزود: »امروزه رويکرده كرد.« وی اف
ــه به رويکرد  ــرد منبع پاي ــادی از رويک كالن اقتص
ــاخت های  ــده و يکی از زيرس دانش پايه منتقل ش
اصلی مديريت دانش، ارتباطات و فناوری اطالعات 
است. برهمین اساس و در حال حاضر، نگرش نوين 
ــتفاده از فناوری اطالعات  صنعت نفت مبنی بر اس
ــب و كار به نوعی در سطح ملی و بین المللی  در كس

مطرح است.«

نخستین همايش و نمايشگاه فاوا )ICT( در صنايع نفت، گاز، پااليش و پتروشیمي؛

نقش فاوا در رشد پروژه هاي نفت و گاز
تهیه كننده: محمدعلی ديانتی زاده
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ــت نفت با توجه به امر  ــور با بیان این که صنع تقی پ
ــت،  ــت باالیی برخوردار اس ــرژی از اهمی تأمین ان
ــر، فناوری ارتباطات  ــه داد: »در دو دهه ی اخی ادام
ــهم را درکسب و  ــته بیش  ترین س و اطالعات توانس
ــته باشد و این فناوری نه تنها باعث تحولی  کار داش
شگرف و نقطه   ي عطفی در اشتغال شده، بلکه برای 
ــیار مؤثر  ــب وکار در جامعه بس بهبود زندگی و کس
ــت.« وی یادآور شد: »صنعت نفت در صد  بوده اس
ــتاز بوده که در ارایه ی  ــته صنعتی پیش سال گذش
نتایج خود به جامعه نقشی کلیدی داشته است. این 
ــیار زیاد خود نسبت  ــعت بس صنعت با توجه به وس
ــوان صنعت نوآور و خالق در  به صنایع دیگر، به عن
جستجوی راهکارهای نوین است.« وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات با بیان این که بدون حضور فناوری 
ــات نمی توان اقتصاد نفت و گردش اطالعاتی  اطالع
ــتمر  دنیا را اداره کرد، افزود: »باید با بهره گیری مس
از حوزه ی ارتباطات، سایر حوزه ها را متحول کنیم، 
چراکه بسیاری از روش های گذشته نیاز به بازنگری 

و تغییر دارد.«
ــت نفت  ــه صنع ــی ب ــگاه اجمال ــه داد: »ن وی ادام
ــیوه های نوین مبتنی  ــان می دهد که امروزه ش نش
ــت.  ــرفته در آن به کار رفته اس بر فناوری های پیش
ــمند سوخت یکی از این پروژه ها  توزیع کارت هوش
ــود که با اجرای آن امکان مدیریت  محسوب می ش
ــرآغازی  ــت س ــد و توانس عرضه و مصرف فراهم ش
برای سایر امور مملکتی در دولت الکترونیکی باشد. 
ــتفاده از  ــاس معتقدیم که امروزه اس ــر همین اس ب
فناوری اطالعات و ارتباطات یک ضرورت محسوب 
ــود و صنعت نفت و گاز بنابر شرایط پیچیده   می ش
جهانی نیازی مبرم به شناخت برنامه ریزی کالن در 
کسب وکار دارد.« تقی پور با اشاره به زیرساخت های 
ــده در این حوزه گفت: »خوشبختانه امروز  ایجاد ش
ما با وجود زیرساخت های مختلف در عرصه ی ملی 
ــی فعالیت کنیم  ــم در حوزه ی نفت به خوب می توانی
ــبکه هایی که امروز در زیرساخت های شبکه ی  و ش
ــیار خوب  ــیمی وجود دارد، بس نفت، گاز و پتروش
ــرد: »امنیت یکی از  ــد.« وی اضافه ک عمل کرده ان
ــر توانمندی بومی از  ــت و باید با تکیه ب الزامات اس

تکرار حمالت سایبری جلوگیری کرد، چراکه عدم 
ــوب  ــت یکی از معضالت حوزه ی ICT محس امنی
ــود و حتی آن هایی که سرمایه گذاری خوبی  می ش
ــا این معضل  ــته اند، همچنان ب ــن حوزه داش در ای

روبه رو هستند.«

شبکه ی ملی اطالعات؛ زیرساخت های 
اصلی صنعت نفت کشور

ــوادی،  ــش، علی حکیم ج ــن همای ــه ی ای در ادام
ــران گفت:  ــاوری اطالعات ای ــازمان فن ــس س ریی
ــاخت های  ــی اطالعات یکی از زیرس ــبکه ی مل »ش
اصلی به منظور یکپارچه سازی اطالعات و توسعه ی 
فناوری اطالعات در صنعت نفت محسوب می شود؛ 
ــازی شبکه ی ملی اطالعات، امکان اتصال  با پیاده س
ــبکه و  ــف صنعت نفت به این ش ــای مختل بخش ه
ــادل اطالعات فراهم  ــازی در تب تحقق یکپارچه س
ــوی دیگر و از آن جایی که مدیریت  ــود. از س می ش
ــبکه ی ملی اطالعات در داخل صورت می گیرد،  ش
ــطح  ــبکه از س ــادل اطالعات در این ش ــت تب امنی
ــراز امیدواری کرد  ــت.« وی اب باالتری برخوردار اس
ــال جاری موضوع اتصال دستگاه های  که تا پایان س
ــده و  ــبکه ی ملی اطالعات نهایی ش ــی به ش اجرای
ــای قانون برنامه ی  ــطه ی آن یکی از بخش ه به واس

پنجم توسعه محقق شود.
ــاوا در صنعت نفت با  ــتین کنفرانس ف رییس نخس
اشاره به سیاست گذاری شرکت های بزرگ نفتی در 
ــت: »در زمان  ــوزه ی فناوری اطالعات، بیان داش ح
ــه  ــرکت های بزرگ نفتی دنیا، س حاضر یکی از ش
استراتژی مهم در زمینه  ي فناوری اطالعات تعریف 
ــعه ی  ــه از آن نمونه می توان به توس ــت ک کرده اس
ــتفاده  ــای نوین در زمینه ی کاربری و اس فناوری ه
ــره ورری و  ــرای افزایش به ــات ب ــاوری اطالع از فن
ــاره کرد.« وی  ــتازی در کشف و استخراج اش پیش
افزود: »زیرساخت های نرم افزاری یکی از حوزه هایی 
ــور بهره گیری از  ــت که تالش های خوبی به منظ اس
ــه  ي نرم افزارهای متن باز  ــای بومی برپای نرم افزاره
ــی نگرانی های موجود در این  صورت گرفته تا برخ
ــود.« حکیم جوادی با بیان این که  حوزه برطرف ش

ــال جاری زیرساخت های مورد نیاز برای  تا پایان س
ــبکه ی نفتی فراهم می شود،  فعالیت هرچه بهتر ش
ــاد مراکز داده به منظور انتقال داده  ادامه داد: »ایج
ــایت های  ــات و همچنین انتقال میزبانی س و اطالع
ــی به داخل از دیگر اقدام های در حال اجرا در  دولت

این بخش است.«
ــتراک گذاری اطالعات  وی ابراز امیدواری کرد با اش
و استفاده ی حداکثری از اطالعات فراهم شده نقش 
ــازی مدیران  ــری در تصمیم گیری و تصمیم س مؤث
ــود.« معاون وزیر  ــد حوزه  ي نفت و گاز ایفا ش ارش
ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان این که موضوع 
کاهش هزینه های صنعت نفت و گاز و کوچک کردن 
ابعاد شرکت ها، شبکه سازی و هوشمند کردن آن ها 
از اهمیت زیادی برخوردار است، افزود: »باتوجه به 
تحوالت اقتصادی جهان، سیاست حمایتی دولت ها 
ــمت نانو، بایو و IT حرکت  ــنگین به س و صنایع س
ــده  ــاره با محورهای تعریف ش ــد.« وی با اش می کن
ــش کیفیت، افزایش  ــن همایش گفت: »افزای در ای
ــازی سازمان ها  ظرفیت، کاهش هزینه ها، کوچک س
هوشمند سازی و یکپارچه سازی همه ی فناوری های 
ــت که  ــوزه ازجمله مواردی اس ــود در این ح موج

امیدواریم از نتایج این کنفرانس باشد.«

متخصصان IT جذب صنعت نفت مي شوند
محسن خجسته مهر، معاون برنامه ریزي و نظارت بر 
ــع هیدروکربوري وزیر نفت نیز در این همایش  مناب
با بیان این که باید از حالت مصرف زدگي در صنعت 
ــهم قابل توجهي  نفت دوري کنیم، گفت: »نباید س
از درآمد کشور را صرف هزینه ی واردات نرم افزاری 
کنیم.« وی افزود: »طي سال هاي اخیر فعالیت هاي 
چشمگیري در حوزه ی IT صورت گرفته است. این 
ــه با سال هاي  ــور ما نیز در مقایس فعالیت ها در کش
ــتابنده اي را به خود  ــرعت و ش ــته روند پرس گذش
گرفته تا بتواند بستر را براي به کارگیري فناوري هاي 
جدید در کشور فراهم کند.« خجسته مهر ادامه داد: 
»رشد اقتصادي جهان بسیار شتابنده است و ما هر 
ــاهد تحول بزرگ در اقتصاد جهاني هستیم.  روز ش
ــه ی صنعت نفت  ــتاب بر پای ــور پویایي این ش مح
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ــت که از آن به عنوان صنعت پیشران و  ــتوار اس اس
تعیین کننده ی اقتصاد نامبرده مي شود.«

معاون برنامه ریزي و نظارت بر منابع هیدروکربوري 
ــه ICT را از صنعت نفت  ــت با بیان این ک وزیر نف
ــور  ــعه اي کش ــیاري از کارهاي توس جدا کنیم، بس
ــاده ترین کارها  عقب خواهد افتاد، گفت: »امروزه س
ــادرات و فرآورده هاي  ــت، گاز، ص ــم از تولید نف اع
ــیمي و همچنین مذاکرات بدون  محصوالت پتروش
ــتفاده از IT امکان پذیر نیست، چراکه IT سهم  اس
ــارت بین المللي و امور آن را به  ــل توجهي از تج قاب
ــزود: »تجارت  ــت.« وی اف خود اختصاص داده اس
ــیه ی سود باالیي را در اقتصاد کشور  اینترنتي حاش
دارد. بنابراین کشور ما با داشتن یک صنعت بزرگ 
ــرعت و  ــي تواند در اجراي پروژه ها با باال بردن س م
ــعه  ــمت توس کاهش هزینه و ارتقاي کیفیت به س

گام بردارد.«
ــور ما درست  ــته مهر ادامه داد: »IT در کش خجس
ــده و اگرچه اقدامات خوبي در این  به کار گرفته نش
زمینه صورت گرفته است، اما رضایت بخش نیست. 
ــب کنیم و  ما باید علوم و فناوري این حوزه را کس
ــور ما نیاز  ــت مصرف زدگي دوري کنیم. کش از حال
به یک انقالب در زمینه ی نرم افزاري و شبیه سازي 
دارد و باید از مشارکت آحاد متخصصان در حوزه ی 
ــتفاده کنیم که در  فناوري اطالعات و ارتباطات اس
ــیار مهمي براي  ــگاهیان نقش بس ــتا دانش این راس
ــد: »از  ــاال بردن این صنعت دارند.« وی یادآرو ش ب
ــه ی فناوري  ــن واجد صالحیت در زمین متخصصی
ــت نفت دعوت مي کنیم تا در این خصوص  در صنع
ــه امنیت اطالعات یکي از  به ما کمک کنند. چراک
ــمنان اگر خالئي  ــي است و دش اولویت هاي اساس
ــیب هایي به صنعت نفت  در این زمینه ببینند، آس
ــد اصالحاتي در  ــور وارد مي کنند. بنابراین بای کش
ــبکه ICT در کشور  ــعه ی ش ــاخت ها و توس زیرس

صورت گیرد.«

نقش فاوا در رشد پروژه هاي پارس جنوبي
ــی سوری، مدیرعامل  در ادامه ی این همایش، موس
ــه این که  ــاره ب ــارس با اش ــت و گاز پ ــرکت نف ش
ــه 68 هزار میلیارد تومان پروژه  هم اکنون نزدیک ب
در پارس جنوبی در دست اجرا است، گفت: »روزانه 
ــون مترمکعب گاز با بهره برداری از تمام  800 میلی
فازهای پارس جنوبی تولید خواهد شد.« وی افزود: 
»هم اکنون روزانه 280 میلیون مترمکعب گاز ترش 
ــود که این رقم  از 10 فاز پارس جنوبی تولید می ش
ــرا به روزانه  ــرداری از 19 فاز در حال اج ــا بهره ب ب
ــید.«  ــش از 800 میلیون مترمکعب خواهد رس بی
ــدی از هر فاز پارس  ــوری ارزش محصوالت تولی س
ــاالنه 8 میلیارد دالر اعالم کرد و ادامه  جنوبی را س
ــوالت تولیدی فازهای پارس  داد: »چنان چه محص
ــکه های نفت معادل سازی کنیم، با  جنوبی را با بش
ــکه نفت، مجموع  فرض قیمت 50 دالر برای هر بش
ــور  درآمدی که از تولیدات پارس جنوبی عاید کش
می شود، افزون بر 120 میلیارد دالر در سال است.«

ــپس گفت: »اگر هر بشکه نفت را 100 دالر  وی س
ــل از فازهای پارس  ــد حاص ــبه کنیم، درآم محاس
جنوبی به 240 میلیارد دالر می رسد که تحقق این 
رقم می تواند رفاه عمومی را به طرز قابل مالحظه ای 
ــش دهد.« مدیرعامل نفت و گاز پارس با بیان  افزای
این که هر فاز پارس جنوبی یک درصد درآمد سرانه 
ــور را افزایش می دهد، افزود: »توجه ویژه  ملی کش
ــات و ارتباطات در صنعت  ــث فناوری اطالع به بح
ــد دارد.«  نفت نقش مهمی در تحقق این درصد رش
ــاوری اطالعات و  ــگاه واالی فن ــاره ی جای وی درب
ــم انداز صنعت نفت گفت:  ــند چش ارتباطات در س
ــات می تواند از طریق  ــاوری اطالعات و ارتباط »فن
ــه و افزایش کیفیت، مدیریت  ــش زمان و هزین کاه

ــت تأثیر قرار دهد.«  ــروژه در پارس جنوبی را تح پ
ــوری به لزوم سرمایه گذاری 200 میلیارد دالری  س
ــاره کرد و  ــرکت ملی نفت در برنامه ی پنجم اش ش
گفت: »دسترسی به اطالعات درست و کافی، یکی 
از نیازهای تحقق این رقم سرمایه گذاری در صنعت 
ــث فناوری اطالعات و  ــت که بدون توجه به بح اس
ــن می نماید.« وی تولید ثروت  ارتباطات دور از ذه
از طریق دستیابی به دانش و فناوری های مورد نیاز 
ــای امروزی خواند و  ــع نفت را از نیازهای دنی صنای
ــای روزآمد دنیا  ــم به فناوری ه ــزود: »اگر بتوانی اف
ــت پیدا کنیم،  ــع نفت و گاز دس ــوزه  ي صنای در ح
ــع را نیز ارتقا  ــطح تولید در این صنای می توانیم س

دهیم.«
ــی از چالش های  ــت و گاز پارس یک ــل نف مدیرعام
ــدی زنجیره ی تأمین  ــروز صنعت نفت را ناکارآم ام
ــه داد: »امروز  ــرد و ادام ــزات اعالم ک کاال و تجهی
تأمین کاال و تجهیزات به دلیل سلطه ی خارجی ها 
ــکالتی همراه  در این عرصه برای صنعتگران با مش
است که دستیابی به دانش های پایه می تواند بخش 
زیادی از این مشکل را برطرف کند.« به گفته وی، 
ــروژه ی صنعتی بزرگ مانند فازهای پارس  در هر پ
جنوبی افزون بر 350 هزار قلم کاال مصرف می شود 
ــی به دانش های مورد نیاز  که این موضوع، دسترس
ــوری  در این عرصه را به خوبی نمایان می کند.« س
در پایان تأکید کرد: »فناوری اطالعات و ارتباطات 
ــروژه ی بزرگ مانند  ــام ابعاد یک پ می تواند در تم
منابع انسانی، کیفیت، هزینه و زمان اجرای پروژه، 
ــورد نیاز آن  ــک و خرید و تأمین تجهیزات م ریس
ــد. از این رو توجه ویژه به این حوزه  تأثیرگذار باش
ــا امروز، به  ــتاوردهای خوب صنعت ت ــا وجود دس ب

موضوعی ضروری تبدیل شده است.«
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صنعت هوش�مند: لطفًا در ابت�دا مختصری از 
تاريخچه ی شرکت س�نجش افزار ارايه داده و 

زمینه های فعالیت آن را شرح دهید.

قی�او: شركت سنجش افزار آسیا در سال 1378 با 
ــکیل  هدف تبديل ايده های صنعتی به محصول تش
ــد. اين شركت با تشريك مساعی بنده و زنده ياد  ش
فرسانی با سرمايه ی صدهزار تومان و با ثبت اختراع 
ــت كنتورهای برق آغاز به كار كرد كه  ــتگاه تس دس
ــد.  ــاخته ش ــرای اولین بار در ايران طراحی و س ب
ايده ی اين دستگاه را مهندس شمسايی، مديرعامل 
ــا داد و  ــتان به م ــازمان آب و برق خوزس ــت س وق
حمايت خوبی نیز از ما به عمل آورد و اكنون از اين 

دستگاه در كل كشور استفاده می شود.
ــت، ايده هايی از داخل و خارج  به دنبال اين موفقی
ــاس آن ها تولید  ــنهاد شد كه براس ــركت پیش از ش
ــتور كار شركت قرار  محصوالت گوناگونی را در دس
داديم و اين روند به تدريج به شکل گیری يك واحد 
ــركت انجامید. گرچه شروع كار ما  تحقیقات در ش
ــخت افزار بود، اما در ادامه، توان ورود به  با تولید س
ــه ی نرم افزار را نیز يافتیم و يك واحد نرم افزار  عرص
در شركت ايجاد كرديم. بر اساس اين فرآيند، يعنی 
ــی  ــده به محصول، تا به امروز بیش از س تبديل اي

ــر  محصول تولید كرده ايم كه تمامی آن ها در سراس
كشور در حال استفاده است.

آن شركت دونفره ی سال 1378 اكنون بخش های 
ــعه ی  ــق و توس ــی و اداری، تحقی ــی، مال بازرگان
ــعه  ي الکترونیك، كیفیت  ــزار، تحقیق و توس نرم اف
ــعه ی بازار و پشتیبانی  )QA/QC(، تحقیق و توس
ــروش و 80 نیرو در زمینه هاي  و خدمات پس از ف
مختلف علوم الکترونیك و كامپیوتر دارد كه بخشی 
ــی ديگر در  ــتقرند و بخش ــا مس ــا در اين ج از آن ه
R&D شماره ی 2 ما در دانشگاه تهران مشغول به 
ــعبه ای هم در شهر اصفهان داريم كه هم  كارند. ش
كار تحقیقات و هم كار پشتیبانی و خدمات پس از 

فروش محصوالت ما را انجام می دهد.

صنعت هوش�مند: آيا فعالی�ت برون مرزی نیز 
در قال�ب ص�دور محص�ول يا خدم�ات فنی، 

مهندسی داريد؟

ــه سال پیش يك شركت در آلمان به نام  قیاو: س
GERMAN METERING به ثبت رسانده ايم 
ــور  ــوالت ما در آن كش ــده ی محص ــه عرضه كنن ك
ــت. 50 درصد از  ــوان يك محصول آلمانی اس به عن
ــنجش افزار است و  ــهام اين شركت متعلق به س س
ــخص ديگری تعلق دارد.  50 درصد مابقی آن به ش
ــع ما در آن جا نیز همین محصوالت را تولید  در واق
ــا كل كار R&D آن محصوالت را نیز  می كنیم، ام

در ايران انجام می دهیم.

صنع�ت هوش�مند: آيا ب�ه وندورلیس�ت های 
شرکت ها وسازمان های تابعه ی وزارتخانه های 

نفت، نیرو و صنعت نیز راه يافته ايد؟

ــركت گاز حضور  ــت ش قیاو: بله، ما در وندور لیس
ــت،  ــتفاده ی آن هاس داريم و محصوالت ما مورد اس
ــای گاز كه تا  ــت كنتوره ــتگاه و قرائ ــه دس ازجمل
ــال 1385 از خارج وارد می شد و ارزبری فراوانی  س
ــت. اما ما به رغم مقاومت هايی كه در آن زمان  داش

گفت وگو با مهندس آرش قیاو
 مديرعامل شرکت سنجش  افزار آسیا؛

»حمایت از
 کار و سرمایه ی ایرانی«

 در حد شعار باقی مانده و عملیاتی نشده است

تهیه كننده: محمدعلی ديانتی زاده
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حمایت از کار و  ...

ــورت گرفت، اين  ــركت گاز ص ــل بدنه ی ش از داخ
دستگاه را بومی سازی كرديم و به قیمت يك چهارم 
مشابه ی خارجی آن عرضه نموديم و اكنون در كل 
ــور از همین دستگاه برای قرائت كنتورهای گاز  كش

استفاده می شود.

صنع�ت هوش�مند: از می�ان محصوالت�ی که 
برش�مرديد، تمرکز فعلی شما بیش تر بر روی 

کدام يک است؟

ــا مجموعه ی  ــوالت م ــدام از محص ــر ك قی�او:  ه
فعالیت های مربوط به خود و نیز بازار خود را دارد، 
مثاًل دستگاه قرائت كنتور ما هم در شركت های آب، 
ــركت های گاز و هم در شركت های توزيع  هم در ش
ــود، يا  دستگاه های  ــتفاده می ش برق منطقه ای اس
ــركت های توزيع  ــت كنتورمان كه در همه ی ش تس
ــور موجود است و تنها محصولی  برق منطقه ای كش
ــت كه در كل ايران استفاده می شود و به همین  اس
ــا. تنها فعالیتی كه ما در  ترتیب پورت های نوری م
زمینه ی اين گونه محصوالت انجام می دهیم، تولید 

ورژن های جديد است.
ــیاری را  اما محصول جديدی كه كار و هزينه ی بس
ــمند و سیستم  صرف آن كرده ايم، كنتورهای هوش
 )MDM )meter data management
ــدودی دارد.  ــت كه در دنیا تولیدكنندگان مح اس
ــار در ايران،  ــرای اولین ب ــا ب ــا MDM را نه تنه م
ــار در خاورمیانه تا 70 درصد به  ــه برای اولین ب بلک
ــانده و به صورت پايلوت در شركت توزيع  انجام رس
شهرستان اصفهان اجرايی كرده ايم كه خوشبختانه 
ــواب داده و در حال  ــی ج ــر بار به خوب ــون زي تاكن
ــت و امیدواريم در پروژه ی فهام كه سابا  تکمیل اس
)سازمان بهره وری انرژی ايران( به عنوان نماينده ی 
شركت توانیر )وزارت نیرو( مسؤولیت آن را بر عهده 

دارد، به بهره برداری برسد.

صنعت هوش�مند: بخش نرم افزاری شما از چه 
س�الی آغاز به فعالیت کرده اس�ت و در حال 

حاضر چه جايگاهی دارد؟

قیاو: بخش نرم افزار ما با رويکرد تحلیل سیستم ها، 
ــازی نرم افزارها،  ــی و پیاده  س ــی، برنامه نويس طراح
ــال 1380 آغاز كرد و در حال  فعالیت خود را از س
ــدی معاونت برنامه ريزی و نظارت  حاضر در رتبه بن
ــت جمهوری دارای رتبه ی دو تولید  راهبردی رياس
ــت. كارشناسان نرم افزار ما  و پشتیبانی نرم افزار اس
ــتفاده  ــتن دانش فنی خود و با اس با به  روز نگاه  داش
از جديدترين و كارآمدترين ابزارهای برنامه  نويسی 
ــد محصوالت رقابتی  ــا، همواره در پی تولی روز دنی
ــتند. درك تکنولوژيك  ــیار باال هس و با كیفیت بس
ــت تا  ــار خالقیت، به ما اين امکان را داده اس در كن
ــی كاماًل مطابق با  ــا و تصورات را به محصول ايده ه

استانداردهای بین المللی و قابل رقابت در بازارهای 
جهانی تبديل كنیم.

 صنعت هوشمند: آيا عاوه بر اخذ اين رتبه، برای 
اخذ گواهینامه های کیفی نیز اقدام کرده ايد؟

ــتقرار  قی�او: بله؛ از حدود 8 ماه پیش در حال اس
 IMS ــتم مديريت يکپارچه ی استانداردهای سیس
ــتم مديريت  ــتاندارد سیس ــامل اس ــتیم كه ش هس
ــتاندارد سیستم  كیفیت )iso 90001/ 2008(، اس
 )iso 14001/ 2004( ــت ــط زيس ــت محی مديري
ــت  ــتم مديريت ايمنی و بهداش ــتاندارد سیس و اس
ــود. ما در اين  )OHSAS 18001/ 2007( می ش
ــركت اصل را همواره بر كیفیت بنا نهاده ايم و در  ش
ــا اصالح فرآيند طراحی و  ــیده ايم تا ب كنار آن كوش
ــتری كاهش  ــده را به نفع مش تولید، قیمت تمام ش
ــعی و تالش ما بر اين است كه در كلیه ی  دهیم. س
ــی ضوابط علمی  ــای تولید محصول، تمام فرآينده
ــتفاده از نظرات  ــم و با اس ــت كنی ــی را رعاي و كیف
ــا  ــص و ب ــر و دارای تخص ــان صاحب نظ كارشناس
استفاده از منابع علمی و صنعتی داخلی و خارجی، 

محصولی را با حداكثر كیفیت ارايه دهیم.

صنعت هوش�مند: در کدام ي�ک از زمینه های 
فعالیتی که ن�ام برديد، روش ها و تکنیک های 

مبتکرانه و متمايز از معمول پیشه کرده ايد؟

ــتیبانی  قیاو: بخش زبان زد فعالیت ما، بخش پش
ــای خاصی را  ــت. ما در اين بخش تکنیك ه ما اس
به كار برده ايم تا بتوانیم مشتريان خود را در سراسر 
ــران كه آب و  ــه داريم. هر جای اي ــران راضی نگ اي
ــت، دستگاه قرائت كنتور ما نیز قابل  برق و گاز هس
مشاهده است، اما برخالف تصور اولیه، هشت سال 
است كه با طراحی يك مکانیزم جامع، بدون اين كه 
ــور نیروی مستقر داشته باشیم،  در اقصی نقاط كش

توانسته ايم كه پشتیبانی الزم را انجام دهیم.
ديگر اين كه توانسته ايم شیب رشد خود را براساس 
چشم انداز ساالنه حفظ كنیم و هر سال در يك سری 
ــاخص ها ازجمله افزايش نیروی انسانی توسعه  از ش
ــتیم و كماكان تبديل ايده به محصول را تا به  داش
امروز ادامه داده ايم. درواقع توجه به بخش تحقیق و 
توسعه برای جمع آوری اطالعات، دانش و ايده های 
نو و قابل تولید و همچنین تزريق فرهنگ توسعه در 
كل پیکره ي سازمان از ديگر اقدامات ما در راستای 
ارتقای كیفیت محصول، طراحی محصوالت جديد، 

ــازی فرآيندها، انتقال و جذب فناوری ها و  بهینه س
ــد و در نهايت رضايت  ــب دانش فنی برای تولی كس
ــه نماند كه در  ــت. البته ناگفت ــتريان بوده اس مش
ــتغال زايی با توجه به موانعی كه از امسال  بخش اش
ــکالت همیشگی ما افزوده شده است، نسبت  بر مش

به سال های پیش رشد محدودتری داشته ايم.

صنعت هوشمند: اهم مشکاتی که در حوزه ی 
کاری خود با آن مواجه هستید، کدامند؟

ــکالت را می توان در دو دسته مورد  قیاو: اهم مش
ــته ی اول مشکالتی است كه از  اشاره قرار داد؛ دس
خارج كشور بر صنعت و اقتصاد ما تحمیل می شود، 
مانند تحريم ها و تبعات گوناگون آن ازجمله افزايش 
ــی قیمت مواد  ــیخته ی نرخ ارز و بی ثبات افسارگس
ــاز است. ما مثل  ــیار مشکل س اولیه  كه برای ما بس
ــع خوراكی نمی توانیم قیمتی را كه در ابتدای  صناي
سال برای انواع محصوالت خود اعالم می كنیم، هر 
ــتريان گوناگون ما  روز تغییر دهیم و اين برای مش
ــت. اين مسأله تا جايی برای ما  نیز قابل قبول نیس
ــاز بوده كه منجر به توقف ما در تولید برخی  دردس
ــات و چیپ های  ــت. زيرا قطع ــده اس محصوالت ش
ــتفاده در صنايع داخلی كشور   الکترونیکی مورد اس
ــود و ما گاه برای دور زدن  همه از خارج وارد می ش
تحريم ها ناچاريم قطعات مورد نیازمان را از چندين 

دست بگذرانیم.
ــت از رويکردهای  ــته دوم مشکالت داخلی اس دس
ــت نه تنها  ــود. دول ــی می ش غیرحمايتی دولت ناش
ــی از تحريم تنها  ــکالت ناش ما را در مواجهه با مش
ــز در داخل  ــکالت ديگری نی ــه مش ــته، بلک گذاش
ــال نیز كه  ــت. حتی امس ــرای صنايع رقم زده اس ب
ــده است، شعار  با عنوان »تولید ملی« نام گذاری ش
ــی« برای وزارت  ــرمايه ی ايران »حمايت از كار و س
ــعار  ــد همان ش ــارت در ح ــدن و تج ــت، مع صنع
ــا جايی كه  ــت. ت ــده اس باقی مانده و عملیاتی نش
ــاده از  ــخ به يك نامه ی س اين وزارتخانه برای پاس
ــاب تأمین اجتماعی، مفاصاحساب  شما مفاصاحس
ــتم بانکی، مفاصاحساب دارايی و بعضاً مفاصا  سیس

حساب شهرداری می خواهد.
ــرای اخذ پروانه ی  ــأله، اقدام ما ب ــه ی اين مس نمون
ــتقرار در  صنايع نوين از وزارت صنعت به منظور اس
داخل شهر است؛ زيرا ما در بخش R&D خود 50 
ــانس و  ــطح فوق لیس نفر نیرو داريم كه اكثرا در س
ــتند و نیرويی در اين سطح كمتر حاضر  دكترا هس
ــهر كار كند. از سوی ديگر  ــود كه خارج از ش می ش
ــد و واحد R&D بايد  ــع نوين، واحد تولی در صناي
نزديك به هم باشند، به خصوص اين كه واحد تولید 
 R&D ما تنها 12 نفرند كه مجری طرح های واحد
ــوراك واحد  ــت كه خ ــتند و واحد R&D اس هس
تولید را به صورت آن الين تهیه و ارايه می كند. اين 
ــره ی تولید از واحد  ــت كه جدايی واحد 12 نف اس

دول�ت نه تنه�ا م�ا را در مواجه�ه ب�ا 
تنه�ا  تحري�م  از  ناش�ی  مش�کات 
گذاش�ته، بلکه مش�کات ديگری نیز 

در داخل برای صنايع رقم زده است.
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ــت و  ــره ی R&D نیز نه مقرون به صرفه اس 50 نف
ــه تعطیل مجموعه ی  ــن و حتی می تواند ب نه ممک

ما بینجامد.
از اين رو ما برای گرفتن پروانه ی صنايع نوين دست 
به كار شديم و مراحل مختلف آن ازجمله مکاتبات، 
ــم و به  ــه و... را گذراندي ــدارك، مصاحب ــه ی م اراي
مرحله ی صدور رسیديم كه از ما چند مفاصاحساب 
از دستگاه های دولتی و نیز شهرداری خواستند. اما 
ــهرداری كه  در اين مرحله، قانون طرح تفصیلی ش
ــال به اجرا درآمده است، برای ما مشکل ساز  از امس
ــچ صنعتی مجاز به  ــد. چون طبق اين قانون، هی ش
ــتقرار در محدوده ی شهر نیست و چیزی تحت  اس
ــده  ــوان صنايع نوين هم در اين قانون ديده نش عن
ــه ی تولیدی  ــا فاقد پروان ــه اين كه؛ م ــت. نتیج اس
هستیم و حتی به عنوان يك واحد صنعتی شناخته 
نمی شويم و گواهی فعالیت صنعتی نیز كه از قديم 

داريم، عماًل بالاستفاده است.

صنعت هوش�مند: آيا در بخ�ش واردات مواد 
اولیه عاوه بر بحث تحريم ها و نوس�انات نرخ 

ارز مشکل ديگری هم داريد؟

قی�او: بله. اخیرا عالوه بر خوان هايی كه بايد برای 
ــوی مرزها طی كنیم، در  ورود يك قطعه در آن س
ــبنم هم  ــه گرفتن ايران كد و ش ــل نیز ملزم ب داخ
ــده ايم. اين در حالی است كه در تولید هر يك از  ش
ــتگاه های صنعتی ما، حدود 600 تا هزار قطعه  دس
به كار می رود و گرفتن ايران كد برای تك تك آن ها 
و نیز شبنم برای بخشی از آن ها روند تأمین قطعات 

را با مشکل مواجه كرده است.
ــفارش در  ــل متعدد ثبت س ــر مراح ــوی ديگ از س
ــم و بايد از  ــی كیفی را داري گمرك ازجمله بازرس
ــتاندارد ارايه  تك تك قطعه ها نمونه ای به اداره ی اس
كرده و تأيیديه بگیريم. يك مرحله ي بازرسی ديگر 
ــا نمونه ی اولیه  ــس از ورود قطعه داريم كه ب نیز پ
ــت كه ما  ــود. اين در حالی اس مطابقت داده می ش
برای تمامی محصوالت تولیدی خود كه مجموعه ای 
ــتند، استاندارد می گیريم و اخذ  از اين قطعات هس
استاندارد برای تك تك قطعات به كار رفته در آن ها 

چندباره كارِی وحشتناكی است.

صنعت هوش�مند: اين مش�کل نیز از امس�ال 
گريبان گیر شما شده است؟

ــکالت تولید روزافزون  ــفانه ی مش قیاو: بله. متأس
ــده  و اگر جدی گرفته نشود، مجموعه هايی مثل  ش
ــال آينده  ــه ی تولیدی ما ظرف يکی دو س مجموع
ــاس تجربه ی  ــد. اين را من براس ــود خواهند ش ناب
ــاله ام در بخش تولید می گويم. زيرا ما عالوه  14 س
ــکالت  ــمردم، با مش ــکالت خاصی كه برش ــر مش ب
ــی از مهم ترين اين  ــز مواجهیم. يک ــام صنعت نی ع
ــابی  ــی از بدحس ــکالت، كمبود نقدينگی ناش مش
ــازمان های  كارفرمايان دولتی يعنی وزارت نیرو و س
ــت كه از سال 1389 تاكنون بیش  دولتی ديگر اس
ــت نکرده اند. آيا  ــارد طلب ما را پرداخ از يك میلی
ــنجش افزار كه شركت بزرگی هم  شركتی مانند س
ــت، می تواند بدون اين ورودی ها چرخش مالی  نیس
ــايل ما را در مواقعی كاماًل  ــد؟ اين مس ــته باش داش
ــت، يعنی در مواقعی ما نه قادر به  متوقف كرده اس
ــفارش مواد اولیه خود بوده ايم و نه حتی قادر به  س
ــوی ديگر اين  ــت حقوق كاركنان خود. از س پرداخ
ــت كه  پول در موعد مطالبه اش ارزش ديگری داش
اكنون با تغییر شديد نرخ ارز نسبت به سال 1389 

به نصف آن رسیده است.

صنع�ت هوش�مند: با چه انگی�زه ای به انجمن 
صنعت�ي  اتوماس�یون  ش�رکت هاي  صنف�ی 
پیوس�تید و به نظر ش�ما در کدام ي�ک از اين 
بخش ها انجمن می تواند صدای رساتری برای 

انعکاس مشکات اعضا داشته باشد؟

ع�اوه ب�ر خوان هايی ک�ه بايد برای 
ورود ي�ک قطعه در آن س�وی مرزها 
ط�ی کنی�م، در داخ�ل نیز مل�زم به 
گرفتن ايران کد و شبنم هم شده ايم.

ــز و  ــا تجهی ــای كار م از بخش ه ــی  قی�او: يک
ــیون كنتورهای آب، برق و گاز به سیستم  مکانیزاس
قرائت از راه دور در سطح كشور است كه در مبحث 
ــود. از اين رو هفت سال  ــیون تعريف می ش اتوماس
ــدا كرديم كه در كنار ديگر  ــش، اين انگیزه را پی پی
ــا و راهکارهای خود را  ــركت های عضو، ديدگاه ه ش
ــذار مطرح كنیم  ــکلی قابل انعکاس و تأثیرگ به ش
ــور را  ــراه با ديگر فعاالن صنعتی، صنعت كش و هم
ــد و ارتقا دهیم. البته در اين  ــده نگه داريم و رش زن
ــم انجمن ضعف هايی  ــکاری متقابل، هم ما و ه هم
ــرای برطرف آن ها  ــته ايم، كه نبايد از تالش ب داش

غافل بمانیم.
ــتعدادهای بسیار  ــوری سرشار از اس ــور ما كش كش
ــع طبیعی و...  ــانی، مناب ــم از نیروی انس ــوب اع خ
است. اما كافی است سفری كوتاه به خارج از كشور 
ــته باشید تا متوجه شويد كه صنعت ما صنعت  داش
ــت. واقعاً با برخورداری از  چندان پیش رفته ای نیس
چنین منابع سرشاری چرا بايد محتاج چین باشیم 
و چرا نمی توانیم جلو تضعیف يا تعطیل صنايع خود 
را بگیريم؟ شش سالی است كه صنعت مخابرات ما 
ــا در اختیار قرار  ــده و بازار بزرگ م تقريباً نابود ش
ــت و به نظر می رسد اين  ــورها گرفته اس ديگر كش

سرنوشت در انتظار صنعت برق ما نیز هست.
ــات  از اين رو از انجمن صنفی می خواهیم كه جلس
ــب زمینه های  ــه ی گردهمايی اعضا را برحس ماهان
فعالیت و حداقل در قالب كارگروه های موضوعی از 
سر بگیرد تا شايد با هم فکری و همکاری اعضا، اين 
دوران بحرانی را با خسارات كمتری سپری كنیم و 

دوباره به رشد صنعتی و اشتغال زايی برسیم.

حمایت از کار و  ...
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در ای��ن كت��اب روش  ه��ای ان��دازه   گی��ری چه��ار كمی��ت اصل��ی فرآینده��ای صنعتی 

ش��امل فش��ار، دم��ا، س��طح و دب��ی معرف��ی ش��ده اس��ت و ن��كات عمل��ی مرب��وط 

ه��ر  جانب��ی  تجهی��زات  و  نص��ب  مناس��ب، س��ایزینگ، روش   ه��ای  انتخ��اب  ب��ه 

 ی��ك از ای��ن تجهی��زات ارای��ه ش��ده اس��ت. همچنی��ن روش   ه��ای مختل��ف انتق��ال 

سیگنال   های آنالوگ و انواع اتصاالت مكانیكی تجهیزات ابزاردقیق معرفی شده است. 

تقس��یم   بندی مناطق انفج��اری و انواع روش   های حفاظت تجهی��زات در محیط   های 

انفجاری نیز به صورت مختصر بیان شده است.

مطالب این كتاب بر اساس استاندارد IPS تدوین شده است كه این موضوع از مشخصه  

 های بارز كتاب می   باشد.

محتوای كتاب:

• روش   های اندازه   گیری فشار و تجهیزات جانبی در نصب تجهیزات فشار؛

• روش   های اندازه   گیری دما و معرفی ترموول   ها؛

• روش   های اندازه   گیری سطح؛

• روش   های اندازه  گیری دبی، سایزینگ و انتخاب دبی سنج مناسب؛

• گروه ه��ای علم��ی درگی��ر در یك پ��روژه   ی صنعت��ی و ارتباط آن  ها با گ��روه كنترل و 

ابزاردقیق؛

• انواع سیگنال   های آنالوگ و روش   های انتقال آن   ها؛ 

• انواع روش   های اتصال تجهیزات ابزاردقیق به تجهیزات فرآیند؛

• معرفی و دسته  بندی مناطق خطرناك و انفجاری؛

نشانی مركز پخش: تهران، میدان فردوسی، خیابان ایرانشهر جنوبی، پالك 16، طبقه   

ی سوم، واحد 5

تلفن: 02188535820- 02188535821
www.AutomationSys.Org

کتاب ابزار دقیق کاربردی اتوماسیون
و کنترل فرآیند
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ت اول
قسم

ــات تجاري، انتفاعي و حتي غیرانتفاعي، بیش از هر چیز ديگري  آن چه امروزه در رابطه با مؤسس
نمود پیدا كرده، توجه به هزينه هاي متعدد سازمان و يا به تعبیري دقیق تر، مديريت هزينه است. 
زيرا در شرايط رقابتي امروز جهاني، سازمان هاي مختلف جهت حفظ بقا و توان رقابتي خود بايد 
نسبت به مقايسه  ی هزينه هاي شان با رقبا آگاهي داشته و فعاالنه در میدان رقابت در بعد هزينه 

وارد عمل شوند. كاهش سطح هزينه ها ممکن نیست مگر از طريق تحلیل راهبردي هزينه  ها.
ــط با كاهش هزينه،  ــامانه  های مديريتي مرتب ــريح انواع روش  ها و ابزارها و س ــتار با تش اين نوش
ــب براي مجموعه  ی خود در راستاي كاهش هزينه،  ــركت  ها را در انتخاب وتطبیق روش مناس ش
كاهش قیمت تمام شده، افزايش بهره وري، افزايش رضايت مشتري و در نهايت افزايش سودهي 

ياری می  نمايد.

واژه  های كلیدی:
كاهش هزينه

مديريت هزينه
سامانه   ی مديريت هزينه

زنجیره   ی ارزش

مدیریت هزینه و شناسایي عوامل 
قابل کاهش هزینه

مهندس سید موسی میرقربانی گنجی

مدير عامل شركت نیکان آرامیس

Mousa.ganji@yahoo.com

ش
�ار

��
گ�

ن

ضرورتي آشکار در راستاي افزايش بهره  وري و افزايش  سوددهي
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مدیریت هزینه...

مقدمه
ــامل انجام  ــه اي ش ــاً فعالیت هاي هر مؤسس عموم
ــي، تولید،  ــت مانند طراح ــه اي از امور اس مجموع
ــس از فروش كه  ــات پ ــل و خدم ــي، تحوي بازارياب
ــتند.  ــددي هس ــاي متع ــك داراي هزينه ه ــر ي ه
ــان  ــن هزينه هاي متنوع، نش ــوع اي ــب مجم  تركی
ــاختار هزينه   ی داخلي سازمان است. با  دهنده   ی س
اين تعريف، هزينه   ی هر فعالیت در وضعیت مجموع 
ــركت و در ارتباط با هزينه هاي ساير  هزينه هاي ش
ــه به اين مطلب،  ــگرف دارد. با توج رقبا تأثیري ش
ــه   ی  ــل راهبردي هزينه، مقايس ــد اصلي تحلی تأكی
هزينه   ی فعالیت هاي مختلف سازمان با هزينه هاي 
ــابه رقباي اصلي و نیز توجه به ضرورت تفکیك  مش
بین هزينه هاي رقابتي و غیررقابتي و عنايت به اين 
ــع هزينه   ی رقابتي  ــت كه چه منابعي، منب نکته اس
و چه مواردي عامل هزينه هاي غیررقابتي هستند.   
موضوع حايز اهمیت ديگر، وضعیت هزينه هاي يك 
ــت كه در توضیح آن بايد گفت وضعیت  شركت اس
ــي از چگونگي هزينه   ی  ــركت، تابع هزينه   ی يك ش
مجموع فعالیت هاي مرتبط با عملکرد كاري شركت 
ــه   ی فعالیت هاي انجام  ــه با مجموع هزين در مقايس

شده از جانب ساير رقباست.
ــركتي مي تواند بنا به موقعیت و شرايط خود،  هر ش
ــي براي كاهش هزينه انتخاب كند و با اجرايي  روش
ــود را كنترل و كاهش  ــردن آن  ها، هزينه هاي خ ك

دهد.
ــا وابزاها و  ــواع روش   ه ــريح ان ــتار با تش ــن نوش  اي
ــش هزينه،  ــي مرتبط با كاه ــامانه   های مديريت س
ــب  ــاب وتطبیق روش مناس ــركت   ها را در انتخ ش
ــتاي كاهش هزينه،  ــراي مجموعه   ی خود در راس ب
كاهش قیمت تمام شده، افزايش بهره وري، افزايش 
ــتري و در نهايت افزايش سودهي ياری   رضايت مش

می   نمايد.

کاهش هزينه   هاي سازمان
ــد،  بي   تردي ــي  جهان ــاد  اقتص ــروز  ام ــرايط  ش  در 
ــاي خدماتي، مجهز  ــه   ی بقاي بنگاه   ها و نهاده الزم
ــازوكارهاي مديريت راهبردی  شدن به نظام   ها و س
ــا قیمت   هاي قابل  ــدكاال و خدمات ب ــه و تولی هزين

رقابت و پاسخ  گويي سريع به فرصت   هاست.
ــنهاد   براي كاهش هزينه روش   هاي گوناگوني پیش
شده است كه قبل از هرچیز شناسايي عوامل قابل 
ــت. يکي از عوامل مؤثر در  كاهش امری ضروري اس
ــتري و سازمان و  ــکاف بین مش افزايش هزينه   ها ش
ــد. ــامانه   ی مالي و فني مي   باش  فاصله   ی زياد بین س

ــراي كاهش هزينه در عرصه   ی خدمات بر عواملي  ب
ــده و  نظیر حذف موانع فرهنگي و قانوني تأكید ش
ــايلي مانند ضرورت باور جدي مديران  توجه به مس
ــازمان،  به كاهش هزينه، ايجاد تحول در سازوكارس
ــاختارهاي كار، نگاه جدي  تداوم آموزش، اصالح س
به مديريت هزينه، كاهش شکاف نقدينگي، متعادل 
ــرمايه   ی اجتماعي و  كردن هزينه و ارزش ايجاد س
ــت را يادآور مي   شويم. همچنین  مواردی از اين دس
ــراي صرفه   جويي وكاهش هزينه بايد ضمن به هم  ب
ــگاه راهبردی  ــاختارهاي موجود ن زدن قوانین وس
ــن كاهش  ــالوه بر اي ــت. ع ــه كاهش هزينه داش ب
ــت كه  ــت بلکه فرصتي اس ــه يك تهديد نیس  هزين
ظرفیت   هاي ناشناخته   ی سازمان را در مسیر حذف 
ــال مي   كند و در نهايت  ــا و ايجاد بهبود فع اتالف   ه
ــازمان مي   گشايد.  درهاي بازار رقابتي را به روي س
ــت: ــه از دو بعد مورد توجه اس ــث كاهش هزين  بح

ــا از طريق صرفه   جويي در مصرف  الف. زماني كه م
ــیم. ــش هزينه برس ــه كاه ــم ب ــع، مي   خواهی  مناب

ــه از طريق ارزان كردن منابع به دنبال  ب. وقتي ك
ــان میزان منابع  ــتیم، يعني هم كاهش هزينه هس
ــتفاده مي   كنیم. برای مثال  ــا قیمت ارزان   تر اس را ب
ــتان همان مقدار دارو يا موادمصرفي در  در بیمارس
پانسمان را مي   خواهیم استفاده كنیم اما دنبال اين 
ــات را ارزان   تر تهیه  ــتیم كه چگونه اين ملزوم هس

كنیم. 
ــت، يعني ما  ــره   وري اس ــه   ی به ــورد اول از مقول م
ــرف منابع كمتر  ــه با ص ــتیم ك ــه دنبال اين هس ب
ــد كنیم و  ــري تولی ــا ارزش بیش  ت ــان ارزش ي هم

ــاال ببريم. ــم بهره   وري مان را  ب ــع مي   خواهی  در واق
ــرايط تورمي، افزايش  ــن كه در ش ــه   ی ديگر اي نکت
ــأله  ــورت اتفاق مي   افتد و اين مس ــه به هر ص هزين
ــن وجود آيا  ــت؛ با اي ــارج از كنترل مديريت اس خ
ــعتي  ــي، كاهش هزينه با وس ــاي تورم در اقتصاده
ــت؟ ــم امکان   پذير هس ــارش را داري ــا انتظ ــه م  ك

ــد به صرفه   جويي  هاي  ــد كاهش هزينه   ها باي در رون
ناشي از اطالعات توجه كنیم.

ــع اقتصادي  ــي از مناب ــودن اطالعات يک ــه   روز ب ب
ــر،  ديگ ــي  صرفه   جوي ــت.  صرفه   هاس ــاء  منش  و 
 صرفه   جويي ناشي از اتحادهاي راهبردی است كه ما 
ازآن محروم هستیم. در واقع ما مي   خواهیم در مقیاس 
ــدود و در بي   اطالعي و نبودن  ــك با حجم مح  كوچ
همکاري  هاي بزرگ، دست به كاهش هزينه بزنیم كه 
 اين مسايل طبعاً ما را با محدوديت   هايي روبه   رو مي   كند.

در پاسخ به اين سؤال كه چه نوع هزينه   هايي را بايد 
در فرآيند اجراي راهبرد كاهش هزينه   ها موردتوجه 
قرارداد؛ بايد بگويیم كه مهم   ترين سرفصل   هايي كه 
ــازمان   ها قرار  در اين ارتباط مي   تواند مورد توجه س

گیرد، به اين شرح خالصه مي   شوند:
ــتفاده   ی بهینه از تمامي ظرفیت   هاي خدماتي  .اس
ــح نگهداري و  ــال مديريت صحی ــدي و اعم و تولی
 تعمیرات روي كلیه   ی تجهیزات موجود در سازمان؛ 
ــد و بهره  وري و  ــعه   ی فرهنگ رش .آموزش و توس
ــمت بهبود شاخص   ها از  هدفمندكردن نیروها به س

طريق گروه بهبود و غیره؛
ــرمايه؛ س ــواب  خ ــاي  هزينه   ه ــر  ب ــت   .مديري
. مديريت بر هزينه   هاي انرژي و اتالف ساير منابع؛

ــازماني، مواد  .مديريت بر كاهش ضايعات منابع س
اولیه و قطعات؛

.ارتقاسطح كیفیت؛
ــه   ی خدمات در  ــطح اراي .بهبود فرآيند و ارتقا س
ــخگويي به نیاز  ــرعت، دقت و پاس جهت افزايش س

مراجعان و مشتريان؛ 
ــازماني )انجام  ــاختار س ــدي به س ــرش فرآين .نگ

مهندسي مجدد در سازمان(؛
ــامانه   هاي اطالعاتي  ــه س ــش از پیش ب .توجه بی
ــرعت  ــراي س ــازمان ب ــات در س ــردش اطالع وگ
ــازمان؛ ــات در س ــه تصمیم ــیدن ب ــت بخش  و دق

.شناسايي و حذف فعالیت   هاي بدون ارزش افزوده، 
فعالیت   هاي موازي، دوباره   كاري   ها؛
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.كاهش سهم نیروي انساني بخش   هاي ستادي به 
اجرايي و تولیدي؛

ذ. فعال كردن نظام پیشنهادها، ترويج كار گروهي و 
ــي مناسب در سازمان؛  ايجاد نظام ارزيابي و انگیزش

.نوآوري در ارايه   ی خدمات.
ــا ايجاد قدرت و  ــش هزينه مي   تواند ب ــرد كاه راهب
ــرايط رقابتي،  ــدي دروني و فراهم كردن ش توانمن
ــراي نهادهاي  ــاي بیروني را ب ــتفاده از فرصت   ه اس

خدماتي يا تولیدي میسر سازد.
ــش  افزاي در  ــر  مؤث ــل  عوام از  ــي   يک
ــي در داخل  ــکاف   هاي اساس ــود ش ــا وج  هزينه   ه
سازمان   هاست؛  مانند شکاف بین مشتري و سازمان، 
ــازمان و تأمین كننده، شکاف بین  ــکاف بین س  ش
سامانه   ی مالي و سامانه   ی فني، شکاف بین راهبرد 
و تاكتیك مديران ارشد. امروزه مديران بايد بدانند 
كه كیفیت به سودآوري كمك مي   كند، از همین رو  
لزوماً نبايد يکي را فداي ديگري كنند. رويکردهاي 
ــت  نوين بهبود تالش مي   كنندكه هزينه   هاي شکس
ــذف كرده و هزينه   هاي ارزيابي حین فرآيند را  را ح
ــت  به حداقل كاهش دهند. اما با هزينه كردن درس
و به موقع در مرحله   ی پیشگیری با كم   ترين هزينه، 
ــل   هاي بین  بیش  ترين كیفیت حاصل مي   شود.گس
ــامانه    هاي مالي و سامانه   هاي فني موجب تقويت  س
ــود كه كیفیت باالتر بدون  اين سوء برداشت مي   ش
افزايش در هزينه   ها ممکن نیست و برعکس كاهش 
هزينه   ها منجر به صدمه ديدن كیفیت خواهد شد. 
ــامانه   ی مالي  ــکاف بین س ــي از ش اين تبعات ناش
ــکاف بین  ــن تبعات در ش ــابه اي ــت. مش و فنی اس
ــت. واقعاً جاي  ــازمان و مشتريان قابل كشف اس س
ــت وقتي مي   بینیم سازمان   ها چقدر پول  تعجب اس
خرج مي   كنندكه مشتري را جذب كنند، اما چقدر 
ــتريان را حفظ نمايند.  ــالش مي   كنندكه مش كم ت
ــه تبلیغات زياد  ــدت از نیاز ب ــن ترتیب به ش و بدي
جهت جذب مشتريان كاسته خواهد شد. از طرفي 
ــازمان   ها بايد دقت كنند كه هر مشتري ناراضي  س
ــتري بالقوه   ی سازمان را از دريافت كاال  چندين مش
يا خدمات منصرف می   كنند. در شکاف بین سازمان 
و تأمین كننده نیز مشابه همین تبعات قابل اشاعه 
ــت. با ارتقا بهره   وري مي   توان افزايش قیمت   هاي  اس
ــرد. اگر مي   خواهیم وار د فضاي  عوامل را جبران ك
ــازمان و ارايه   ی خدمات شويم  جديد در اداره   ی س
ــته را حفظ  ولي همچنان نگرش   ها و باورهاي گذش
ــم فرآيندكاهش هزينه   ها و بهبودكیفیت عملي  كنی
ــت نخواهد بود. هیچ كدام  ــوده و همراه با موفقی نب
ــت كه در  ــته به معناي اين نیس از هزينه   هاي گذش
آتیه مسیر حركت هزينه   هاي ما چه مي   شود. روند و 
مسیر هزينه   هاي ما در آينده بستگي به اين داردكه 
ــتفاده  چقدر آن  ها را راهبري و مديريت كنیم. با اس
از نگرش   ها و باورها و سازوكارهاي جديد و با عزم و 
اراده و امید به بهبودي مي   توان هزينه   ها را به میزان 

چشم   گیري كاهش داد.
ــورهاي پیشرفته   ی صنعتي،  در حال حاضر در كش
ــر و تحول در  ــیاري در حال تغیی ــركت   هاي بس ش
ــتن از  ــود و دوري جس ــي خ ــامانه   های اطالعات س
ــابداري صنعتي با ديدگاه سنتي و  ــامانه   ی حس س
حركت به سوي مديريت هزينه با ديدگاهي كنکاش 
ــتند. مفهوم مديريت هزينه بر شناخت  گرايانه هس
ــاختار هزينه ها،  ــا بر س ــرات و آثار آن  ه ــن تغیی اي
ــط با هزينه ها  ــردن اطالعات مرتب هنگام فراهم ك
ــت هزينه به جاي  ــامانه   ی مديري تأكید دارد. در س
ــتن توجه به آن چه كه رخ داده است ،  معطوف داش
كوشش مي  شود بر آثار آتي شرايط اقتصادي تأكید 
شود. هزينه هاي برآوردي محصوالت بر تصمیمات 
ــوالت جديد ، طراحي اين  مرتبط با عرضه   ی محص
ــش   هاي فروش و بازاريابي  گونه محصوالت و كوش

ــود، اثر مي   گذارد .  كه صرف هر نوع محصولي مي   ش
عالوه بر اين ، هزينه هاي برآوردي محصوالت نقش 
ــوالت ايفا  ــذاري آن محص ــا اهمیتي در قیمت گ  ب

مي   كند.
ــامانه   ی مديريت هزينه عبارت است از سامانه   ی  س
ــت  يابي  برنامه ريزي و كنترل مديريت به منظور دس

به مقاصد زير است: 
ــراي  ــتاي اج ــه در راس ــي ك ــري منابع  .اندازه  گی

فعالیت  هاي عمده  ی سازمان به مصرف مي  رسد؛
.شناسايي و حذف هزينه هاي بدون ارزش افزوده . 
هزينه هاي بدون ارزش افزوده به هزينه هايي اطالق 
ــدون اين كه  ــد حذف گردد ب ــود كه مي  توان مي  ش
ــکالي در كیفیت محصول و  كوچك  ترين خلل و اش

عملکرد يا ارزش مورد انتظار از آن، رخ دهد.
ــه  ی فعالیت  هاي  ــي كلی .تعیین كارايي و اثربخش

مدیریت هزینه...
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مدیریت هزینه...

عمده كه در سازمان انجام مي  گیرد؛
ــاي جديدي كه  ــي فعالیت  ه ــايي و ارزياب  .شناس

مي  تواند عملکرد آتي سازمان را بهبود بخشد.
همان گونه كه مالحظه مي  شود ، سامانه  ی مديريت 

هزينه بر فعالیت  هاي سازمان تأكید دارد. 
ــابداري فعالیت نیز  ــت كه گاه حس ــد بر فعالی تأكی
ــروزه يکي از  ــود، از اين جهت كه ام ــده مي  ش نامی
ــوالت و ارايه   ی  ــازمان   ها تولید محص هدف  هاي س
ــت باال و با حداقل هزينه   ی ممکن  خدمات با كیفی

است، فوق العاده حیاتي است.
ــران واحدهاي اقتصادي عموماً به خاطر اجراي  مدي
ــهیل در  ــاي خود و تس ــي واحده ــای كل  راهبرده
ــت ، از ابزارها ،  ــي موفقی ــت  يابي به عوامل اصل دس
ــتفاده مي   كنند كه در  ــیوه هايي اس ــا و ش تحلیل   ه
مجموع آن  ها را تکنیك   ها و مفاهیم مديريت هزينه 
مي   نامند. مفاهیم و تکنیك   هاي مديريت هزينه در 
ــع نیازهاي مديريت  ــوع به خاطر كمك به رف مجم

ــاره   ی طراحي  ــر درب ــاذ تصمیمات بهت ــراي اتخ ب
محصول، قیمت گذاري محصول و بازاريابي، فروش 
ــوالت و همچنین ترغیب  ــروش محص ــب ف و تركی
ــداوم بهبود  ــراي ت ــش ب ــان در جهت كوش كاركن
عملیات، بکار گرفته مي   شود. از اين رو در ادامه، در 
ــتار فوق مفاهیم و تکنیك   هاي مديريت هزينه  نوش
ــي قرار  ــور مختصر و مفید مورد بحث و بررس به   ط

مي   گیرد.

اتوماسیون و مديريت هزينه
ــال تجربه  ــاوري كه در ح ــگرف در فن تغییرات ش
ــت جهاني در  ــا رقاب ــراه ب ــتیم هم ــردن آن هس ك

ــت كه  ــركت   ها را وادار كرده اس تجارت، مديران ش
به تولید و عرضه   ی محصوالت و خدمات با كیفیت 
باال بپردازند، نیازهاي مشتريان را به سرعت تأمین 
ــن فعالیت   ها را با حد اقل هزينه   ی ممکن  كنند و اي

انجام دهند.
ــامانه های  ــه تجديد نظر در س ــات نیاز ب اين الزام
ــور  منظ ــه  ب را  ــي  صنعت ــابداري  حس ــنتي   س
ارايه   ی اطالعات سودمند، ايجاد مي   كند. تولید انبوه 
محصوالت مشخص با ويژگي   هاي معین و با فناوری 
ــنتي حسابداري صنعتي  ثابت ، مبناي مدل   هاي س
ــوط تولید،  ــیون به خط ــا ورود اتوماس ــت. اما ب اس
ــتقیم در فرآيند ساخت،  ــتمزد مس نقش عامل دس
كاهش اما ساير هزينه ها ، به ويژه هزينه هاي سربار 
ــاخت، افزايش مي يابد. زيرا تولید مکانیزه نیاز به  س
سرمايه گذاري هنگفت در ماشین آالت و تجهیزات ، 
ــي و فرآيندهاي جديد ساخت  طراحي هاي مهندس

دارد.
در مدل   هاي سنتي حسابداري صنعتي فرض بر اين 
است كه هر شركتي اقالم استاندارد شده   ی معدودي 
را به شکل انبوه تولید مي   كند و تولید انبوه، تنها راه 
كار اساسي براي صرفه جويي در هزينه ها محسوب 
ــیون تولید باعث كاهش هزينه  مي   شود. اما اتوماس
ــود  تغییر تولید از محصولي به محصول ديگر مي ش
ــیاري  ــركت   ها اين امکان را مي   دهد كه بس و به ش
ــون را در  ــك محصوالت گوناگ ــته هاي كوچ از دس
 مدت زماني كوتاه ، تولید كنند. چنین تغییراتي در 
شیوه   ی تولید نیاز به طراحي و استقرار سامانه   های 

نوين حسابداري صنعتي دارد.

نقش مديريت هزينه در کاهش هزينه   ها
ــاده عبارت  ــك بیان س ــه« در ي ــت هزين »مديري
ــت از بکارگیري مطلوب و توأم با كارآيي منابع  اس
ــتريان.  ــازمان در جهت ارزش آفريني براي مش س
ــد دارد كه  ــن نکته محوري تأكی ــن تعريف بر اي اي
ــق ارزش  ــگاه از طريق خل ــد بن ــودآوري و رش س
ــاء ثروت  زايي  ــتريان تحقق مي   يابد. منش  براي مش
بنگاه   هاي اقتصادي و سازمان   ها مشتريان هستند و 
تنها مشتريان رضايت  مند و خشنود وفادار مي   مانند 
 و به صورت پايدار به ايجاد ثروت در سازمان   ها كمك 
ــه آن  ــز ب ــتريان نی ــدي مش ــد. رضايت  من می   كنن
ــتگي دارد كه ما تا چه میزان در مقايسه با رقبا  بس
ــمند و داراي كیفیت را با  محصول و خدمات ارزش
ــب به آنان عرضه  ــب و در زمان مناس  قیمت مناس
ــت كه به  ــت هزينه مفهومي اس ــم. مديري مي   كنی
میزان زيادي تحقق هدف فوق را برآورده مي   سازد. 
 مديريت هزينه فلسفه   ی بهبود است زيرا مي   كوشد 
راه   هاي مناسب براي تصمیم   گیري   هايي كه متضمن 
ــراه با كاهش  ــتريان، هم ــي براي مش  ارزش آفرين

هزينه   هاست را بیابد.
مديريت هزينه همچنین بر اين نگرش استوار است 
ــوند بلکه  ــه هزينه   ها به خودي خود ايجاد نمي   ش ك

ــام هزينه   هاي تولید يا انجام خدمات، محصول و  تم
نتیجه   ی تصمیم   گیري   هاي مديريت است كه عمدتاً 
معطوف به چگونگي استفاده از منابع محدود سازمان 
است. نگرش مديريت هزينه نقش مهمي در جهت 
دادن تصمیمات مديران به سوي ايجاد ارزش براي 
ــهام داران، مشتريان، كاركنان  همه   ی ذي   نفعان )س
ــد بین منافع  ــده دارد و مي   كوش ــه( به عه و جامع
ــب و خالقانه ايجاد  ــان مختلف تلفیق مناس ذي   نفع
ــفه  و نگرش »مديريت هزينه« متشکل از  كند. فلس
ــت كه مي   تواند به  مجموعه   اي از ابزار و تکنیك   هاس
ــل جامع تصمیمات مديريت بپردازد  تجزيه و تحلی
ــتیباني  ــات مديريت را پش ــر مورد تصمیم و در ه
ــاي »مديريت  ــزار و تکنیك   ه ــد. مجموعه   ی اب كن
ــداف و برنامه   ها ياري  ــبرد اه ــه به پیش  هزينه« ك
 مي   رساند »سامانه ی مديريت هزينه« نامیده مي   شود.

  برخي از اين تکنیك   ها را مي   توان به قرار زير برشمرد:  
ــه ضمن آن  ــت ك ــاي فعالی ــر مبن ــي ب  .هزينه   ياب
ــاي فاقد ارزش در  ــاي ارزش   زا و فعالیت   ه فعالیت   ه
ــود و بر پايه   ی اطالعات  ــناخته مي   ش ــازمان ش س
حاصله نسبت به حذف فعالیت  هاي فاقد ارزش   زايي 
ــي در جهت بهبود فعالیت   ها و  و يا تجديد مهندس

فرآيندها اقدام مي   شود.

ــت  .هزينه  يابي هدف كه ضمن آن فرض بر اين اس
ــط بازار تعیین  كه قیمت فروش محصوالت ما توس
ــرمايه  گذار نیز قطعي  مي  شود. سود مورد انتظار س
ــده است. بنابراين سازمان بايد  و از پیش تعیین ش
بکوشد قیمت تمام شده  ی محصول از تفاضل قیمت 
فروش و سود مورد انتظار تجاوز نکند. در اين بررسي 
ــود با مهندسي ارزش، هزينه   ها را به  كوشش مي  ش
ــز پابرجا بماند.  ــش داد كه كیفیت نی  گونه   اي كاه
ــتمر )kaizen( كه ضمن  ــي بهبود مس .هزينه   ياب
ــده   ی تولید  ــاي تمام ش ــش به ــاله كاه  آن هر س
هدف   گذاري مي   شود و از مجموعه نیروهاي سازمان 
ــنهادات خود را  ــود ابتکارات و پیش خواسته مي   ش
ــدف عرضه كنند و در جهت آن  براي تحقق اين ه
ــند و البته از منافع حاصله برخوردار شوند.    بکوش
ــد و  ــل هزينه و منافع كه به آن پرداخته ش .تحلی
در نهايت تراز سنجي )Beachmarking( كه به 
ــا رقبا و تالش در  ــه   ی دايمي بنگاه ب مفهوم مقايس
ــرو بودن و تبديل شدن به بهترين الگو  جهت پیش

در صنعت است.
ــبرد  نکته   ی حايز اهمیت و قابل تأكید آن كه پیش
ــتلزم  ــه« مس ــت هزين ــرش »مديري ــوم و نگ مفه
برخورداري سازمان از سامانه   ی مناسب هزينه   يابي 

»مديريت هزينه« در يک بیان س�اده 
عبارت اس�ت از بکارگی�ري مطلوب 
و توأم ب�ا کارآيي منابع س�ازمان در 

جهت ارزش آفريني براي مشتريان.
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ــت كه متأسفانه  ــابداري صنعتي مناسب اس و حس
ــركت   ها و بنگاه   هاي  ــه   ی ش ــت قابل مالحظ اكثري
ــي ما از  ــتگاه   هاي دولت ــادي و همچنین دس اقتص
ــامانه   ای محروم هستند. با معرفي اجمالي  چنین س
ــرح فوق، طرح  مفهوم و نقش مديريت هزينه به ش
سیاست   هاي كاهش هزينه در دستگاه   هاي دولتي و 
شركت   هاي وابسته   ی دولت و تأكید بر صرفه   جويي 
ــته  ــنتي مي   تواند آثار منفي در برداش ــا نگرش س ب
ــل مالحظه   ی  ــه افزايش قاب ــد كه در نهايت ب باش

هزينه   ها و هدر رفتن منابع می   انجامد.

روش   ها، ابزارها و سامانه   هاي مديريتي 
کاهش هزينه در سازمان 

زنجیره   ی ارزش و عملیات اثربخش آن
ــراي اين كه  ــازمان   هاي تولیدي ب ــركت   ها و س ش
ــد عمل كنند بايد فرآيندهايی را كه از لحاظ  كارآم
تأمین رضايت مشتريان ، حیاتي هستند، شناسايي 
ــره   ی ارزش را  ــع اين فرآيندها، زنجی كنند. در واق

مي   سازند.
ــركت   هاي  ــازمان   ها و ش ــاي ارزش در س زنجیره ه
ــت. از طرفي ، هر چند ممکن  ــف، متفاوت اس مختل
ــخص، تنها يك  ــت در يك زنجیره   ی ارزش مش اس
ــازمان   ها  ــد اما اغلب، تعداد س ــركت درگیر باش ش
ــره   ی ارزش نقش  ــركت   هايي كه در يك زنجی و ش
ــرای مثال ، زنجیره   ی ارزش در يك  دارند، زيادند. ب
ــتان مي   تواند شامل نه تنها فعالیت   هاي اين  بیمارس
ــد، بلکه تولیدكنندگان محصوالت  ــتان باش بیمارس
ــازندگان تجهیزات  ــکي، س دارويي و ملزومات پزش
تشخیص بیماري   ها، پزشکان خصوصي كه بیماران 
ــي مي   كنند و حتي خدمات  ــتان معرف را به بیمارس
ــتان  ــه بیماران را به بیمارس ــمت آمبوالنس ك قس

انتقال مي   دهد را نیز در برگیرد.

ــركت  ــر فرآيندي كه در زنجیره   ی ارزش يك ش ه
ــد، جزء فعالیت   هاي بدون ارزش افزوده در آن  نباش
ــود . فعالیت هاي بدون ارزش  ــركت قلمداد مي   ش ش
ــي  ــود كه ارزش افزوده به فعالیت   هايي اطالق مي   ش
در محصول يا به بیان بهتر، ارزشي براي مشتريان، 
ــذف فعالیت   هاي  ــايي و ح ــم نمي   آورد. شناس فراه
بدون ارزش افزوده به شركت اين امکان را مي   دهد 
ــود صرفه جويي كند و محصوالت و  كه در منابع خ
خدمات خود را بدون اين كه نقصاني در سودمندي 
ــي پايین   تر  ــتريان رخ دهد به قیمت ــراي مش آن ب

بفروش برساند.
ــه مي   خواهد به  ــازماني ك ــر س ــران ه ــراي مدي ب

ــت  ــه هدف   هايش دس ــکل ممکن ب ــن ش مؤثرتري
ــره   ی ارزش در  ــت زنجی ــم كلی ــد درك و تفهی ياب
ــت دارد. اين موضوع  ــازمان فوق العاده اهمی  آن س
ــازمان كمك كند كه درباره  مي   تواند به مديران س
ــازمان متبوع خود پرسش   هاي مهمي را  راهبرد س

مطرح يا به پرسش   هاي مهمي پاسخ دهند.
ــش   ها عبارتند از: آيا شركت  نمونه   ی اين   گونه پرس
ــا بايد بر يك حلقه   ی ظريف از زنجیره   ی ارزش  تنه
ــز كند؟ آيا  ــاژ محصول تمرك ــاخت و مونت نظیر س
شركت بايد دامنه   ی عملیات خود را چنان گسترش 
دهد كه تأمین مواد اولیه و توزيع محصوالت نهايي 
ــامل شود؟ آيا امکان  به مصرف كنندگان نهايي را ش
ــاي ارتباطي  ــکیل حلقه   ه ــي براي تش و فرصت   هاي
ــودمند با فراهم كنندگان مواد اولیه و قطعات كه  س
در مراحل اولیه   ی زنجیره   ی ارزش قرار دارند، وجود 

دارد؟
ــردی  ــادي راهب ــايل بنی ــا مس ــش   ها ب ــن پرس اي
ــت  ــركت قادر اس ــه اين كه چگونه يك ش  راجع ب
ــن تأمین  ــن وجه ممک ــه بهتري ــش را ب هدف   هاي
ــل گوناگوني بر  ــه عوام ــاط دارد. اگرچ ــد، ارتب كن
ــش   هاي باال اثر  ــي مرتبط با پرس  تصمیم گیري   هاي
ــم ، به  ــل مه ــن عوام ــي از اي ــا يک ــد، ام مي   گذارن
ــود كه در ايجاد ارزش در  هزينه هايي مربوط مي   ش
هر يك از حلقه هاي زنجیره   ی ارزش، رخ مي   دهد. 

ــدي بتواند به يك  ــركت تولی ــراي اين كه يك ش ب
ــت يابد بايد  ــت قابل قبول از لحاظ رقابت دس مزي

دست كم يکي از دو راه كار زير را اتخاذ كند:
1. يك يا چند فعالیت از زنجیره   ی ارزش را با همان 
ــد ، انجام دهد اما با  ــي كه رقبا انجام مي   دهن كیفیت

هزينه   ی كمتر؛
ــکیل دهنده   ی زنجیره   ی ارزش  2. فعالیت   هاي تش
ــود را با كیفیتي باالتر از رقبا انجام دهد اما نه با  خ

هزينه   ی بیش  تر.
ــناخت  ش و  ارزش  ــره   ی  زنجی درك  و  ــم  تفهی
ــا در هر يك از  ــداد هزينه ه ــي كه باعث رخ  عوامل
ــي  ــود، اقدام ــره   ی ارزش مي   ش ــاي زنجی فعالیت  ه

ــازماني  ــاده حیاتي در تدوين راهبرد هر س فوق الع
ــه، در اصطالح  ــد هزين ــل موج ــن عوام ــت. اي اس
ــناخت  ــوند. ش ــه نامیده مي   ش ــاي هزين محرك   ه
ــر هزينه   ها بین  ــي ب ــت روابط مبتن ــي از اهمی  كل
ــره   ی ارزش و فرآيند هدايت اين  فعالیت   هاي زنجی
ــازمان، اصطالحاً مديريت  روابط در جهت منافع س

راهبردی هزينه نامیده مي   شود.
ــان دهنده   ی  ــازمان نش ــي در س ــره   ی ارزش زنجی
مجموعه   ی حلقه هايي از فعالیت ها و عملیاتي است 
كه در داخل آن صورت مي گیرد. بکارگیري مفهوم 
زنجیره   ی ارزش، در تحلیل ها عالوه بر تبیین دقیق 
ــت انجام هر فعالیت منتهي به  هزينه هاي الزم جه
خلق ارزش، سود جزيي را نیز براي سازمان در پي 
خواهد داشت. بايد اذعان داشت كه، دو نوع فعالیت 
ــود كه نقش  ــي در زنجیره   ی ارزش ديده مي ش اصل
ــده اي در تحلیل راهبردي هزينه دارند.  تعیین كنن

ــم عملیات  ــت و تراك ــر، عدم انباش ــويي ديگ از س
ــه   ی و تبديل آن  ها به فعالیت هاي راهبردي  مؤسس
و مرتبط و نیز فرآيندهاي تجارت، به عنوان عناصر 
ــت.  ــركت مطرح اس ــاختار هزينه ش ــي در س  اصل
ــردي  ــل راهب ــرش تحلی ــره   ی ارزش در نگ زنجی
ــرمايه و هزينه هاي  ــق تخصیص س ــه از طري هزين
ــازمان به فعالیت هاي مجزا در زنجیره،  عملیاتي س
ــت را فراهم  ــه براي هر فعالی ــکان تخمین هزين ام
ــد تخصیص، جذب و  ــاخته و بدين ترتیب فراين س
ــازمان را مشخص تر مي سازد.  كنترل هزينه هاي س

ــی فعالیت های  ــركت، تمام زنجیره  ی ارزش در ش
و  ــتريان  مش در  ارزش  ــاد  ايج ــت  جه ــی   اساس
ــامل موارد زير را  ــته ش فعالیت  های حمايتی وابس

شناسايی می  كند:
.فعالیت های اولیه)پايه( و هزينه  ها؛
.فعالیت  های پشتیبانی و هزينه  ها 

ــمت بعد اين مقاله به تشريح اين فعالیت ها  در قس
خواهیم پرداخت.

مدیریت هزینه...

1. هزينه يابي هدف و مديريت زنجیره ها ي عرضه ترجمه: دكتر حسین اعتمادي
2. بهترين تجارب در هزينه يابي هدف ترجمه: دكتر رحماني

3. مزيت رقابتي، میکائیل پورتر
4. داده هاي حسابداري در تحلیل راهبردي هزينه، هگرت و موريس

5. گروه ها و اقتصاد جديد رقابتي، میکائیل پورتر
SHANK&GOVINDARAJAN ،6. هزينه ها را با دقت اندازه بگیريد: آن گاه صحیح تصمیم بگیريد

7. چگونه هزينه شركت را كنترل كنیم، تیمور آقايي   
COQ .8 ابزاري جهت كاهش هزينه ها و افزايش سوددهي، علیرضا اكبري

9. نقش مديريت هزينه در كاهش هزينه ها، ابوالقاسم فخاريان 
10. هزينه يابی بر مبنای هدف..)CBO(، فاطمه سادات هاشمی – عارفه جوادپور

11. مديريت بهای تمام شده هدف، ترجمه حجت طاهری گودرزی
12. استراتژی تامین منابع از خارج سازمان، علی كنعانی و اكبر حسن پور 

13. تحلیل راهبردي هزينه، پارادايم كلیدي مديريت هزينه، دكتر غالمرضا گودرزي، مهران رضواني

منابع و مراجع:

ش�ناخت کلي از اهمی�ت روابط مبتني 
بر هزينه   ها بی�ن فعالیت   هاي زنجیره   ی 
ارزش و فرآين�د هدايت اي�ن روابط در 
جهت منافع سازمان، اصطاحًا مديريت 

راهبردی هزينه نامیده مي   شود.

ادامه دارد
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واژه های كلیدی:
قابلیت تبادل داده

DTM
COM DTM

FDT2.0

CD كسانی كه مسؤولیت راه اندازی سامانه ی اتوماسیون فرآيندها يا كارخانه های به نسبت پیچیده را بر عهده داشته اند حتماً از نقش
ها برای پشتیبانی از ابزار و وسايل گوناگون و پراكنده آگاه هستند. عرضه كنندگان مشهور و معتبر، ابزارهای نرم افزاری فوق را در اختیار 

مشتريان خود قرار می دهند تا بهتر بتوانند از قابلیت های هوشمند ابزار و وسايل خويش بهره گیرند.
ــتند.  ــی كه در كاربر ايجاد می كنند با هم متفاوت هس ــاختار، كاركرد، ظاهر و احساس با اين وجود هر بخش از اين نرم افزارها از نظر س
ــند و برخی ديگر بايد روی خود ابزار و وسايل بکار گرفته شوند. حتی در برخی  ــبکه در ارتباط باش ــتقیماً با ش برخی از ابزارها بايد مس
مواقع ابزارهای مختلفی برای پیکربندی، عیب يابی و تنظیم دو وسیله ی مشابه وجود دارد. شرايط و نیازهای فوق در بازار سبب گرديد 
ــبب ايجاد قابلیت همکاری و تبادل  ــود. اين استاندارد س ــتاندارد FDT تدوين ش تا طی حركتی نوين و گروهی، IEC 62453 يا اس
ــبکه و فیلدباس، توانايی كاربر در انتخاب بهترين وسیله بدون توجه به تولیدكننده و باز كردن دست  ــتانداردهای ش داده میان تمام اس

تولیدكننده در پیکربندی، بهره برداری، عیب يابی و نگهداری وسايل خويش به شکلی منحصربه فرد و رقابتی می شود.

FDT
برگردان: هومن فرج اللهی 
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كسانی كه مسؤولیت راه اندازی سامانه ی اتوماسیون 
ــبت پیچیده را  ــای به نس ــا كارخانه ه ــا ي فرآينده
ــش CDها برای  ــاً از نق ــته اند حتم ــر عهده داش ب
ــتیبانی از ابزار و وسايل گوناگون و پراكنده آگاه  پش
ــتند. عرضه كنندگان مشهور و معتبر، ابزارهای  هس
ــتريان خود قرار  ــوق را در اختیار مش ــزاری ف نرم اف
ــمند  ــا بهتر بتوانند از قابلیت های هوش می دهند ت

ابزار و وسايل خويش بهره گیرند.
ــن نرم افزارها از نظر  ــش از اي ــن وجود هر بخ با اي
ــه در كاربر  ــی ك ــاختار، كاركرد، ظاهر و احساس س
ــتند. برخی از  ــا هم متفاوت هس ــاد می كنند ب ايج
ــند  ــبکه در ارتباط باش ــتقیماً با ش ابزارها بايد مس
ــايل يه  ــد روی خود ابزار و وس ــر باي ــی ديگ و برخ
ــی مواقع ابزارهای  ــوند. حتی در برخ كار گرفته ش
ــی و تنظیم دو  ــرای پیکربندی، عیب ياب مختلفی ب
ــابه وجود دارد. به گونه ای مديريت،  ــیله ی مش وس
 CD ــانی، توزيع و بايگانی كشوهای پر از به روزرس

خود به بخشی مهم از كار تبديل می شود.
ــیده اند  ــدگان و كاربران به اين نتیجه رس تولیدكنن
ــايل و ابزار  ــه فرآيند فوق پايدار نخواهد بود. وس ك
ــبکه ها و  ــال ش ــان ح ــده و در هم ــمندتر ش هوش
ــترش می يابند. ديگر عجیب نیست  فیلدباس ها گس
ــیله ای دارای 2000 پارامتر قابل تنظیم بر  اگر وس

روی سه يا چهار شبکه ی متفاوت باشد.
ــتن  ــروكار داش ــران نهايی معموالً به دلیل س كارب
ــای فنی، مجبور  ــامانه های قديمی و يا نیازه ــا س ب
ــبکه يا  ــدازی چندين پروتکل ش ــب و راه ان به نص
فیلدباس گوناگون هستند. محدوديت های مالی نیز 
ــد و درنتیجه  ايجاب می كند بهره وری حداكثر باش
ــمندی وسايل و شبکه ها  كاربر بايد بیش تر از هوش

استفاده كند.
ــبب گرديد تا  ــوق در بازار س ــرايط و نیازهای ف ش
ــی، IEC 62453 يا  ــن و گروه ــی حركتی نوي ط
ــتاندارد FDT تدوين شود. اين استاندارد سبب  اس
ــادل داده میان1 تمام  ــاد قابلیت همکاری و تب ايج
ــبکه و فیلدباس، توانايی كاربر در  استانداردهای ش
ــیله بدون توجه به تولیدكننده  انتخاب بهترين وس

1. Interoperability

ــده در پیکربندی،  ــت تولیدكنن ــردن دس ــاز ك و ب
بهره برداری، عیب يابی و نگهداری وسايل خويش به 

شکلی منحصربه فرد و رقابتی می شود.
 DCSــدگان اصلی ــط تمام عرضه كنن FDT توس
ــود و درنتیجه  ــتیبانی می ش PLC و ابزاردقیق پش
ــمند  ــه قابلیت های هوش ــی آزاد ب ــی دسترس مدع

وسايل است.

واژگان اصلی
ــادگی های استاندارد FDT آن است كه  يکی از س
برای توصیف كاركردهای اصلی سامانه، تنها از چند 

واژه ی جديد استفاده می كند.
مديريت ابزار يا 2DTM راه اندازی است كه توسط 
ــار مصرف كننده قرار  ــزار در اختی تولیدكننده ی اب
می گیرد و با استفاده از آن اموری مانند پیکربندی، 
ــداری و تنظیم ابزار انجام  ــخیص، نگه عملیات، تش
ــی می توان برای  ــود. از يك DTM به تنهاي می ش
ــتفاده  ــت مجموعه و يا خانواده ای از ابزار اس مديري
ــط تولیدكننده  ــت DTM توس ــن اس ــرد. ممک ك
ــه ای از ابزارهای ارايه  ــود و يا در كتابخان عرضه ش
ــده توسط تولیدكننده و يا به صورت قابل دانلود  ش
ــر قرار گیرد.  ــترس كارب ــق اينترنت. در دس از طري
DTM بر روی برنامه ی كاربردی میزبانی با عنوان 

Frame نصب می شود.
 DTM ــتفاده از ــد با اس ــدگان می توانن تولیدكنن
ــردی برای ابزار خود ايجاد  ويژگی های منحصربه ف
ــازند.  ــد و آن ها را از محصوالت رقبا متمايز س كنن
ــد طوالنی و  ــتفاده از DTM می توان فرآين ــا اس ب
ــاده و  ــدی ابزار را به صورتی س ــده ی پیکربن پیچی
ــان انجام داد و كاربر نیازی به آگاهی از هزاران  آس

پارامتر مختلف ندارد.
ــخیص نیز هست. با  معموالً DTM دارای ابزار تش
ــخیص خطاهای  ــتفاده از اين قابلیت، امکان تش اس
ــنهاد كارهای  باقیمانده، داليل احتمالی خطا، پیش
ــوارد موفقیت آمیز رفع خطا  ــزارش م اصالحی و گ
وجود دارد. اگر ابزاری به تنظیم يا نگهداری مداوم 
ــد، DTM می تواند به  ــته باش ــاز داش و دوره ای نی

2. Device Type Manager

كاربر در اين زمینه كمك كند.
ــوع  ــن ن ــود دارد. متداول تري ــوع DTM وج دو ن
ــا و  ــای دم ــد مبدل ه ــی مانن DTM از ابزارهاي
ــار، بلوك های ورودی/خروجی و تغییر وضعیت  فش
ــتیبانی می كند. نوع دوم كه  ــیر3 پش دهنده های ش
4COM  )ارتباطات( نام دارد توسط تولیدكنندگان 
تجهیزات شبکه و ابزاری مانند دروازه های ارتباطی، 

موانع 5SIL و منبع تغذيه شبکه ارايه می شود.
ــبب انقالبی در مديريت شبکه  COM DTM س
ــت. برخی از COM DTMها می توانند  شده اس
ــاختارهای آن از  ــالمتی و درستی شبکه و زيرس س
ــه و قطع كننده ها را تحت  ــل موانع، منابع تغذي قبی

نظر داشته باشند.
زمان استفاده از تحلیل گرهای شبکه برای شناسايی 
ــبکه  ــاختارهای ش عیب و اين كه آيا عیب از زيرس
است يا خیر سپری شده است. COM DTM به 
ــکالت شبکه از قبیل خطا در  سادگی می تواند مش
جايگزينی منبع تغذيه، رسیدن به حد پهنای باند، 
ــیب ديده و موارد مشابه را شناسايی كرده  كابل آس

و گزارش كند.
ــطح باالتری  FDT Frame برنامه ی كاربردی س
ــا PLC و يا  ــی DCS ي ــزار برنامه نويس ــد اب مانن
ــت. اين سامانه با  ــامانه ی مديريت نگهداری اس س
ــازگار بوده و به وسايل و  ــتانداردهای FDT س اس
ــبکه های مرتبط  ــمند در فیلدباس يا ش ابزار هوش
ــی دارد. Frame با نصب DTM مناسب  دسترس
ــات ابزار  ــبکه به اطالع ــوژی ش ــاختار توپول در س

هوشمند دسترسی پیدا می كند.

پشتیبانی از شبکه
به طور سنتی، يك شبکه ی نسبتاً پیچیده به منظور 
ــتاندارد پیکربندی و نگهداری  ــتفاده از ابزار اس اس
ــکنری كه وسايل به آن متصل  بايد به شبکه يا اس
ــتقیم داشته باشد. استاندارد  شده اند دسترسی مس
ــیله ای  ــی به هر وس FDT با ايجاد امکان دسترس
ــتان را تغییر داد.  ــبکه اين داس ــر جايی در ش از ه
ــتفاده از مفهومی به معنای ارتباطات  اين كار با اس
ــود كه با استفاده از ويژگی های  تودرتو6 انجام می ش
COM DTM پیاده سازی شده و امکان ارتباطات 

و جستجوی شبکه به شبکه را فراهم می سازد.
ــتاندارد  ــال حاضر 14 اس ــتاندارد FDT در ح اس
ــتیبانی می كند و كار برای پشتیبانی  ــبکه را پش ش
از استانداردهای ديگر نیز در جريان است. به دلیل 
ــتاندارد  ــی می تواند اس ــاختار باز FDT هركس س
ــد. برخی از  ــه آن اضافه كن ــی جديدی را ب صنعت
شركت ها از اين قابلیت استفاده كرده و شبکه های 
قبلی يا انحصاری خود را همچنان به كار می گیرند.

ــردی  كارب ــه ی  برنام كار  ــدوده ی  مح و  ــاس  مقی

3. Valve Positioner
4. Communication
5. Barrier
6. nested
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ــود.  ــخص می ش ــراح آن مش ــط ط Frame توس
 DCS درنتیجه می توان يك سامانه ی نگهداری يا
كامل با پشتیبانی كامل FDT طراحی كرد. تعداد 
معدودی تولیدكننده از اين قابلیت برای ايجاد ابزار 
ــتقل استفاده كرده اند.  پیکربندی و تشخیصی مس
ــبکی تشکیل  اين ابزارها از برنامه های كاربردی س
ــتفاده می كنند.  ــط از DMT اس ــه فق ــده اند ك ش
 FDT ــت حتی متوجه استفاده از كاربر ممکن اس
ــم تولیدكننده و هم  ــه ه ــود. درنتیج Frame نش
ــتفاده مجدد DMT به اشکال  كاربر از قابلیت اس
ــد تغییر چیزی  ــده و نیازمن ــون بهره مند ش گوناگ

نیستند.

تأيید و گواهی
ــگاه های مستقل  ــبکه ای از آزمايش گروه FDT ش
ــگاه ها مجموعه ای  ــد. در اين آزمايش را اداره می كن
ــر روی برنامه ی  ــتی ب از آزمون های خودكار و دس
ــود تا  ــا Frame انجام می ش ــردی DTM ي كارب
ــود برنامه ی مورد نظر نیازها و شرايط  ــخص ش مش
ــازد يا خیر. در صورت  ــتاندارد را برآورده می س اس
ــگاه به  ــرايط مورد نظر، آزمايش ــدن ش برآورده ش
ــروه FDT اين موضوع را  ــد و گواهی گ دفتر تأيی
ــپس دفتر فوق گواهی تطابق  اطالع خواهد داد. س
ــرده و آن را بر روی پايگاه  ــتاندارد را صادر ك با اس
داده گروه FDT كه از طريق وب سايت گروه قابل 
ــت قرار می دهد. پايگاه داده در حال  ــی اس دسترس
ــتیبانی  ــیله با پش حاضر حاوی بیش از 2 هزار وس

DTM است.
 FDT ــايل ــان تأيید وس ــه خواه ــركت هايی ك ش
ــرای ابزار تأيید و  ــتند می توانند مجوزی ب خود هس
ــتفاده از  آزمون دريافت كنند. آن ها می توانند با اس
ــگاه  ــن مجوز قبل از آن كه محصوالت به آزمايش اي
ــان به بررسی و آزمون اولیه ی  ارسال شوند خودش
ــط گروه FDT تأيید  آن ها بپردازند. اين ابزار توس
ــركت نرم افزاری  ــط يك ش ــده و توس و ارزيابی ش

مستقل عرضه می شوند.
ــتقل برای ارزيابی  ــروه FDT از يك بازرس مس گ
از  ــا  آن ه ــت  تبعی از  ــان  اطمین و  ــگاه ها  آزمايش
ــره می گیرد.  ــرايط مورد نیاز به ــتانداردها و ش اس
ــگاه ها بايد به طور مداوم در دوره های  تمام آزمايش
ــزار و  ــواره اب ــرا هم ــد زي ــركت كنن ــی ش آموزش

استانداردهای جديدی به بازار معرفی می شود. 
ــت تولیدكنندگانی به منظور  ــن ممکن اس همچنی
 FDT ــا رهنمودهای ــی تطابق محصوالت ب ارزياب
ــدی  ــای طرحبن ــن رهنموده ــوند. اي ــاب ش انتخ
ــتاندارد DTM، عالمت های استاندارد هشدار و  اس
تشخیص و ساير ويژگی هايی را شرح می دهند كه با 
كمك آن ها كاربر به راحتی می تواند سامانه ی خود 

را از يك DTM به DTM ديگر منتقل سازد.

تدوين استانداردها
ــتاندارد  يکی از اهداف اصلی گروه FDT حفظ اس
ــار آن فعالیت های  ــت ولی در كن IEC 62453 اس
ــتانداردها و انجمن ها هنوز پايان  ــرد گروه اس كارك
ــت. استاندارد IEC در حال تبديل شدن  نیافته اس
ــده در  ــتانداردهای ISA پذيرفته ش به يکی از اس

آمريکاست.
ــد اقتصادی باالی چین سبب افزايش  در آسیا رش
ــیون  ــدی و اتوماس ــاختارهای تولی ــه زيرس نیاز ب
ــت. گروه FDT از يك بخش پشتیبانی  ــده اس ش
ــی فعال در  ــروه بازارياب ــی و همچنین گ اختصاص
ــت. اخیراً FDT حركتی را برای  چین برخوردار اس
پذيرش استاندارد FDT در چین آغاز كرده است. 
ــخصات و معماری  در همین حال گروه تعیین مش
 FDT در حال به روزرسانی استاندارد كنونی FDT
ــت. اين كار جديد كه با نام FDT 2.0 شناخته  اس
میشود در اوايل 2011 مورد پذيرش قرار گرفت. با 
ــه دلیل نیازهای صنعتی ويژگی های زيادی  اينکه ب
در استاندارد جديد گنجانده شده است، هدف گروه 
ــت كه استاندارد جديد ساده تر بوده و  FDT آن اس

كاربران راحت تر از آن استفاده كنند.
ــا را طراحی  ــزاری كه DTMه ــان نرم اف متخصص
ــی جديد  ــعه و برنامه نويس می كنند از محیط توس
 Microsoft ــا ــه به خوبی ب FDT Express ك
Visual Studio ادغام می شود استقبال كرده اند. 
در كنفرانسی كه در آنتورپ برگزار شد، متخصصان 
ــتاندارد جديد  ــوق در مورد توصیف ديجیتالی اس ف
FDT در محیط FDT Express صحبت كردند. 
ــرعت  ــبب افزايش س ــر آن ها اين قابلیت س به نظ
رسیدن محصوالت به بازار می شود چون خالصه ی 
FDT 2.0 و كالس  ــط  راب ــاره ی  ــات درب اطالع
ــهولت نمايش  ــورد نیاز برنامه ريز به س داده های م
ــده و در همان حال امکان برنامه نويسی در  داده ش

جعبه ی زرد pop-up میسر است.
داده  ــای  كالس ه ــود  خ و   FDT2.0 ــه ای  رابط
ــاخته  ــط Microsoft Visual Studio س توس
ــاختار و كدهای NET مرتبط نیز به  ــوند. س می ش
ــخصات FDT2.0 در  ــه همراه تعیین مش زودی ب
ــروه FDT قرار خواهد گرفت. به  اختیار اعضای گ
ــتاندارد FDT 2.0، گروه  ــازی اس منظور آماده س
ــه ی راه فناوری تهیه می كند كه در آن  FDT نقش
ــرفت ها و بازارهای بعدی شرح داده  ويژگی ها، پیش
ــروه FDT هر يك از  ــده اند. كمیته ی اجرايی گ ش
ــرفت های مورد نظر را در چهار زمینه ی اصلی  پیش
دسته بندی كرده است: تجربه ی كاربر، زمان رسیدن 
محصول به بازار، پلتفورم و برنامه ی كاربردی. با اين 
ــر و جزيی تر در  ــاختار امکان رتبه بندی های بهت س
ــت و می توان مجموعه ای  ــده وجود خواهد داش آين
ــند  ــده در س متعادل و متوازن از اهداف مطرح ش

چشم انداز و اهداف گروه FDT ايجاد نمود.

FDT پشتیبانی از
ــته پروژه های اشتراكی زيادی  طی چند سال گذش
ــف از قبیل گروه  ــای صنعتی مختل ــط گروه ه توس
ــات HART، بنیاد فیلدباس،  FDT، بنیاد ارتباط
ــت.  ــده اس پروفیباس و بنیاد OPC آغاز و اجرا ش
ــای اولیه ی خود در  ــروه پس از تکمیل فعالیت ه گ
 EDDL ــتانداردكردن زبان توصیفی ارتباط با اس
ــتاندارد برای  ــه تدوين معماری اس توجه خود را ب
ــای كاربردی مبتنی بر EDDL در صنايع  برنامه ه
ــی  ــدی معطوف كرد. در میانه ی كار، گزارش فرآين
ــنهاد میکرد بهترين ويژگی های  ــد كه پیش ارايه ش
ــوند.  ــا هم ادغام ش ــتاندارد FDT ب EDDL و اس

گروه اين نظر را پذيرفت.
 DCS در اواخر سال 2009، گروهی از شركت های
تمايل خود را برای پشتیبانی از اقدامات بنیاد اعالم 
ــکل  ــیوم بزرگ تری با نام FDI ش كردند. كنسرس
ــتاندارد كردن  ــت كه يکی از اهداف خود را اس گرف
ــده ی ناشی از  ابزار EDDL و فايل های كامپايل ش
زبان EDDL يا فايل های eDD اعالم كرده است. 
ــت  ــروه FDT دارای نقش رهبری در FDI اس گ
ــتاندارد آتی FDI با بیش تر  ــازگار بودن اس تا از س

ويژگی های FDT اطمینان حاصل شود.
ــتاندارد FDI ويژگی جديدی را با نام »بسته ی  اس
ــکیل  ــزاری« ارايه می كند كه از چهار بخش تش اب
 plug ،شده است: منطق كاری، تعريف رابط كاربر

in رابط كاربر و تعريف ابزار.

ارتباط بی سیم
ــیم برای فیلدباس و  ــتانداردهای بی س با ظهور اس
ــیون طی ماه های اخیر، جنب و  ــبکه های اتوماس ش
ــت. برخی  ــده اس جوش زيادی در صنعت ايجاد ش
ــبکه مسیر و روش مورد نظر خود  از انجمن های ش
ــاب كرده اند و بقیه همچنان در حال بحث و  را انتخ

بررسی پشت درهای بسته هستند.
ــن  بی ــازگاری  س ــدم  ع ــورد  م در  ــی  نگرانی هاي
ــای ماجرا  ــت كه طرف ه ــود داش ــتانداردها وج اس
ــاعدت و همگرايی داده اند. در چنین بازار  قول مس
ــتاندارد FDT بهتر است وارد دعوا  نامطمئنی، اس
ــده و از نتايج آن بهره مند شود. گروهFDT در  نش
تصمیم گیری های مربوط به استانداردهای بی سیم 
نقشی ندارد. گروه صبر می كند تا استاندارد بی سیم 
مورد قبول قرار گیرد و سپس پروتکل يا الحاقیه ی 
جديدی به استاندارد FDT اضافه می كند. در حال 
حاضر روشن ترين موضع بازار را در قبال شبکه های 
ــیم در فیلدباس، WirelessHART دارد.  بی س
ــتفاده از  ــال كار به منظور اس ــروه FDT در ح گ
قابلیت های بی سیم HART در استانداردهای آتی 

خود است.

...FDT
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پشتیبانی صنعت
ــترده در  ــتانداردهای صنعتی به طور گس اگر از اس
ــی نخواهند  ــود، ارزش چندان ــتفاده نش صنعت اس
ــط بیش از هفتاد  ــتاندارد FDT توس ــت. اس داش
ــتیبانی  ــیون فرآيند پش ــازمان صنعتی و اتوماس س
ــود كه از زمان استفاده  ــده و تخمین زده می ش ش
ــك میلیون محصول مبتنی  ــتاندارد بیش از ي از اس
ــده است. موارد نصب  بر FDT فروخته و نصب ش
شده شامل وسايل اتوماسیون كوچك تا بزرگ ترين 

تجهیزات فرآيند جهان هستند.
ــتیبانی می كند  ــتاندارد پش ــروهFDT كه از اس گ
ــازمانی غیرانتفاعی است كه در نزديکی بروكسل  س
بلژيك قرار دارد. اين سازمان توسط اعضايش اداره 
ــتاندارد به عنوان  ــود و شركت های حامی اس می ش
ــتاندارد نقش  ــازمان در فرآيند تدوين اس ــو س عض
دارند و به همین دلیل گروه از دانش فنی و تجاری 

زيادی برخوردار است.
بسته به نوع سازمان و فعالیت آن، انواع مختلفی از 
ــايت  عضويت در گروه FDT وجود دارد. در وب س
ــطوح  ــروه FDT )www.fdtgroup.org(  س گ
ــر كدام از  ــت و فايده و هزينه ی ه ــف عضوي مختل

آن ها شرح داده شده است.
ــه در حال حاضر  ــت ك تخمین گروه FDT آن اس
ــتاندارد FDT كار  ــرو بر روی اس ــال نی 80 نفر س
،FDT ــب تجهیزات ــد نص  می كنند. نرخ رو به رش

ــده  ــای تأيید ش ــاز، Frameه ــای مج DTMه
ــت و  ــان از كیفی ــروه FDT نش ــت در گ و عضوي
قابلیت های باالی استاندارد دارد. همچنین استفاده 
از استانداردهای ديگر مانند بی سیم و FDI توسط 
ــن گروه در حین  ــان می دهد كه اي گروهFDT نش
ــتاندارد خويش از ايده های نوين نیز  ــعه ی اس توس

استقبال می كند.
 FDT و FF ــن از ــه ی Petrochem چی كارخان
ــتركی  ــکاری مش ــد CSPC هم ــتفاده می كن اس
ــاحلی ملی چین  ــت كه بین شركت نفت فراس اس
و  ــده  ش ــاز  آغ  Shell ــركت  ش و   )CNOOC(
ــیمی چین  ــن پروژه های پتروش ــی از بزرگ تري يک
ــط تولید در  ــت. وقتی خ ــال های اخیر اس طی س
ــروژه يکی از  ــه كار كرد، اين پ ــال 2006 آغاز ب س
ــی بود كه از فناوری فیلدباس  بزرگ ترين پروژه هاي

برای كنترل فرآيند و ابزاردقیق استفاده می كرد.
ــتفاده از  ــکان پروژه به اس ــی كه مال ــی از داليل يک
ــتاندارد  ــد اهمیت اين اس ــاره كرده ان فیلدباس اش
ــايل  ــت. وس در راهکاری فعاالنه برای ابزاردقیق اس
ــکل دار  فیلدباس می توانند قبل از آن كه ابزاری مش
ــت تأمین و نگهداری را ارسال كنند و در  درخواس
صورتی كه ابزار واقعاً خراب شود گزارش تشخیصی 
مفصلی در مورد واقعه تولید خواهد شد. كارخانه ی 
ــیمی CSPC از اين فناوری در مقايس باال  پتروش

استفاده می كند.
ــش  بخ ــر  مدي  Seah Ooi Kiat ــه ی  گفت ــه  ب

ــری  ــن كار تغیی ــق CSPC اي ــی ابزاردقی مهندس
ــت. در  ــن و نگهداری اس ــگ تأمی ــزرگ در فرهن ب
ــته فعالیت های نگهداری معموالً بسیار دير و  گذش
ــکلی  ــط اپراتورهای كارخانه بعد از اين كه مش توس
ــتفاده از  ــد. امروزه با اس ــروز می كرد انجام می ش ب
فناوری جديد، تکنیسین تعمیر و نگهداری به طور 
ــايل و  روزانه گزارش ها را چك كرده و در مورد وس
ــده اقدامات  ــدار برای آن ها ايجاد ش ابزاری كه هش

پیشگیرانه را انجام دهد.
مانند هر كارخانه ی فرآيند ديگری، در CSPC نیز 
ــیر های كنترلی بخش مهمی از عملیات تعمیر و  ش
نگهداری را به خود اختصاص می دهند. Metso به 
عنوان يکی از تأمین كنندگان اصلی پروژه در حدود 
ــه از كنترل كننده های  ــیر نصب كرده ك 2400 ش
هوشمند ND9000 فیلدباس استفاده می كردند. 
ــر و نگهداری به صورت  ــا و كاركنان تعمی اپراتوره
ــده استفاده  ــخیصی تولید ش روزانه از اطالعات تش

می كنند.
FDT/ ــط گرافیکی با كاربر از فناوری مبتنی بر راب

ــط  ــتفاده از راب ــا اس ــد. ب ــتفاده می كن DTM اس
ــر می توان به  ــی مبتنی بر DTM راحت ت گرافیک
ــی پیدا كرد و  ــای مرتبط با ابزار دسترس پارامتره

عملیات پیکربندی و تشخیصی تسهیل می شود. 
ــايلی را برای  ــال، هر روز می توان وس به عنوان مث
 DTM ــتفاده از ــده با اس ــدار ايجاد ش آن ها هش
شناسايی و تحلیل كرد. اين سامانه همچنین با ابزار 
ــتقل از  HART نیز كار می كند چون DTM مس

سامانه ی میزبان است.
ــت دارايی ها از  ــامانه ی مديري در CPSC برای س
ــه از  ــود ك ــتفاده می ش PRM Yokogawa اس
ــوده و امکان  ــوردار ب ــت FDT/DTM برخ قابلی
ــم  ــزار Metso را فراه ــه DTM اب ــی ب دسترس
ــه ی Seah، عرضه كنندگان بايد  ــازد. به گفت می س
ــازگار با فناوری های باز تولید  محصوالت خود را س

و ارايه كنند.
ــايل و  ــامانه ی مديريت دارايی بايد بتواند با وس س
 EDDL ابزاری كه از فناوری های رابط ديگر مانند
ــايل به گونه ای  ــره می گیرند كار كند. نبايد وس به
باشند كه فقط با يك فناوری كار كنند و در نتیجه 

گزينه های كاربر نهايی محدود شود.

Control Engineering Asia

منبع:
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واژه های کلیدی:
WCS
طراحی

فناوری بی سیم
PiccSIM

برگردان: مرحوم مهندس جلیل بصیریان جهرمی
رییس اسبق گروه متخصصین، شرکت مدیریت توسعه ی صنایع پتروشیمی 

طراحی و شبیه سازی 
هم زمان سامانه ی

قسمت دوم

پایانی

WCS
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4. افت بسته: مدل ها و اثر روی کنترل
ــاده  ــای محیط رادیویی در ns-2 خیلی س مدل ه
ــت رفتن اطالعات به سبب تداخل  ــتند. از دس هس
ــکالت اصلی کنترل بی سیم  و تضعیف، یکی از  مش
ــرد و پایداری WCS اثر  ــتقیماً بر کارک بوده و مس
دارد، هم چنان که در بخش 2.4 که در آن سنجه ی 
ــه عنوان  ــبکه ب ــانی)QoS( ش کیفیت خدمت رس
ــده،  ــنهاد ش ــان دهنده ی کارکرد کنترل پیش نش
ــت. یک رویکرد برای به دست  ــان داده شده اس نش
ــازی واقع گرا این است که  آوردن مدل های شبیه س
افت بسته با گره های بی سیم در محیط های معتبر 
ــتاورد های آن برای ساخت  اندازه گیری شده و دس
ــبکه به کار رود. مدل های افت بسته ی  مدل های ش
ــت آمده در شبیه سازی های بخش 5 به کار  به دس

رفته است.

1.4. مشخصات ارتباطی از محیط های 
واقعی

 ns-2 در این بخش پیاده سازی یک دنباله ی اضافِی
برای مدل از دست رفتن مسیر  شرح داده می شود. 
ــی محیط رادیوی  ــرای ارزیابی ویژگی های فیزیک ب
واقعی، اندازه گیری های واقعی در محوطه ی هدف 
ــت. دستگاه فرستنده در بر دارنده ی  انجام شده اس
  CC2431 یک گره حسگر مجهز به ماژول رادیوی
ــه به نوبت  ــت ک ــل به دو آنتن تک قطبی اس متص
ــوند.  ــه کار گرفته می ش ــی آنتن ب ــط کلید زن توس
همانند آن چهار گیرنده در یک آرایه چیده شده و 
ــه دوری 0/0625m از هم  که نیم طول موج در  ب
ــته شده اند. بکارگیری آنتن  2/4GHz است گذاش
ــوان چندین پیوند  ــت که بت چندتایی برای این اس
ــک زمان ثبت نموده و با این کار مجموعه ی  را در ی
ــتادن  ــوان فرس ــود. ت ــر نم ــری را کارات اندازه گی
ــال 26 را به کار  ــم وکان ــر  dBm تنظی روی صف
ــوی شبکه های  می گیریم، که در آن جا تداخل از س

ــن رو  ــوده و از ای ــه ب IEEE 802.11b/g   کمین
ــت.  ــته اس ــف در محیط علت اصلی افت بس تضعی
فرستنده برای هر بسته ی پیاپی میان آنتن ها جابجا 
ــت مسیر سیگنال گوناگون  می شود، از این رو هش
ــود. روی هم15000بسته ی 119 بایتی  ثبت می ش
برای هر جا در بازه ی 0/1 ثانیه ای فرستاده می شود، 
ــته و  ــن رو یافته ها تنها برای این اندازه ی بس از ای
ــت است )به  بازه ی افِت کمینه ی0/2 ثانیه ای درس
ــبب کلید زنی آنتن(. بسته ها با اندازه ی »نشانگر  س
ــیگنال دریافتی« )RSSI(1 آن ها و نشان  شدت س
ــته درست رسیده یا افت کرده  دادن این که آیا بس
ــا و جاهای  ــوند. اندازه ها برای دوری ه ــت می ش ثب
ــوند.  گوناگون در محیط های گوناگون گرفته می ش
ــازی ها، افت های  برای بکارگیری داده ها در شبیه س
ــته با مدل  )Gilbert–Elliott)G–E که در  بس
  G–E پیاده شده مدل سازی می شوند. مدل ns-2

1. Received Signal Strength Indicator

 )G( ــته به شرایط خوب دو حالت دارد : یکی وابس
ــته ی جدا  و دیگری به بد )B( ، با  احتمال افت بس

برای حالت های خوب و بد، به ترتیب               
و                     . گذر بین حالت ها از مدل مارکف 
ــذر حالت  ــروی می کند. ماتریس گ ــی پی دو حالت

2چنین است :  

   

)1(

که در آن                و               احتمال ماندن 
درحالت ها است.

 PGG( و احتمال حالت ها ) dB وdG( دو احتمال افت
وPBB( باید از داده ها به دست آیند. شناسایی مدل، 
ــأله ی خوراندن3 مدل مارکف پنهان4 است که  مس
در آن مشاهدات یعنی افت بسته در دسترس بوده 
ــار مربوطه تخمین زده  ــال حالت ها و انتش و احتم
می شود. داده های هر دو آنتن تک تک با بهره گیری 
ــی Baum–Welch به مدل های جدا  از خوارزم

گانه ی G–E خورانده می شود ]4[.
ــاختمان اداری و در یک  ــدازه گیری ها در یک س ان
سالن صنعتی انجام می شود. مجموعه ی اندازه گیری 
ــتنده –  ــاختمان با جای نمونه و جفت فرس در س
ــکل 4 آمده است. احتمال افت بسته  گیرنده در ش
ــکل 5  ــرای همه ی جاها و جفت های آنتن در ش ب
ــان داده شده است. یافته های شناسایی جای 4  نش
ــکل 5 در شکل 6 نشان داده شده است.  نمونه از ش
ــته برای حالت خوب   روی هم رفته احتمال افت بس
ــت  پایین در حالی که احتمال افت حالت بد  باالس
ــوب از حالت بد  ــده در حالت خ ــپری ش و زمان س
بلندتر است. شایان یاد آوری است که احتمال افت 
بسته از جا تا جا حتی میان جفت آنتن نزدیک هم 
به گونه ی برجسته ای تغییر می کند که بدین معنی 
است که محیط رادیویی خیلی به جا وابسته است.

ــت  ــالن صنعتی به دس ــای همانندی  در س یافته ه
می آید. طبیعی است که این یافته ها تنها برای یک 
ــر بوده و محیط حتی روز به  مجموعه ی ویژه معتب

روز تغییر می کند. 
2. State-transition
3. Fitting
4. Hidden-markov-model

2.4. هزینه ی شبکه برای کنترل  
ــه ی کنترل باید  ــبکه برای حلق کیفیت خدمات ش
ــبکه ای تضمین  ــرای نگهداری پایداری کنترل ش ب
ــود. کرانه5ی نرخ داده و نرخ افت بسته ی نظری  ش
در دست است]20[، ولی نشانه ای درباره ی کیفیت 
ــت نیست.  کنترل یا کارایی کنترل مربوطه در دس
ــته به  ــت که کارایی کنترل وابس ــواری این اس دش
ــبکه چگونه سنجیده شود]32[.  کیفیت خدمات ش
ــته کردن کارایی کنترل به  یک رویکرد برای وابس
کیفیت خدمات شبکه از راه افت بسته است. ترتیب 
ــمار افت بسته های  ــته، به عبارت دیگر، ش افت بس
پیاپی هنگام از دست رفتن بازخورد، هنگام قطعی 
ــامانه ی کنترل مهم است. حلقه ی  ــبکه، برای س ش
ــته های گاه گاهی را می تواند تحمل  کنترل افت بس
ــی افت کند  ــته ی پیاپ ــی اگر چندین بس کند، ول
ــاید در این مورد  ــدنی است، هرچند ش کنترل نش
ــد. این بر عکس  ــته ی میانگین کمتر باش ــت بس  اف
شبکه های رایانه ای است که در آن ها نوعاً برونداد و 
افت بسته ی میانگین مهم است. یک کنترل کننده 
ــود که افت  ــد به گونه ای طراحی ش درWCS  بای
ــون این ها به  ــی را مدیریت کند، چ ــته های تک بس
ــبب تضعیف و تداخل در شبکه ی بی سیم پرهیز  س
ــلوغی  ــکاف های بزرگ هنگام ش ــتند. ش پذیر نیس
ــبکه برای نمونه هنگام قطعی پیوند، مسیریابی،  ش
راه بندهای رونده6، یا هنگام تردد اضافی در شبکه 
ــامانه ی کنترل ویران گر است و شاید آن را  برای س
ــیه ی لغزش  به ناپایداری ببرد، برای نمونه اگر حاش

از اندازه بگذرد. 
ــبکه در کاربردهای کنترل بی سیم باید  از این رو ش
به گونه ای طراحی شود که افت بسته های پیاپی را 
ــرعت  کمینه کرده، قطعی ها را از میان برده و به س
ــود. در این صورت گزینش پروتکل های  بازیابی ش
 MAC ــیریابی مهم است. پروتکل MAC  و مس
ــی مناسب و منظم به بستر را تضمین  باید دسترس
ــات TDMA 7مطلوب  ــد، از این رو اغلب اوق نمای

است.
5. Bound
6. Moving obstacles
7. Time Division Multiplex Access

شکل4. جاهای نمونه ی اندازه گیری شده )شماره گذاری 
شده( برای مورد شبیه سازی اتوماسیون ساختمان.

...WCS
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ــته اندازه گیری شده  ــکل5. احتمال افت بس ش
برای هر جفت )پیوند( آنتن در محیط ساختمان 
ــه. پیوندهای  ــه ی جاهای نمون ــرای هم اداری ب
ــتادن های از آنتن 1 را نشان  شماره ی فرد فرس

می دهند.

شکل6. ضریب های تخمینی مدل برای هر پیوند از جای 4 نمونه. میله ی خاکستری زمان میانگین حالت-ماند و میله ی سیاه احتمال افت بسته را نشان می دهد.
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ــرایط دگرگون شده ی  اگر هنگام قطعی پیوند یا ش
ــبکه نیاز سامانه ی کنترل  تردد، کیفیت خدمات ش
را برآورده نکند، پروتکل مسیریابی باید به فرزی به 

گزینه ی دیگری کلید بزند.
ــبکه در ارتباط  ــت خدمات ش ــنجه ی کیفی یک س
 JNCC ــود ــنهاد می ش ــه در اینجا پیش ــا کنترل ک ب
سنجه ی هزینه ی شبکه برای کنترل NCC است. 
هدف NCC این است که کارایی شبکه را از روی 
ــد. این از راه درازای  ــان ده تجربه ی کنترل گر نش
ــود، زیرا همان  ــی انجام می ش ــته های پیاپ افت بس
ــت  ــد، مدت قطعی درس ــه که گفته خواهد ش گون
ــذارد. اگر کنترل گر   ــرل اثر می گ روی کارایی کنت
GC فرآیند G  را کنترل کند، پاسخ حلقه ی بسته 

چنین است : 
)2(

اگر بسته ها بین حسگر و کنترل گر افت کنند و در 
ــته باشیم، کنترل  درون داد کنترل گر 8ZOH داش

حلقه باز بوده و پاسخ حلقه باز YOL چنین است:
    

)3( 
که در آن  تازه ترین مقدار دریافتی پیش از قطعی 
ــت.اختالف بهره برداری عادی و با قطعی چنین  اس

است:

)4(

ــته باشد، رفتار عمومی  اگر GGC انتگرال گیر داش
هنگام قطعی شبکه پس از سپری شدن پویایی های 

گذرا، اثر انباشتگی انتگرال گیر است: 

)5(

که در آن ehold اختالف میان برون داد مطلوب و 
ــده ی فرایند از دید کنترل گر است. هنگام  دیده ش
ــع غیر صفر  ــا خطای مرج ــه مدتTout ب قطعی ب
ehold، کل مربع خطای برون داد از روی سنجه ی 

ISE  )انتگرال مربع خطا( چنین است:

)6(

8. Zero-ordr hold

ــت آمده  ــبکه، به دس ــرزده از قطعی ش خطای س
ــود که  ــه این یافته رهنمون می ش ــتور 6 ، ب از دس
ــوم  ــرل باید با توان س ــبکه برای کنت ــه ی ش هزین
ــب  باشد. در زمان گسسته،  درازای قطعی  متناس
ــته های پیاپی  ــت بس ــمار اف ــی به ش درازای قطع
ــود. NCC تنها برای سامانه های  برگردانده می ش
ــرال گیر معتبر  ــک انتگ ــدار دارای ی حلقه-باز-پای
ــامانه حلقه- باز- ناپایدار  ــت. به جای آن اگر س اس

باشد، خطا به گونه ی نمایی رشد می کند.
ــیه ی لغزش به پایداری وابسته  NCC از راه حاش
ــا آن جا تضمین  ــه در آن پایداری ت ــت]17[، ک اس
ــده  ــرز درازای قطعی تعیین ش ــه از م ــود ک می ش
 NCC .ــته باشیم ــیه ی لغزش نگذش توسط حاش
ــته بر همه ی  ــی کاربرد دارد که افت بس در صورت
ــای کنترل به گونه ی همانندی اثر کند. اگر  حلقه ه
حلقه های کنترل حاشیه های پایداری لغزش تأخیر 
ــاید به کارگیری درازای  گوناگون داشته باشند، ش

قطعی بهنجار شدهdmax  9 مناسب تر باشد:

)7(
 

ــمار  ــرای اندازه گیری NCC میانگین، ش در کار ب
ــته نمای10  ــی در یک گذش ــته های پیاپ ــت بس اف
ــی از درازای افت گردآوری  ــه گونه ی تابع Dhistب
ــود. گذشته نما روی N بسته ی فرستاه شده  می ش
ــود. جمع SKDhist)K(K کل شمار  انباشته می ش
ــت که در آنk  پیمانه ی گذشته  ــته ها اس افت بس
نماست. آن گاه هزینه ی شبکه برای کنترلJNCC به 
ــده11 باk3 ی درازای قطعی ها،  گونه ی جمع ترازش
ــته ی فرستاده  ــده روی همه ی N بس میانگین ش

شده، تعریف می شود:
        )8(

          
سنجه ی NCC در دستور شماره ی 
ــته  ــرد دارد که افت بس ــر  8 آن گاه کارب ب
ــه گونه  ــای کنترل ب ــه ی حلقه ه ی هم

ــی  بازه  ــد و همگ ــر کن ــدی اث ی  همانن
ــند.  ــته باش ــان داش ــری یکس به نمونه گی
ــده با ــای آن درازای قطعی بهنجار ش  ج

h/dmax می تواند به کار رود:

)8(

       9. Normalized
      10. Histogram  
      11. Weighted

ــتادن  ــک نمونه،  فرض کنید  در فرس ــه عنوان ی ب
ــته ای، n تا از N  بسته افت  پیاپی هم اندازه ی بس
ــر N بخش پذیر  ــد. همچنین فرض کنید n ب کن
بوده و در N برای n/nB فرستادن پیاپی جا باشد. 

آن گاه داریم:

  )9(

ــند، NCC با  ــت باش ــر  n و N ثاب ــن رو اگ از ای
ــته ای کمینه شده یعنی  ــتادن پیاپی تک بس فرس
ــته ها  ــا افت همه ی بس )JNCC)n,1,N(=)n/N و ب
ــود یعنی  ــینه می ش ــتادن پیاپی بیش در یک فرس
ــبکه باید  )JNCC)n,n,N(=)n3/N . یک پروتکل ش
با برتری دادن افت بسته های تکی به افت بسته های 
ــی، JNCC را کمینه کند تا برای حلقه ی کنترل  پیاپ

بی درنگ، کیفیت خدمت خوبی به دست دهد. 
ــته روی کارایی  ــرای دادن نمونه ای از اثر افت بس ب
ــامانه ی درجه ی اول  ــبیه سازی ها با س کنترل، ش
  T=10،k=1انجام شده است:                          با
ــا  تنظیم های به  ــر  PID ب ــک کنترل گ وt =2و ی

دست آمده از روش کنترل مدل درونی :
)10(

که در آن Ki، KP و Kd به ترتیب ضریب تناسبی، 
ــر PID  و   ــتق گیر کنترل گ ــر و مش ــرال گی انتگ
ــازی  ــت. چندین شبیه س X یک ضریب تنظیم اس

ــا احتمال افت  ب  Gilbert-elliottــدل با م
بسته ی میانگین از 0 تا 5/0 انجام شده است. 

ضرایب مدل چنین است :
 [dB=0,0/98],dG=0              
PGG=PBB=[0,0/99]
اگر PBB=0 باشد آنگاه PGG=1می شود .  
برای بیرون کردن افت بسته های ویژه، 
ــت  ــخ پله به دس میانگین 1000 پاس

آمده است. 
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نمودار هزینه ی کنترل اندازه گیری شده با سنجه ی 
ــب احتمال افت  ــرال مربع خطا )ISE( بر حس انتگ
ــبکه برای کنترل )دستور8( در  بسته و هزینه ی ش

شکل7 کشیده شده است. 
ــان می دهد: با ــر را نش ــای زی ــا چگونگی ه  مورده

ــت  ــرده با بهترین کارایی به دس ــرل فش X=1 کنت
ــود. با  ــته بدتر می ش ــد که با افزایش افت بس می آی
X=2  کارایی کنترل اندکی کمتر به دست می آید، 
ــت! زیرا هزینه ی  ــدن آشکار اس ولی کاهش بدترش

کنترل با افزایش به سختی باال می رود.
ــم خیلی محافظه  ــا X=4، تنظی ــورد پایانی ب در م
کارانه ای بر گزیده شده است، به گونه ای که کارایی 
ــته از تنظیم های دیگر بدتر است. از  بدون افت بس
ــِب کنترل گر، کنترلی به دست  این رو تنظیم مناس
ــته ایستادگی می کند.  می دهد که در برابر افت بس
ــانه ی روشنی  ــبکه نش در حالی که احتمال افت ش
  NCC ــت نمی دهد، میان از کارایی کنترل به دس
ــی تقریبی وجود  ــتگی خط ــه ی ISE  وابس و هزین
ــک مورد واقعی تر  ــه کارگیری NCC در ی دارد. ب
ــده  در نمونه ی کنترل باالبر در بخش 1.5 انجام ش
ــت، که رفتار همانندی را میان NCC و کارایی  اس

کنترل نشان می دهد.

5. نمونه های شبیه سازی هم زمان
شبیه ساز PiccSIM و با همه ی ارتباطات و کنترل 
برای دو نقش گوناگون  WCS  به نمایش گذاشته 
ــت کنترل بی سیم باالبر در  ــده است. مورد نخس ش
ــالن صنعتی است. این مورد بر بحرانی بودن  یک س
ــد می کند. مورد دوم  ــیم تأکی زمان ارتباطات بی س
کاربرد خودکارسازی ساختمان است که در آن دما 
ــیم کنترل  و تهویه با به کارگیری اندازه گیری بی س
ــود. این مورد روی گذرداد12، افت بسته و هم  می ش
ــبکه تمرکز می کند. هر دو مورد سودهای  بندی ش
شبیه سازی هم زمان را نشان می  دهند، که در آن ها 
ــکالت بحرانی یا مسایل پروتکل مربوطه آشکار  مش
ــده و کل سامانه می تواند ارزیابی شود. موردهای  ش
ــرد PiccSIM  را به عنوان یک  ــازی کارب شبیه س

ابزار طراحی هم زمان به نمایش می گذارد]6[.
ــت که کارایی این سامانه های  ــایان یادآوری اس ش
ــی  ــه ی کنترل تراکنش ــن حلق ــا چندی ــرل ب کنت
ــود. رفتار زمانی ویژه ی  نمی تواند از پیش تعیین ش
ــبکه، به راه های ویژه ای بر سامانه ی کنترل پویا  ش
ــبکه، در بر دارنده ی  اثر می گذارد. تراکنش میان ش
ــامانه ی کنترل تنها  ــیریابی و الگوی تردد، و س مس
ــود. این اثرات  ــازی ارزیابی ش ــد  با شبیه س می توان
ــه ای نیاز به  ــرل دلیل ریش ــبکه- کنت تراکنش ش
ــازهای هم زمان ارتباطات و کنترل مانند  شبیه س

ــیابی  ــی، طراحی و ارزش ــرای بررس PiccSIM ب
WCS است.

12. Throughput

ــب احتمال افت بسته و هزینه ی  ــکل7. نمودار هزینه ی انتگرال مربع خطا بر حس ش
شبکه برای کنترل )دستور8(. خط میانگین مربع خطا گذرانده شده است.
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1.5 کنترل باالبر در یک سالن صنعتی
ــازی کنترل باالبر انگاشته می شود  در مورد شبیه س
ــیله ی دستی  ــرعت را با یک وس که راهبر مرجع س
ــد. پیام های  ــامانه ی کنترل می ده ــیم به س بی س
ــبکه ی IEEE 802.15.4  بی سیم  کنترل روی ش
ــته شده تا  ــالن و روی باالبر گذاش محلی که در س

سامانه ی کنترل باالبر مسیر یابی می شود.
ــت که  ــدل باالبر به کار رفته در این جا همانی اس م
در ]11[ آمده است. در این شبیه سازی مدل باالبر 
ــان واقعی، بزرگ تر  ــی تا اندازه ی جه پنج بار، یعن
ــامانه ی کنترل باالبر در بر دارنده ی  ــده است. س ش
کنترل گرهایPID  برای موتورهای چرخ و باالکش 
ــت که عملگرها را بر پایه ی مرجع سرعت داده  اس
ــده توسط راهبر به کار می اندازد. به منظورشبیه  ش
ــط کنترل گرهایPID  برای جا  سازی، راهبر توس
ــان بار نشان  به جایی عمودی و افقی و زاویه ی نوس
ــده است. تنظیم کنترل گر با شبیه سازی به  داده ش
ــده تا بدون ریزش بسته کارایی  گونه ای برگزیده ش
ــتورهای تنظیم  ــت آید. هر چند دس خوبی به دس
PID برای WCS در دست است، ولی آن ها برای 
ــاده بوده و از این رو نمی توانند  مدل های فرآیند س

برای مدل باالبر پیچیده و غیر خطی به کار رود.
برای ارزیابی اثر کیفیت خدمت شبکه روی کارایی 
ــای کیفیت  ــازی هایی با ضریب ه ــرل، شبیه س کنت
ــیر جا به  ــت. چندین مس ــده اس گوناگون انجام ش
ــبکه ی     ــا ضریب های گوناگون مدل ش ــی بار ب جای
ــت. نمونه های زاویه ی  ــازی شده اس G–E شبیه س
ــته  ــرای ضریب  های گوناگون افت بس ــان بار ب نوس
ــته به پراکندگی  ــده است. بس ــکل 8 داده ش در ش
ــم گیر در نوسان ها دیده  افت بسته ، افزایش چش
ــته13، که  ــته ی هم بس ــود. در حالت افت بس می ش
ــت رفته باشد  ــین از دس ــته ی پیش در آن اگر بس
احتمال افت بسته95% است ، نوسان ها در مقایسه 

13. Correlated

ــت به گونه ی  ــته ی یکنواخ ــا  پراکندگی افت بس  ب
چشم گیری بیش تر است حتی هنگامی که احتمال 
ــان است. کارایی کنترل به  افت های میانگین یکس
گونه ی تابعی از ضریب های G–E، میان گیری شده 
ــکل 9 و انتگرال مربع خطا برای  در ده اجرا ، در ش
ــته  ــه ی بار به گونه ی تابعی از احتمال افت بس زاوی
ــبکه برای کنترل )دستور8( در شکل  و هزینه ی ش
ــده اند. در نظر گرفتن افت بسته  ــان داده ش 10 نش
به تنهایی نشانه ی خوبی از کارایی کنترل به دست 
ــامانه ی  ــت نمی دهد، اگر چه  مانند س آمده به دس
 ISE به خوبی با هزینه ی NCC ،ــت رتبه ی نخس

همبستگی دارد.
ــالن صنعتی، که در آن یک  محیط رادیویِی یک س
چنین باالبر واقعی در حال کار است، در بخش 1.4 
اندازه گیری شده است. ضریب های  G–E به دست 
ــته بوده و درازای  آمده در بازه ی50-10% افت بس
ــط4 /0-0/2 ثانیه از بسته های پیاپی  قطعی متوس
ــکل 9 می توان دریافت  ــت رفته است. از ش از دس
ــه با  ــه کارایی کنترل در محیط واقعی در مقایس ک
ــیمی ــتی14 مانند کنترل س ــرل بی کاس  مورد کنت

ــازی  ــت. برای بهترس ــت کرده اس 400-200%  اف
ــی کارایی و اطمینان  ــی هم زمان برای بازیاب طراح
ــیمی  ــامانه ی س ــه با س ــی کنترل در مقایس بخش
جاهایی هست. بهترسازی ها دست یافتنی است که 

در کار آینده خواهد آمد.

2.5. مورد اتوماسیون ساختمان
ــو به عنوان  ــگاه آلت ــاختمان اداری در دانش یک س
ــامانه ی گرمایش  ــازی س مورد آزمون برای شبیه س
ــت. مورد  ــده اس و تهویه ی مطبوع به کار گرفته ش
بررسی نخست در]25[ پیشنهاد شده بود. چیدمان 
ــان  ــکل 11 نش ــاختمان با رویهم 39 اتاق در ش س
ــت. دما و گاز کربنیک اتاق ها که به  ــده اس داده ش

14. Perfect

ــا بکارگیری اصول اولیه  ــتگی دارد، ب پری آن ها بس
ــبکه یک شبکه ی  ــده است]25[. ش  مدل سازی ش
ــیم IEEE 802.15.4 با به کارگیری پروتکل  بی س
مسیریابی AODV می باشد. جای اندازه گیری های 
ــان داده شده در شکل4 برای همه ی ساختمان  نش
ــت زیرا اتاق ها کم و بیش همانند  همگانی شده اس

هستند.             
ــیرهای میان گره ها در ساختمان از روی جای  مس
ــش نمونه رده بندی شده اند. چون هشت اندازه  ش
ــیر گوناگون برای هر جایی هست ، یکی  گیری مس
ــازی  ــبیه س از مدل ها به گونه ی تصادفی برای ش

پیوند بر گزیده شده است.

ــان زاویه ی بار باالبر با احتمال های گوناگون افت بسته ی شبکه.   چپ : هیچ افت بسته.    ــکل8. نوس ش
میان : 30% افت بسته با پراکندگی یکنواخت. راست : 30% افت بسته با همبستگی%95

ــای زاویه ی بار بر  ــکل 9. نمودار انتگرال مربع خط ش
حسب احتمال افت بسته و درازای قطعی،  یعنی زمان 

میانگین حالت-ماند بد شبکه.

ت
العا

اط
ی 

ور
فنا

...WCS



91
هر 

  م
/ 1

36
ی 

ـاپ
 پی

/ 6
ره 

ـما
 ش

/15
ال

سـ

31

ــیم در هر اتاق  دما و غلظت گاز  ــگرهای بی س حس
کربنیک را اندازه می گیرند. این داده همراه با دمای 
ــخصی( و وضعیت چراغ ها به  مطلوب )با تنظیم ش
ــی آمد ورفت  کنترل گر مرکزی در نقطه ی دسترس
افراد به/ از یک اتاق، پیاِم بودن به کنترل گر مرکزی 
ــن/خاموش  ــود که چراغ ها را روش ــتاده می ش فرس
ــزی گرمایش و  ــرل مرک ــامانه ی کنت ــد. س می کن
ــیم هر اتاق  تهویه را بر پایه ی اندازه گیری های بی س
هماهنگ می کند. فرمان کنترل گرمایش/سرمایش 

و تهویه به اتاق ها پس فرستاده می شود.
ــیم به هر دو پیام با چکانش زمان15  شبکه ی بی س
ــبکه  ــردازد. هم بندی ش ــداد می پ ــش رخ و چکان
ــت که در آن داده  همانندWirelessHART  اس
ــیریابی می شود. معماری کنترل  توسط درگاه  مس
ــت؛ زیرا توانایی هایی بهتر  متمرکز توجیه پذیر اس
از بکارگیری طرح واژه های کنترل بهینه ی کلی به 
دست می دهد. به سبب کیفیت گره ها، جهش های 
چندگانه، محیط رادیویی  و MAC تصادفی، افت 
ــتاورد کنترل را کمرنگ  ــته هایی هست که دس بس

می کند.
15. Tome-triggered

ــته و  ــب  احتمال افت بس ــکل10. نمودار انتگرال مربع خطای زاویه ی بار بر حس ش
هزینه ی شبکه برای کنترل )دستور8(. خط میانگین مربع خطا گذرانده شده است.

شکل11.  چینش ساختمان اداری در مورد اتوماسیون ساختمان. جای گره ها ، 
اندازه ی اتاق ها )به متر( و جنس دیوارها نشان داده شده است.
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ــد از پیش به  ــور نمی توان ــان نمونه گیری درخ زم
ــت آید زیرا گذرداد به پروتکل، هم  ــادگی به دس س
ــخص  ــبکه ی مش بندی و تردد برآمده از کاربرد ش
ــازی داده  ــن نمونه با کّمی س ــتگی دارد. در ای بس
ــد که زمان نمونه گیری ــبیه سازی ، یافت ش  در ش

ــی بدون  ــت یافتن ــان دس ــن زم h =30s کوتاه تری
ــت. به سبب شرایط کانال و  پدید آوردن ازدحام اس
ــی، افت بسته ی میانگین%18  ارتباطات چند جهش
ــن رو کنترل گرها برای تحمل  ــت آمد. از ای به دس
ــاز به تنظیم  ــکاف در اندازه گیری ها نی ــداری ش مق

دارند.

ــت چپ  افت بسته ها و دست راست  NCCمربوطه.  ــته و هزینه ی شبکه برای کنترل هر اتاق. دس ــکل13. افت بس ش
باال  یک نقطه ی دسترسی و پایین دو نقطه ی دسترسی. مرز میان گره های دو نقطه ی دسترسی نشان داده شده است.

شکل14. هزینه ی کنترل)ISE( برای مورد اتوماسیون ساختمان. بدون شبکه )الف( ، یک نقطه ی دسترسی )ب(  و دو نقطه ی دسترسی )ج(. 
هزینه ی کنترل  NCC نشان داده شده در شکل13 را بازتاب می دهد. 

شبیه سازی  ــتاوردهای  دس ــکل12.  ش
ــا  دم ــاختمان.  س ــیون  اتوماس ــورد  م
ــنجش  س  .18 ــاق  ات در  ــش  گرمای  و 
ــیه ی  ــده با حاش ــر تنظیم ش کنترل گ
ــرای یک افت  ــای گوناگون: ب لغزش ه
ــرای دو افت  ــن( و ب ــته )نقطه چی بس

بسته ی پیاپی )خط پر(.
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ــر ارتباطات در این نقش  نزدیک 14/0S بوده  تأخی
ــان نمونه گیری    ــم گیری از زم ــه گونه ی چش که ب
ــن رو در طراحی  ــت. از ای ــر اس ــا کم ت کنترل گره
ــته و درازای قطعی باید دیده  ــرل تنها افت بس کنت
ــود. کنترل گرهایPID  برای کنترل گرمایش،  ش
ــترده تنظیم شده اند]10[، که  با رویکرد واحد گس
ــای کنترل گرها بر پایه ی  ــی از ضریب ه در آن برخ
ــت آمده، که  ــیه ی لغزش مطلوبdmax به دس حاش
ــته ی پیاپی  ــدازه ی درازای دو افت بس آن هم به ان
ــده است. روش های  ــته ش dmax=2h=60s گذاش
 WCSــتند، زیرا در ــم متداول کاربردی نیس تنظی
ــت رفتن باز خورد تضمین پایداری  به خاطر از دس

نیاز است.   
ــازی در شکل12 نشان  برخی از یافته های شبیه س
داده شده که در آن دمای یک اتاق نشان داده شده 
ــت. یافته ها برای یک کنترل گرPID  داده شده  اس
ــته ی  ــه برای پایداری در برابر افت یک یا دو بس ک
پیاپی تنظیم شده است. میان کارایی و مقاوم بودن 
یک نقطه ی سر به سری هست: با حاشیه ی لغزش 
ــته   ــخ کندتر بوده ولی هنگام افت بس بزرگ تر پاس

کمتر نوسانی می شود.
ــبکه برای کنترل هر اتاق  ــته و هزینه ی ش افت بس
ــان داده شده است.  ــکل های 13الف و ب نش در ش
ــه ی ISE با توجه  ــنجه ی هزین کارایی کنترل با س
به دمای مطلوب ارزیابی می شود. افزایش هزینه ی 
ــبکه )بی افت  ــنجش با مورد بدون ش کنترل در س
بسته( را می توان در شکل 14 الف و ب که شرایط 
ــاب می دهد دید.  ــبکه ی گوناگون را بازت خدمت ش
ــامانه ی کنترل آشکارا به کیفیت خدمت  کارایی س
ــتگی دارد، به گونه ای که کارایی کنترل  شبکه بس
ــط شبکه محدود می شود.  گره های خیلی دور توس
برای بهترسازی دستاوردهای کنترل، کنترل گرهای 
اتاق های خیلی دور را می توان برای حاشیه ی لغزش 
بزرگ تر بازتنظیم نمود. یک گزینه ی جایگزین این 
ــری افزوده  ــی بیش ت ــت که نقطه های دسترس اس
ــوند. سپس میان  ــده و در ساختمان پراکنده ش ش
ــی اتصالی با پهنای باند بیش تر،  نقطه های دسترس
ــیمی یا WiFi می تواند به کار رود.  مانند اترنت س
ــبکه را  ــرح زنجیره ی مراتبی16 کارایی ش چنین ط
ــت بند آن دستاوردهای کنترل  افزایش داده و پش

بهتر می شود.
ــی  ــره ی مراتب ــبکه ی زنجی از ش ــری  ــا بهره گی ب
)شکل های 13 الف و ب(، کیفیت خدمت شبکه به 
گونه ی چشم گیری افزایش یافته، هزینه ی باالسری 
ــیریابی، تأخیر، افت بسته و هزینه ی افت آمده  مس
در جدول2 کاهش می یابند. چنان که در شکل 14 
ج به نمایش در آمده کنترل بهتر و هزینه ی کنترل 
ــت می دهد و با مورد بدون شبکه ی  کمتر را به دس
کوچک نشان می دهد که طراحی WCSسرراست 
ــازی با  ــن که PiccSIM  ابزار شبیه س نبوده و ای

16. Hierarchical

ــان و آزمون  ــی هم زم ــت برای طراح ــی اس ارزش
ــیم در جایی که نیاز است  کاربردهای کنترل بی س
تا در طراحی کنترل، مشکالت مربوط به پیامدهای 
ــود. پیامدها می توانند با  ــبکه ی بی سیم دیده ش ش
ــبکه ی درخور و باز تنظیم  گزینش پروتکل های ش
ــازی  ــوند. در کّمی س ــامانه ی کنترل جبران ش س
ــازه ی نمونه گیری، بهره گیری  ــن مورد  افزایش ب ای
ــناس و تغییر هم بندی شبکه  از کنترل گر لغزش ش
از جدول1 به عنوان راه حل های مشکالت سرزده از 

شبکه بکار گرفته شده اند. 
                 

6. یافته ها
ــان  ــازی هم زم ــی و شبیه س ــته طراح ــن نوش ای
ــات و آلگوریتم های کنترل در  ــای ارتباط پروتکل ه
ــیم را باز نمود. مشکالت  ــامانه های کنترل بی س س
ــبکه و کنترل در WCS شناسانده شد  ریشه ای ش
ــبکه و کنترل  ــی تراکنش میان الیه های ش و ارزیاب
ــرای گزینش  ــد. راهنماهای کلی ب ــمند گردی روش
ــبکه و طراحی کنترل به دست داده  پروتکل های ش
ــکالت رایج کاربردهای کنترل بی سیم  ــد تا مش ش
ــت که راه حل ها و  ــایان یادآوری اس ــود. ش کم ش
ــازی ها برای کارایی در تراز سامانه برای هر  بهترس

دو الیه ی ارتباطات و کنترل  کاربرد دارند. 
بهره گیری از مدل های افت بسته بر پایه ی داده های 
جهان واقعی برای شدنی ساختن شبیه سازی واقع 
بینانه ی  WCS شناسانده شد. اثر کیفیت خدمت 
ــامانه ی کنترل بررسی شد و سنجه ی  ــبکه بر س ش
ــبکه برای کنترل برای کّمی سازی اثر  هزینه ی ش
ــامانه ی کنترل شناسانده شد.   ــبکه بر کارایی س ش
ــت خدمت  ــتقیم میان کیفی ــتگِی مس NCC بس
ــت داده و از  ــه دس ــرل را ب ــی کنت ــبکه و کارای ش
ــبکه برای  ــن رو می تواند در ارزیابِی درخورِیِ ش ای

کاربردهای کنترل به کار گرفته شود. 
ــی  ــی، طراح ــدآوری خوارزم ــگام پدی در کار، هن
ــتی  ــی و درس ــتن، برای بررس و پیش از به کار بس

ــنجی رفتار  WCS، کاربردهای کنترل بی سیم  س
ــازی گردند. شبیه  باید به گونه ی هم زمان شبیه س
ساز PiccSIM ابزاری همه کاره برای شبیه سازی 
ــتن  ــد. با داش ــان ارتباطات و کنترل می باش هم زم
ــبکه ی اختصاصی و مدل های تازه ی  ــاز ش شبیه س
ــبکه که پیوسته از سوی پژوهشگران در  پروتکل ش
ــوند، این یک بستر  سراسر جهان پدیدآوری می ش

پیشرفته ی شبیه سازی هم زمان است.
ــد مورد  ــزرگ مقیاس مانن ــرل ب ــامانه های کنت س
ــاختمان که در این جا  ــبیه سازی اتوماسیون س ش
آمد، تنها با شبیه سازی می توانند بررسی شوند که 
ــکل می تواند آزموده  ــای ویژه ی پروت در آن جنبه ه
ــده  ــیاری از گزینه های طراحی گفته ش ــود. بس ش
ــر، گزینه ی  ــان  نمونهVگیری کنترل گ ــد زم مانن
ــه کاربرد  ــبکه ب ــبکه و هم بندی ش پروتکل های ش
ــی برای  ــای کارای ــته اند. ارزیابی ه ــط وابس و محی
ــازی به بهترین  ــکل ویژه با بکارگیری شبیه س پروت
Pi ــود. با بکارگیری شبیه ساز - یوونه انجام م ش
ــده اند  ــازی ش ــش گوناگون شبیه س cSIM، دو نق
ــده را برجسته نموده  ــایل بحث ش که برخی از مس
ــود بکارگیری طراحی و شبیه سازی هم زمان  و س
ــان می دهند. کارایی  ــدآوری WCS را نش در پدی
ــه در آغاز هویدا  ــیم ک ــایل کلی کنترل بی س و مس
ــوند، چنان که در موردهای  ــتند ارزیابی می ش نیس

شبیه سازی به نمایش گذاشته شد.

PiccSIM :پیوست
PiccSIM به عنوان یک بسته ی آزاد بیرون داده 
 PiccSIM .ــده و بهره گیری از آن رایگان است ش
ــانی زیر در دسترس است :              به گونه ی برخط در نش
   /http://wsn.tkk.fi/en/software/ piccsim
ــاز شبکه ns-2 را بکار می برد  PiccSIM  شبیه س
ــترس است :       ــانی زیر در دس که آزاد بوده و در نش

             http://www.isi.edu/nsnam/ns
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   دو نقطه ی دسترسی یک نقطه ی دسترسی

  4/5افت بسته)%(                                       18                      

 0/05  هزینه ی شبکه برای کنترل                    0/40  

0/075میانگین تأخیر ارتباطات )ثانیه(               0/14

0/3هزینه ی باالسری مسیریابی)%(                 2/5

 ./.37                   ISE0/023                    میانگین هزینه ی کنترل

جدول2. یافته های شبیه سازی اتوماسیون ساختمان

http://wsn.tkk.fi/en/software/%20piccsim/
http://wsn.tkk.fi/en/software/%20piccsim/
file:///\\Aiac-server\For%20all\Teymouri\135\WCS\����<0025>20�%20��<0647>%20���<0025>20������%20������%20<0025>20WCS.doc
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مقايسه ی جريان سنج های 
توربينی و فراصوتی

پژمان قضایی پورامینی

عضوکمیته استانداردهای ابزار دقیق

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

واژه های کلیدی:
اندازه گیری جریان سیال

جریان سنج فراصوتی
جریان سنج توربینی

نگـــــارش

ــم و کاربرد  ــرفت عل ــق با پیش ــته مطاب ــال های گذش طی س
ــان )Flow( در  ــث اندازه گیری میزان جری ــت بح آن در صنع
ـــرفت  ــت خوش تـحول و پیش ــت و گاز دس ــای نف فـرآینده
بسـیارگردیده است. تنوع ادوات اندازه گیری میزان جریان، به 
ــی از مبانی و  ــناخت کاف ــت که در صورت عدم ش گونه ای اس
محدودیت های آن ها قطعاً فرد را در انتخاب، دچار سر درگمی 

و یا اشتباهات غیر قابل جبران خواهد نمود.
ــنایي با جریان سنج های توربینی  هدف از تدوین این مقاله آش
و فراصوتی، مزایا، معایب و محدودیت های استفاده از آن ها و تا 

حد امکان مقایسه این نوع جریان سنج ها می باشد.

لد
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  مقايسه جريان سنج ...

1.جريان سنج های توربینی1 
پیش از توسعه  ی استفاده جریان سنج های توربینی 
ــاال بودن دقت و  ــت و گاز، به دلیل ب ــع نف در صنای
ــنجش آن ها، این جریان  قابل اعتماد بودن نتایج س
ــنج ها به صورت وسیعی در صنایع هوا فضا مورد  س
ــتفاده قرار داشته اسـت. به دالیـل ذکـر شـده،  اس
ــال تـدویـن  ــادی بـه دنـب ـــال 1970 مـی در س
ــان  جری از  ـــتفاده  اس   API-2534 ــتاندارد  اس
سنج های توربینی در صنایع نفـت و گاز رواج پیـدا 
ــتفاده به جهت اندازه گیری میزان جریان  کـرد. اس
ــگاه های نفت و گاز،  سیال به قصد فروش2، پاالیش
ــتی های نفتی، بارگیری  خطوط لوله، بارگیری کش
ــت و ... از جمله  ــل نف ــین های حم ــه ماش و تخلی

کاربردهای این نوع جریان سنج ها می باشد.

1.1 مبانی عملکرد
جـریان سنج های توربینی از نظر ساختاری متشکل 
ــش مکانیکی )ثابت و دوار( و الکتـرونیکی  از دو بخ
ــنـد، که بـه کمـک بخشش های اشاره شده  می باش
دبی حجمی سیال3 قابل اندازه گیری خواهـد بـود. 
دبـی حجـمی از طـریق اندازه گیری سرعت خطی 
سیال در حین عبور از جریان سنج توربینی با سطح 
ــبه می گردد. در هنگام عبور  مقطع مشخص محاس
ــیال از جریان سنج توربینی، سرعت خطی سیال  س
به سرعت زاویه ای )RPM( بخش های دوار )پروانه 
و شفت مربوط به آن( جریان سنج تبدیل می گردد. 
ــرعت  ــر این فرآیند، س ــاس قوانین حاکم ب ــر اس ب
ــب با  ــود آمده در بخش دوار، متناس ــه ای بوج زاوی
ــد و با توجه به این که  ــرعت خطی سیال می باش س
سرعت خطی سیال در عبور از جریان سنج با سطح 
مقطع مشخص متناسب با دبی حجمی سیال است 
ــرعت زاویه ای بوجود  ــوان نتیجه گرفت که س می ت
ــب با دبی حجمی  ــش دوار نیز متناس آمده در بخ

سیال می باشد.

2.1. ساختمان داخلی
ــاختمان  ــد، س همان طور که پیش از این عنوان ش
ــکل از دو بخش  ــنج های توربینی متش ــان س جری
ــد. بخش مکانیکی  ــی و الکترونیکی می باش مکانیک
ــه دو عدد  ــکل که ب ــتوانه ای ش از یک محفظه اس
ــکیل گردیده که درون این  ــده، تش فلنج متصل ش
ــک پروانه  ی دوار4 مـجهـز  ــتوانه ای به ی محفظه اس
است و بخـش الکـترونـیکی  مشـتمل بـر یـک یا 
ــگر5 به جهت اندازه گیری سرعت زاویه ای  چند حس
ــیـال از درون جـریان  ــد. عبـور س پروانـه مـی باش
ــه گردیده  ــر به چرخش پروان ــنج تـوربینی منج س
ــگر یا که نتیجه این چرخش، تولید پالس در حـس

1. Turbine flow meters
2. Custody transfer metering
3. Volumetric flow meter
4. Turbine
5. Pickup Coil

خواهـد بـود. هر پالس تولید شده در حسگر بیانگر 
ــخص از سیال عبوری است که جمع  یک حجم مش
ــده در یک زمان مشخص حجم  پالس  های ایجاد ش

سیال عبوری را نشان خواهد داد. )شکل 1(

3.1. مزايا و معايب
ـــاختاری، قدمت نسبتا طوالنی کاربرد  به دالیل س
ــنایي  ــی در صنعت، آش ــنج های توربین ــان س جری
ــط آن و دارا  ــازوکار اندازه گیری توس ــا س ــل ب کام
ــتـانداردهای بین المللی معتبر، با صراحت  بودن اس
ــط  ــری دبی توس ــت اندازه گی ــت دق ــوان گف می ت
ــابه  ــه با ادوات مش ــنج ها در مقایس ــن جریان س ای
ــازنده ها  ــد. مضاف بر آن فراوانی س بی نظیر می باش
ــه دقت باال  ــب آن با توجه ب ــبتاً مناس و قیمت نس
ــن ادوات را  ــتفاده کنندگان ای ــری، اس در اندازه گی
ــتا  به انتخاب آن ها ترغیب می نماید. در همین راس
ــت و همچنین  ــن دق ــای تعیی ــناخت پارامتره ش

کمیت های موثر در آن ها الزم و ضروری است. 
پارامترها و مشخصه های اساسی که در تعیین دقـت 
جـریان سنج های توربینی بسیار مهم و حائز اهمیت 
می باشند عبارتند از صحت6 )که از طریق دو پارامتر 
خطی بودن7 و تکرارپذیری8 قابل تعریف و محاسبه 
می باشد(، افت فشار9 تفکیک پذیری10، قابلیت تغییر 
گستره  ی اندازه گیری11 و مواردی از این دست؛ لذا 
ـــرایط فـرآینـدی  ــر در ش ــده و یا تغـیی هر پـدی
ــن پـارامـترها گردد،  ــه منــجر به تـأثیر در ایــ ک

6. Accuracy
7. Linearinty
8. Reapeatability
9. Pressure Loss
10. Resolution
11. Rengability

ــط جریان سنج های  دقت در اندازه گیری دبی توس
ــازد. کمیت هایی از  ــی را متأثر از خود می س توربین
 )S.G( قبیل دما، فشار گران روی12، وزن مخصوص
ــتند  ــیال از جمله عواملی هس ــوب گذاری س و رس
ــنج های توربینی  که در دقت اندازه گیری جریان س
بسیار موثرند. حذف اثر نامطلوب کمیت های عنوان 
ــنج ها از  ــده در دقت اندازه گیری این جریان س ش
ــت که همواره مورد توجه و مد نظر  ــکاتی اس مش
بوده است. از بین کمیت های مذکور سازوکار تأثیر 
ــوب گذاری سیال به گونه ای است  گران روی و رس
ــنج توربینی  ــذف اثر آن ها در دقت جریان س که ح
بسیار دشوار بوده و به سادگی امکان پذیر نمی باشد. 
ــنج های توربینی  با توجه به کاربرد فراوان جریان س
ــازنده های این  به خصوص در صنایع نفت و گاز، س
ــزون کاربرد آن ها  ــد روز اف ــرای حفظ رون ادوات ب
ــنج  ــاخت یک نوع جریان س در صنعت، اقدام به س
ــکل خاص پروانه  ــی نموده اند که به دلیل ش توربین
ــوب گران روی،  ــرات نامطل ــی آن حلزونی اث توربین
ـــیال و گاهی تغـییـرات فشـار،  ــوب گذاری س رس
ــنج های توربینی معمولـی13 تـا  نسبت به جریان س
ــکل 2(.  ـــت )ش حـد زیـادی حـذف گردیـده اس
ـــوم بـه جریان سنج  ـــنج ها مـوس ایـن جریان س
توربینی حلزونی14 )شکل 3( می باشـند. اگــر چـه 
ــنـجـ ها  ــاخت و عـرضه  ی ایـن نــوع جـریان س س
ــــت صـورت پـذیـرفتـه امـا بـه  چنـد سـالی اس
ــری اندک15 که در  ـــکاتی تکفیک  پذی دلـیل مـش

12. Viscosity
13. Rim Type
14. Helical Turbine Meter
15. Low Pulse Resolution

ــی و  اجزای  ــاختمان داخل ــکل 1 . س ش
جریان سنج های توربینی
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  مقايسه جريان سنج ...

ــته، کاربرد  عملیات آزمون دقت16  آن ها وجود داش
این نوع جریان سنج ها توسعه  ی زیادی نیافته است. 
 API ــتاندارد اخیرا با توجه به اصاحاتی که در اس
صورت پذیرفته و پیشرفت هـایی که در روش هـای 
ــات آزمون دقت  ــبات و همچنین در عمـلی محاس
 Pulse Interpolation ــد  )تأیی ــده  ــام ش انج
ــنج های توربینی  Technique(، کاربرد جریان س

حلزونی نیز افزایش سریعی را تجربه کرده است.

جريان سنج های فراصوتی17 
ــتـفاده از امواج  ــخصـی بـرای اس ــه  ی مش تاریخچ
ــیاالت  ــری میزان جریان س ــی در اندازه گی فراصوت
ــع، دهه ی  ــی از مراجـ ــت. در برخ ــت نیس در دس
ــه  ی آغاز  ــه عنـوان دهـ ــادی )1980( ب 80 مـی
ــنج های فراصوتی،  ــتفاده ی صنعتی از جریان س اس
ــتانداردهای بین المللی  که به دلیل عدم تدوین اس
ــده  ــیار محدود بوده، عنوان ش معتبر به صورت بس

است.
ــلم است کاربرد جریان سنج های  اما آن چه که مس
ــه  ی اخیر  ــی در ده ــاس صنعت ــی در مقی فراصوت
ــتفاده از این نوع  ــد روز افزونی داشته است. اس رش
ــنج ها در کشورهای اروپایی دارای قدمت  جریان س
ــرکت های  ــن دلیل ش ــوده و به همی ــری ب بیش ت
ــن نوع جریان  ــازنده  ی متنوعی در اروپا برای ای س
ــنج ها وجود دارد. جریان سنج فراصـوتی ضـمن  س
ــتانداردهای مختلف  ــد اس ـــتن مـجوز و تأیی داش
ــازنده  ــرکت های س ــا فعالیت و اصرار ش اروپایي ب
 API ــتاندارد ــق به اخذ مجوز و تایید اس آن، موف
ــده  ــتاندارد API تدوین ش ــت. اس نیز گردیده اس
ــخصه  ی ــماره مش ــنج ها با ش ــرای این جریان س  ب
Measu )API MPMS 5.8 )2004( با عنوان -
ment of Liquid Hydrocarbons by Ul-

ــترس استفاده  trasonic Flow Meters در دس
ــایان ذکر است که استاندارد  کنندگان می باشد. ش
ــدازه گیری میزان  ــده صرفاً مربوط به ان ــاره ش اش
ــه یک نوع خاص  ــان مایعات بوده و مختص ب جری
 Transit Time ــنج ها با عنوان از این جریان س
ــمت های  ــوص مبانی آن در قس ــت که در خص اس
ــنج های  ــود. جریان س ــح داده می ش ــدی توضی بع
ــتفاده به  ــی همانند انواع توربینی، قابل اس فراصوت
ــان به قصد فروش،  ــت اندازه گیری میزان جری جه
ــنج  ــت و گاز به عنوان جریان س ــگاه های نف پاالیش
ــتی های  درون فرآیندی، خطوط لوله، بارگیری کش
ــین های حمل نفت و  نفتی، بارگیری و تخلیه ماش

... می باشند.

1.2. مبانی عملکرد
ــنج فراصوتی که به دلیل  تا کنون دو نوع جریان س
ــواج فراصوت برای  ــتفاده از ام ــاوت در روش اس تف

16. Proving
17. Ultrasonic flow meters

ــند،  ــل افتراق از هم می باش ــری دبی قاب اندازه گی
ساخته شده و مورد استفاده قرار گرفته است. 

1.جریانسنج های مبتنی بر پدیده  ی داپلر یا اختاف 
فرکانسی18 

ــنج های  مبتنی بر روش زمان عبور یا  2.جریان س
اختاف زمانی19 

ــواج فراصـوت )امواج  ــر دو روش به کمک ام در ه
ــس )20Khz<(، از طـریق یک یـا چند  با فـرکان
ــال و دریافت کننـده  ی امواج، سرعـت  جفت  ارس
سیـال عبـوری از جریان سنج تعـیین می گردد. با 
توجه به این که سرعت سیال در عبور از جریان سنج 
ــب با دبی سیال  ــخص، متناس ــطح مقطع مش با س
ــت با لحاظ نمودن ضرایب و تصحیح هـای الزم  اس

دبی سـیال تعیین خواهد شد. )شکل 4(
ــان می دهد که رشد  ــی های به عمل آمده نش بررس
استفاده از جریان سنج زمان عبور به مـراتب بیش تر 
ــر آن با توجـه ایـن که  ــت. مضاف ب از نوع داپلر اس
نوع زمان عبور دارای تأیید استـاندارد بیـن المـللی 
ــد، از این رو به  ــه صـورت مدون نیز می باش API ب
ــاختار داخلی این نوع اکتفا می گردد. اگر  ــرح س ش
ــاره  ــاختاری زیادی برای دو نوع اش چه اختاف س
ــت. جریان سنج های فراصوتی  شده قابل بیان نیس
زمان عبور شامل یک یا چند جفت ارسال کننده  ی 
ــت کـه همـزمان بـه عنوان  امواج )ترنسدیوسر اس
ــتفاده می گردد. امواج  دریافت کننده امواج نیـز اس
ــر اول  ــخصی از ترنسدیوس فراصوتی با زاویه  ی مش
ــال و توسط ترنسدیوسر دوم، که در این حالت  ارس
حکم گیرنده را دارد، دریافت می گردد. به دنبال آن 
ــط ترنسدیوسر دوم انجام و امواج  همین عمل توس
ارسالی از آن در ترنسدیوسر اول، که در این حالت 
ــکل 4،  ــم گیرنده را دارد، دریافت می گردد )ش حک
ــت امواج در دوحالت،  چپ(. اختاف بین زمان رف
ــیال عبوری از جریان سنج  ــرعت س ــب با س متناس

می باشد.
18. Doppler flow meter
19. Transit time meter

با توجه به مشخص بودن سطح مقطع عبور سیال، 
ــده می توان  حجم  ــبه ش ــرعت محاس به کمک س
ــنج را محاسبه نمود. محاسبات  عبوری از جریان س
ــه  ی الکترونیکی که  ــده در یک مجموع ــاره ش اش
ــد،  به طور معمول مجهز به یک ریزپردازنده می باش
ــود. به دلیل سادگـی سـاختاری، ایـن  انجام می  ش
ــی و گیره  ای20  ــنج ها به دو صورت فلنج جریان س

)شکل 5( در دسترس می باشند.

3.2. مزايا و معايب
ــتگی به  ــاال در اندازه گیری دبی، عدم وابس ــت ب دق
تغییرات گران روی سیال، عدم ایجاد مانع در مسیر 
جریان، افت فشار بسیار پایین، نداشتن اجزای دوار 
ــیار کم  ــاز به تعمیرات عملیاتی بس ــه نی و در نتیج
ــیون ادواری بسیار کم از جـمله  و نیاز به کالیبراس
ــد. مضاف بر  ـــنج ها می باش مـزایای این جـریان س
ــتفاده از جریان سنج هایي با چند  آن در صورت اس
ــر )شکل 6(، ضمن ایجـاد امـکان  جفت ترنسدیوس
ــن پـروفـایل جریان در خطوط لوله، می توان  تعـیی
باال بودن قابلیت اعتماد به نتایج اندازه گیری دبی را 

نیز به مزایای اشاره شده اضافه نمود.
ــی که در تعیین  ـــخصه های اساس پارامـترها و مش
ــم و حایز  ــیار مه ــنج ها بس ــت این جـریان س دقـ
ــابه جریان سنج های  اهمـیت می باشند تقریباً مش
توربینی است. به همین دلیل مقایسه  ی این جریان 
سنج ها با انواع توربینی بر مبنای پارامترهای اشاره 
ــده، بسیار آسان است. با مـرور این پـارامتـرها و  ش
ــخصه ها، اگـر چه دشواری و حساسیت بسیار  مـش
باالی تنظیم ترنسدیوسرها در هنـگام نصب اولیـه 
ــرات و همـچنین تـفـاوت در  ــد از هر تعـمیـ و بع
عملیات آزمون دقت جریان سنج هاي فراصوتي در 
ــنج هاي توربیني )که امکانات  ــه با جریان س مقایس
ــنج ها الزام  ــراي این نوع جریان س ــري را  ب بیش ت
ــنج ها  ــکات این جریان س مي نماید( از جمله مش

20. Clamp On

شکل 3. مقطع جریان سنج حلزونیشکل 2. مقایسه  ی پروانه  ی جریان سنج های توربـینی 

شکل 4. جریان سنج های فراصوتی، راست: داپلر، چپ: زمان عبور
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ــوب می گردند، اما به طور کلی می توان نتیجه  محس
ــنج های  ــی برای جریان س ــت، معایب بنیادی گرف

فراصوتی متصور نمی باشد.
  

 

نتیجه گیری
با مرور مجدد مطالب ارایه شده در خـصوص جریان 
ــنج های توربینی حلزونی و فراصوتی زمان عبور،  س
از دیـدگاه فنی با صراحت نمی توان گفت کدام یک 
ــیار  ــعه  ی بس بر دیگری ارجحیت دارد . البته توس
ــریع استفـاده از جریان سنج های فراصوتی را در  س
ــت نباید فراموش نمود. این مـطلب با مراجعه  صنع
به جدول 1 کـه مقایسـه  ی فنـی بیـن ایـن جریان 
ــان می دهد، قابل نتیجه گیری است.  ــنج ها را نش س
ــت که اعداد ارایه شده در جدول 1  شایان ذکر اس
ــرایط  مختلف می توانند  اعداد مطلق نبوده و در ش
ــی پارامترها که  ــد. مضاف بر آن برخ ــاوت باش متف
ــرار دارند یا به  ــت در درجه  ی دوم ق ــر اهمی از نظ
ــخصات فنی  عبارت دیگر با تغییرات جزیي در مش
ــنج دیگر محدودیت محسوب نمی شوند،  جریان س
ــه  ی جـدول مذکور مد نظر قرار نگرفته اند.  در تهـی
برخی از این اعداد تابع سیال و ابعاد جریان سنج نیز 
می باشند، بنابراین هدف از ارایه  ی اعداد مندرج در 
ــه پارامترهای جانبی، صرفا  جدول 1 بدون توجه ب
ــت.  ــکل کلی بوده اس ــه به ش ارایه  ی مبنای مقایس
ــرایط خاص، با عنایت به هدف  ــت در ش بدیهی اس
سنجش میزان جریان از نظر میزان دقت و اهمیت 
آن، مقایسه  ی اعداد واقعی نتایج ارزشمندتری را به 

دنبال خواهد داشت. 
ــه که در  ــده، آن چ ــت به مطالب گفته ش ــا عنـای ب
انتخاب هر کدام از جریان سنج های اشـاره تعـیین 
کننده می باشد، بحث اقتصادی است. در اقتصاد هر 
ــور کلی هزینه های مرتبط را می توان به  طرح به ط
ــت و هزینه های جاری )در  ــش هزینه ای ثاب دو بخ
ــیم نمود.  ــوص هزینه های عملیاتی( تقس این خص
ــزات، نصب،  ــد تجهی ــای خری ــه  ی هزینه ه مقایس

  مقايسه جريان سنج ...

شکل 5 : جریان سنج های فراصوتی فلنجی و گره ای 

گران روی افت فشار تکرارپذیری خطی بودن نوع اندازه گیری

500Cst از 1/0تا خیلی کم ± 0.02% ± 0.15% جریان سنج فراصوتی

75Cst از 0/6تا کم ± 0.02% ± 0.15% جریان سنج توربینی

جریان سنج های فراصوتی با 2 شعاع ارسال

ــنج های فراصوتی با  جریان س
5 شعاع ارسال

شکل 6 : جریان سنج های فراصوتی دارای چند شعاع ارسال امواج فراصوت

ــاله( جریان  ــل ده س ــری )حداق ــدازی و راهب راه ان
ــنج های  ــی حلزونی با جریان س ــنج های توربین س
ــرایطی که انتخاب یکی  فراصوتی زمان عبور، در ش
ــوار است معیار  از ادوات مذکور از دیدگاه فنی دش
مناسبی برای انتخاب صحیح جریان سنج مورد نیاز 
خواهد بود. با توجه به این که در این مقایسه فرض 
ــاز تقریباً با  ــتگاه های مورد نی ــت که دس بر این اس
ــک کیفیت خواهند بود، با تقریب خوبی به جهت  ی

جدول 1 . مقایسه  ی جریان سنج های توربینی و فراصوتی

ساده نمودن، می توان در این مقایسه از هزینه های 
ــه  ی  ــری نیز صرف نظر نمود و صرفاً با مقایس راهب
هزینه های خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات مورد 
ـــایان ذکـر  ــب را انجـام داد. ش نیاز، انتخاب مناس
ــودن هزینه های  ــه در اختیار نب ـــت با تـوجه ب اس
اشاره شده برای جریان سنج های مورد بحث امکان 
مقایسه  ی آن ها از نظر اقتصادی در این مقاله میسر 

نگردید.



91
هر 

  م
/ 1

36
ی 

ـاپ
 پی

/ 6
ره 

ـما
 ش

/15
ال

سـ

39

لد
ــ
ــ
ــ
فی

91
هر 

  م
/ 1

36
ی 

ـاپ
 پی

/ 6
ره 

ـما
 ش

/15
ال

سـ

39

لد
ــ
ــ
ــ
فی

91
هر 

  م
/ 1

36
ی 

ـاپ
 پی

/ 6
ره 

ـما
 ش

/15
ال

سـ

43

مهندس محمدحسن موحدی

شرکت نفت و گاز پارس

movahed61@gmail.com

واژه های کلیدی:
صحت سنج

 واسنجی یک صحت سنج
صحت سنجی

ش
ـار

ــ
ــ

نگ

سنجی سحت  سنجس عملیات  سحت  

سنج سحت  سنجی یک  سوا

س پایانی بخ

لد
ــ
ــ
ــ
فی

قسمت چهاردهم

ادامه

اندازه گیری جریان سیاالت 
در صنعت

در سه شما ره ی قبلی ماهنامه و در شروع بخش دهم از این مطلب، 
ضمن آشنایی با دلیل استفاده از صحت سنج، در مبحث »عملیاِت 
ــنج های حجمی و  ــی از صحت س ــا دو روش کل ــنجی« ب صحت س
ــنج های وزنی آشنا شدیم. سپس صحت سنج های مخزنی  صحت س
به تفسیر تشریح شد. در ادامه ی بحث، تبیین کار صحت سنج های 
ــد که مطلب ناتمام ماند. در بخش پایانی، ادامه ی  ــروع ش وزنی ش
ــنج های وزنی، پایان بخش کل مبحث  مطالب باقیمانده از صحت س

اندازه گیری جریان سیاالت خواهد بود.

صحت سنج، عملیات صحت سنجی
واسنجی یک صحت سنج
بخش پایانی
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  جریان سیاالت ...

10.1.7.10.محاسبهیضریبها
ــتخراج  ــبه یا اس در ادامهی بحث، چگونگی محاس
ــود. این  ــنجی قید می ش ــب پرکاربرد در واس ضرای
ــنجی و صحت سنجی  ضرایب در تمام عملیات واس
ــدی از  ــای بع ــن رو در بخش ه ــرد دارد، از ای کارب

توضیح مجدد پرهیز شده است.
ــبه ی ضریب تصحیح ترکیبی  CTDW1 .1: محاس
تصحیح اثر دما روی چگالی آب، به این دلیل انجام 
ــه آب در معرض تغییرات دما  ــود که چنان چ می ش
ــا چگالی آن  ــرد، با کاهش دم ــرار گی )از 40oF( ق
ــی آن کاهش  ــش دما نیز چگال ــش و با افزای افزای
ــت B از بخش  ــبات در پیوس می یابد. روش محاس
یک، فصل 12.2 استاندارد API آمده است. پیش 
ــا روی چگالی آب را که  ــر تغییرات دم ــن تأثی از ای
ــبات مربوطه را  ــد و محاس با CTL نمایش داده ش
ــا آن چه در این جا به معرفی  ــا هم مرور کردیم، ام ب
ــد، ضریب تصحیح ترکیبی تصحیح  آن پرداخته ش
ــن مقادیر تأثیر  ــت. ای ــر دما روی چگالی آب اس اث
ــای  ــنج و ظرف ه ــای آب در صحت س ــاوت دم تف
استاندارد را در محاسبات لحاظ می کند. میزان این 
ــم( در جدول هایی  ــرات )هرچند کم، ولي مه تغیی
ــتانداردهای API MPMS 11.2.3 و یا  که در اس

ــده و ارقام مربوطه  API MPMS 11.2.3.M آم
ــود]5[. در  ــار نمایش داده می ش ــش رقم اعش با ش
صورتی که جداول یاد شده در دسترس نباشد، این 

مقادیر به روش محاسبه قابل حصول است. 
CPL .2: محاسبه ی ضریب تصحیح تراکم پذیری 
ــین )نهم(  ــده در فصل پیش به همان روش بیان ش
محاسبه و با شش رقم اعشار نمایش داده می شود. 
البته این ضریب در روش صحت سنج های با مخزن 

باز2 کاربردی ندارد.
ــی تأثیر دما  ــب تصحیح ترکیب CCTS3 .3: ضری
ــنج  ــتاندارد و صحت س روی بدنه ی فلزی ظرف اس
ــاط حرارتی  ــه دلیل وجود ضریب انقباض یا انبس ب
ــده در بدنه ی آن ها بوده که  روی فلز به کار برده ش
ــازی تغییرات احتمالی حجم آب در  برای جبران س
ــتاندارد  اثر تغییرات دما روی بدنه ی فلزی ظرف اس
ــتگاه وارد محاسبات ما می شود. قباًل در  یا خود دس
هر مرحله از آزمایش دو دمای میانگین )برای ظرف 
و صحت سنج( به طور جداگانه به دست آورده بودیم، 
در این جا ضریب تصحیح ترکیبی تأثیر دما روی فلز 

به این صورت محاسبه می شود]5[:

CCTS = CTSTank / CTSProver

ــش رقم اعشار وارد محاسبات  این ضریب نیز با ش
می شود.

1. Correction for Effect of Temperature on Water 
Density
2. Open Tank Prover
3. Combined Correction factor for effect of Tempera-
ture on Steel

CPS4 .4: ضریب انقباض یا انبساط فلز به کار برده 
ــده در بدنه ی صحت سنج براساس میانگین فشار  ش
ــنج در حین آزمایش به دست آمده  آب در صحت س
ــش رقم اعشار نمایش داده می شود. به دلیل  و با ش
ــن ضریب در  ــتاندارد، ای ــاز بودن ظرف های اس روب

ظرف ها کاربرد ندارد.
نکته: در محاسبات تعیین حجم پایه، ارقام مربوط 
ــار قید شده در  به هر کدام از متغیرها با تعداد اعش

جدول 1 وارد محاسبات می شود.
ــر ظرف در دمای  ــن بعد از تعیین حجم ه هم چنی
ــب اینچ مکعب ذکر  60oF، چنان چه حجم بر حس
ــار و در صورت بیان حجم بر  ــود، بدون رقم اعش ش
ــه رقم اعشار ثبت  ــب میلی لیتر ذکر شود با س حس

خواهد شد]5[.

11.1.7.10.محاسبهیحجمپایهدر
صحتسنج

ــور گام به گام  ــنجی به ط بعد از این که عملیات واس
ــد و مقادیر مربوطه به دست آمد یا محاسبه  طی ش
ــد، حال به مراحل پایانی و محاسبه ی حجم پایه  ش
می رسیم. به این منظور باید به روش زیر عمل شود:

1. محاسبه ی حجم واقعی هر ظرف استاندارد- این 
ــتاندارد با  رقم که با عملیات جمع جبری حجم اس
رقم خوانده شده ی گلوگاه به دست می آید باید برای 
تمام مراحل واسنجی و تمام احجام محاسبه شود. 
ــا ــا ی ــر دم ــی تأثی ــب ترکیب ــبه ی ضری  2. محاس

CCF5- این رقم با ضرب نمودن دو ضریب اثر دما 

روی چگالی آب )CTDW( و ضریب تصحیح دما 
روی جنس بدنه ی )CCTS( به دست می آید.

ــبه ی ضریب ترکیبی فشار بر حجم مایع  3. محاس
ــبه  ــنج- این ضریب به این گونه محاس در صحت س

می شود:
CCFP = CPLP × CPSP

ــبه ی آب استاندارد در هر ظرف- با ضرب  4. محاس
کردن CCF در حجم آب محاسبه شده در مراحل 
قبلی میزان حجم استاندارد شده در هر ظرف )و در 

هر مرحله( به دست می آید.
5. سپس، اعداد به دست آمده بر CCFP یا ضریب 
ــود. با انجام این  ــار تقسیم می ش ترکیبی تأثیر فش
 60oF ــای ــتاندارد آب بر مبن ــم اس ــه، حج  مرحل

4. Correction for the effect of Pressure on Steel
5. Combined Correction Factor

متغیرواحدتعداد اعشار

x.xoF
دما

x.xxoC

x.0Psig
فشار

x.xxBar

و psig 0 به دست می آید.
ــع حجم های  ــا تجمی ــم پایه- ب ــبه حج 6. محاس
به دست آمده در گام قبل، حجم پایه ی صحت سنج 

در مرحله ی رفت به دست می آید.
ــابه می توان حجم پایه در مرحله ی  7. به طریق مش
ــنج دوطرفه را نیز به دست  ــت یک صحت س برگش

آورد.
ــم پایه در مرحله ی رفت  ــا جمع کردن دو حج 8. ب
ــت، مجموع حجم رفت و برگشت  و مرحله ی برگش
صحت سنج بین دو آشکار را به دست خواهیم آورد.

ــه ی متوالی و  ــه مرحل ــن آزمایش باید در س 9. ای
به طور کامل انجام گیرد، به طوری که تکراپذیری یا 
ــانات نتایج باید حداکثر 0/020% و یا  دامنه ی نوس
ــت یابی به این  ــد]5[. در صورت عدم دس کمتر باش
ــروع خواهد  میزان تکرارپذیری، آزمایش از ابتدا ش

شد.
ــول نتیجه ی مطلوب مطابق با  10. در صورت حص
ــت آمده در سه  گام قبل، آنگاه میانگین ارقام به دس

مرحله، همان حجم پایه ی صحت سنج می باشد.
ــنج،  ــنجی مربوط به صحت س ــند واس نکته: در س
ــچ مکعب« و  ــه واحد »این ــب س حجم پایه برحس

»گالن« و »بشکه ی آمریکایی« قید گردد. 

2.7.10.آب رانيبهروشثقليیاوزني
در روش آب رانی ثقلی، حجم مایع بین دو آشکارساز 
داخل یک ظرف ویژه جمع آوری می شود. در این جا 
ــبه ی  ــتاندارد و محاس ــه جای ظروف با حجم اس ب
ــتاندارد بین دو آشکارساز، وزن  ــتقیم حجم اس مس
ــبه شده و از  ــاز محاس خالص مایع بین دو آشکارس
ضرایب ویژه برای اصالح آن استفاده می شود )مانند 
ــناوری حباب های هوا در سیال(. سپس با در  اثر ش
ــبه ی جرم  ــتن چگالی مایع امکان محاس نظر داش
ــده  ــبه ش واقعی آن خواهد بود. حجم پایه ی محاس
ــار و دما اصالح  با توجه به تمام عوامل از جمله فش
ــت. با توجه به تأثیرات مربوط به شرایط  ــده اس ش
ــن روش دارای کاربرد عمده در  ــت محیطی ای زیس
صحت سنج های ظرفیت پایین است که به ناچار در 

آزمایشگاه انجام خواهد شد.

1.2.7.10.شبکهیواسنجی
ــبکه ی آب رانی به منظور واسنجی  یک نمونه از ش
صحت سنج  به روش ثقلی در شکل 15.10 نمایش 

داده شده است.

جدول 1

لد
ــ
ــ
ــ
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ــنجی به  ــد، در صحت س ــه امکان پذیر باش چنان چ
ــی از آب با هدایت الکتریکي پایین )یا  روش آب ران
ــتفاده شود، اما چنان چه  همان آب بدون یون6( اس
ــازه و تمیز و  ــامیدنی ت ــر نبود آب آش این امر میس
ــت از آب معمولي با مواد بازدارنده7  در بدترین حال

استفاده شود.
یک تلمبه ی آب را از مخزن ذخیره به طرف شبکه ی 
ــت نموده و  ــیون هدای ــنج تحت کالیبراس صحت س
ــیر جداکننده به  ــنج از طریق ش خروجي صحت س
مخزن اندازه گیری جرم هدایت مي شود. به موازات 
ــیر جداکننده، یک شیر مغناطیسي قرار دارد که  ش
ــدن خود را  ــته ش ــاز فرمان باز و بس از دو آشکارس

دریافت مي کند.
ــزن اندازه گیری جرم با  ــه یا خروج آب از مخ تخلی
استفاده از ویژگي ثقل زمین و ارتفاع مخزن خواهد 

بود.

2.2.7.10.تجهیزاتموردنیاز
وسـيله ي توزين- چنان چه مقدور باشد ظرفیت 
وسیله ي توزین باید متناظر با حجم )جرم( پایه بین 
ــاز انتخاب شود. اما در صحت سنج هاي  دو آشکارس
ــا ظرفیت باال یا زماني که از روش مضاعف یا چند  ب
مرحله اي در آزمون استفاده شود، عمل به توصیه ي 
ــیله ي  ــت. در این حالت، وس ــاال امکان پذیر نیس ب
توزین با بزرگ ترین ظرفیت در حالي انتخاب شود 
ــازندگان براي کاهش  ــنهادي س که روش های پیش
ــب عدم قطعیت امکان پذیر بوده و با این روش  ضری
واسنجي سازگاري داشته باشد. همچنین وسیله ي 
توزین باید گواهینامه ي الزم کالیبراسیون و صحت 
عملکرد را از مؤسسات دارای صالحیت اخذ نموده 

باشد.
شـيرها- براي انتخاب شیرها از نظر ظرفیت، نوع 
ــتی دقت الزم به کار برده شود  عملکرد و میزان نش
ــتي عمل  تا در پذیرش فرمان قطع و وصل به درس
ــد.  ــل کافي برخوردار باش ــرعت عم ــوده و از س نم
ــیر به ظرفیت مورد نیاز هم  همچنین در انتخاب ش

باید دقت وافر شود.
ــری دما در  اندازه گيـري دمـا- دقت در اندازه گی

روش واسنجي ثقلي بسیار مهم و حیاتي است. 

6. Deionized Water
7. Inhibitor

 0/1oC ــا نباید از ــدم قطعیت در اندازه گیری دم ع
ــاي دما باید داراي  ــر بوده و نمایش دهنده ه بیش ت
ــت عملکرد از  ــنجی و صح ــه ي الزم واس گواهینام

مؤسسات دارای صالحیت و معتبر باشند.
اندازه گيري فشـار- عدم قطعیت در اندازه گیری 
ــوده و نمایش  ــر ب ــد از0/5Bar بیش ت ــار نبای فش
ــار نیز باید داراي گواهینامه ي الزم  دهنده هاي فش
ــیون و صحت عملکرد از مؤسسات دارای  کالیبراس

صالحیت و معتبر باشند.
ــتفاده  ــري چگالي- میزان چگالي آب اس اندازه گی
ــتاندارد بین المللي  ــود در اس ــده از جداول موج ش
ISO-3838 قابل استخراج است. اگر از آب مقطر 
ــتفاده از جداول فوق امکان پذیر  استفاده نشود، اس
ــوان چگالي آب را در  ــت، به همین دلیل مي ت نیس
ــری نمود. در این حالت  ــک دماي خاص اندازه گی ی
ــبت به انجام  ــا توجه به ارقام موجود نس مي توان ب
محاسبات مربوط به انبساط آب اقدام نمود. نمایش 
ــد داراي گواهینامه ي الزم  دهنده ي چگالي هم بای
ــیون و صحت عملکرد از مؤسسات دارای  کالیبراس

 صالحیت و معتبر باشند.

3.2.7.10.روشكار
ــکل ــبکه ي آزمایش مطابق با ش ــب ش ــد از نص  بع

10-15 میتوان واسنجي را شروع نمود. همان گونه 
ــین چگونگی و ضرورت انجام  که در روش های پیش
ــبکه از نظر دما و  ــداري ش ــي براي پای فعالیت های
خروج حباب هاي هوا تشریح شد، در این روش نیز 
ــود. هم چنین به منظور  تمهیدات فوق باید دیده ش
ــتي و عملکرد ادوات موجود در  اطمینان از عدم نش
شبکه، باید اقدامات الزم انجام پذیرد. در این حالت 
ــت. با فرض اینکه  ــنجي امکانپذیر اس ــروع واس ش
ــخ گوي حجم  ظرفیت مخزن اندازه گیری جرم پاس
ــد، در یک نوبت آب گیري  ــنج باش پایه ي صحت س
ــه را به مخزن اندازه گیری  میتوان معادل حجم پای
ــروع آب راني در حالي خواهد  جرم منتقل نمود. ش
ــاز  ــک زیر اولین آشکارس ــل از آن توپ ــود که قب ب
متوقف شده و ورودي مخزن اندازه گیری جرم براي 
لحظاتي قطع شده باشد. در این حالت اندازه گیری 
ــا دقت هرچه بیش تر  ــرف با محتویات آن ب وزن ظ
ــروع اولین Run و تماس  ــد. با ش انجام خواهد ش
توپک با دومین آشکارساز، آبي معادل حجم پایه به 

ــت. مجدداً بعد از پایان تالطم  مخزن وارد شده اس
ــي از ریزش آب از باال(  احتمالي داخل مخزن )ناش
مي توان به وزن مخزن و محتویات آن اعتماد نمود. 
تفاوت دو وزن به دست آمده همان وزن آب موجود 
بین دو آشکارساز )یا معادل حجم پایه( است. حال 
ــي آب مي توان  ــار و چگال ــتن وزن، دما، فش با داش
ــم پایه را  ــازی مربوط به حج ــبات جبران س محاس

انجام داد.
تمامي بحث هاي قید شده در روش های قبلي براي 
ــبه ی عدم  ــبه ی میانگین حجم پایه، محاس محاس
 Run قطعیت، مقایسه ي ارقام به دست آمده در هر
ــم نهایي به عنوان  ــت آوردن رق و در نهایت به دس

حجم پایه همانند روش های پیشین خواهد بود.

4.2.7.10.اقداماتپیش گیرانه
ــودن درون اجزای  ــان از تمیز ب ــول اطمین 1. حص
صحت سنج- از بکارگیري صحت سنج آلوده به مواد 
ته نشین شده در لوله ها و اجزاي دیگر آن خودداري 

شود.
ــنج و  ــتي بین صحت س ــه نش ــتي- هیچگون 2. نش
ــیرهاي  ــت. تمام ش ــتاندارد پذیرفته نیس ظرف اس
ــتاندارد باید با قابلیت  بین صحت سنج و ظروف اس
قطع دوگانه و تخلیه بوده و آزمایش نشتي در فشار 

کاري روي آن انجام شده باشد.
ــي،  ــک- در طراح ــرش توپ ــري از پ m .3جلوگی
ــنج باید به گونه اي عمل  ــاخت و نصب صحت س س
ــیال، توپک حرکت  ــل جریان س ــود که با حداق ش
روان و یک دست داشته باشد؛ چون حرکت پرشي 
ــنجی را به حداقل  ــت اندازه گیری و صحت واس دق
می رساند. در صورت لزوم مي توان جداره ي خارجي 

توپک را گریسي نمود.
ــره ي آب- مخزن ذخیره ي  4. طراحي مخزن ذخی
ــه در صورت  ــد ک ــد به اندازه اي بزرگ باش آب بای
ــول مدت  ــاي محیط در ط ــي دم ــش احتمال افزای
آزمایش، تأثیرپذیري آن روي دماي کل آب مخزن 
ــعاب خروجي  ــد. محل انش ــي باش قابل چشم پوش
ــد در پایین ترین  ــنج بای ــزن به طرف صحت س مخ
ــل از محل ریزش  ــد و در مقاب ــه ي مخزن باش نقط
ــد تا امکان ایجاد جریان  ــتي هم دور باش آب برگش

گردابي در مخزن ذخیره نشود.
ــعي خود را به  ــي- باید تمام س ــداري حرارت 5. پای
ــنج،  ــنجي یک صحت س ــا هنگام واس ــم ت کار ببری
ــدن  ــاي آب ثابت بماند. وارد ش ــکان دم حتیال ام
ــت آوردن حجم  ــبات تغییرات دما در به دس محاس
ــباتي را افزایش  ــاي محاس ــروز خط ــه امکان ب پای

مي دهد.
ــنج  ــای هوا- تمام نقاط باالیي صحت س 6. حباب ه
ــتاندارد حجمي  و لوله هایي که به طرف ظروف اس
ــتي قبل از هر واسنجي به  ــوند بایس هدایت مي ش
هواي آزاد تخلیه شود تا از عدم وجود حباب هوا در 

شبکه ی آزمایش مطمئن شویم.

شکل 15.10 آب رانی به روش ثقلی
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ــایز باال هرگز  ــتفاده از لوله های خرطومي س 7. اس
توصیه نمي شود.

ــتي اطراف پیستون و توپک- هنگام آزمایش  8. نش
ــتون یا اطراف توپک  باید دقت نمود تا اطراف پیس
ــته  ــتي وجود نداش )در حال حرکت( هیچ گونه نش

باشد.

5.2.7.10.عیبیابی
ــنجي زماني نمایان  ایرادهاي اساسي در زمان واس
مي شود که حجم پایه ي محاسبه شده در نوبت هاي 
ــته باشد.  مختلف با هم تفاوت هاي معني داري داش
به همین دلیل ارقام به دست آمده در تمام مراحل 
ــنجي باید به نحو قاعده مندي ثبت گردد. حال  واس
ــیم،  ــر از نحوه ي قرائت و ثبت ارقام مطمئن باش اگ
ــکوك به دست آمده به دلیل یک یا چند  نتایج مش

مورد از ضعف هاي زیر خواهد بود:
1. وجود هوا در مسیر سامانه ي آزمایش؛

2. بي ثباتي دما و فشار؛
ــزان آب در ظروف  ــده در می ــاي قرائت ش 3. خط

استاندارد؛
4. خطا در اندازه گیری دما یا فشار؛

5. خطا در محاسبات؛
6. وجود نقص در عایق شیرها؛

7. وجود نقص در عایق شیرهاي مغناطیسي؛
ــکل  ــي، تغییر اندازه و یا تغییر ش ــیب دیدگ 8. آس

دادن توپک؛
9. آسیب دیدگي یا وجود نشتي در پیستون؛

10. ایراد فني در آشکارسازها )مثاًل تأخیر در عمل 
کردن(؛

11. عمر زیاد یا نامرغوب بودن جنس توپک.

3.7.10.معرفیدوچیدمانویژهدر
واسنجیصحتسنج ها:

Master Meter / Proving Tank چیدمان
Master Meter / Master Pipe Prover چیدمان
در ادامه این دو روش به تفصیل تشریح شده است.

1.3.7.10.چیدمانواسنجی
:Master Meter /Proving Tank

ــن دو  ــه ی بی ــم پای ــنجی، حج ــن روش واس در ای
ــتگاه اندازه گیری مبنا  ــط یک دس ــاز توس آشکارس
ــود.  ــنجیده می ش ــام Master Meter س ــه ن ب
ــا قباًل به  ــتگاه اندازه گیری مبن ــنجی خود دس واس
ــط  ــود و معتبر و به توس ــای موج ــی از روش ه یک
ــب انجام و  ــنج با دقت و صحت مناس یک صحت س
ــده است. در این روش  گواهینامه های الزم صادر ش
ــیال در دستگاه  ــنجی، س ــروع به صحت س که با ش
ــنج به طور  ــنجی و صحت س اندازه گیری تحت واس
ــه و بعد از پایان یافتن فرآیند  همزمان جریان یافت
ــد. به  ــیال هم قطع خواهد ش ــنجی، جریان س واس
ــنجی بوده است.  ــیال صرفاً برای واس بیانی عبور س

ــیوه Standing Start & Stop یا  ــن ش ــه ای ب
ــروع و توقف در حالت ایستا گفته می شود  روش ش
و ضرورتی ندارد که میزان جریان آزمایش دقیقاً به 
ــتگاه  ــرایط بهره برداری از دس اندازه ی جریان در ش

اندازه گیری باشد.
ــیوه ی Flying Start & Stop نیز  در مقابل، ش
وجود دارد که عمل واسنجی دستگاه تحت آزمایش 
زمانی شروع می شود که سیال داخل دستگاه تحت 
ــنج از قبل جریان داشته و بعد  آزمایش و صحت س
از اتمام واسنجی نیز الزاماً جریان قطع نخواهد شد.

1.1.3.7.10.شبکهیواسنجی:
ــکل ــون ش ــنجی همچ واس ــبکه ی  ــان ش  چیدم
16-10 شامل یک صحت سنج توپکی، یک دستگاه 
اندازه گیری مبنا و تعدای ظرف استاندارد می شود. 
ــط یک تلمبه ی گریز از مرکز آب خالص، تمیز  توس
ــزن ذخیره به طرف  ــاب هوا، از مخ ــاری از حب و ع
ــنجی هدایت می شود. خروجی تلمبه  شبکه ی واس
همان ورودی صحت سنج توپکی به حساب می آید. 
ــنج  ــری مبنا نیز بعد از صحت س ــتگاه اندازه گی دس
ــتاندارد  ــه ظرف اس ــته و خروجی آن ب ــرار داش ق
هدایت می شود. خروجی ظرف استاندارد مجدداً به 
مخزن ذخیره برمی گردد. مخزن ذخیره باید دارای 
قابلیت های ویژه ای باشد تا مانع بروز تغییرات زیاد 
و ناپایداری در دمای آب ذخیره بشود. شیر استفاده 
شده برای هدایت آب به ظرف استاندارد باید دارای 

قابلیت قطع و وصل سریع باشد.

2.1.3.7.10.تجهیزاتموردنیاز
صحتسـنج توپکی )حجمـی(- حداقل ظرفیت 
ــتاندارد باید معادل حجم مایعی باشد که  مخزن اس
در حالت بیشترین جریان سیال و در یک دقیقه از 
ــرط سبب  ــتگاه اندازه گیری مبنا بگذرد. این ش دس
ــنجی  ــد احتمال هرگونه خطایی در واس خواهد ش
ــه حداقل  ــه روش Standing start & stop ب ب
ــالیانه  ــتاندارد باید س ــد. هم چنین ظروف اس برس
ــده و دارای گواهی نامه های معتبر از  ــنجی ش واس

مؤسسات بی طرف باشد.

ــتگاه اندازه گیر  دسـتگاه اندازه گيری مبنا- دس
ــن )مثاًل 50 الی  ــوالً دارای اندازه ی پایی ــا معم مبن
100 میلیمتر( بوده به طوری که بتواند با کم ترین 
ــنجی با میزان  ــبکه ی واس خطای ممکن در یک ش
ــرایط نیز احتمال  ــرار گیرد. با این ش جریان کم ق
 Standing ــنجی به روش هرگونه خطایی در واس
ــید )برای  ــل خواهد رس ــه حداق start & stop ب

مثال کمتر از 0.01%(.
ــری در پنج نوبت  ــتگاه اندازه گی ــری دس تکرارپذی
ــزان جریان در حد  ــرایطی که می ــی و در ش پیدرپ
ــت، باید بهتر از  ــی و کاربرد عملیاتی آن اس طراح
ــرایط آزمایش نیز باید به گونه ای  ــد. ش %0.02 باش
ــد که دستگاه اندازه گیری فاقد جعبهدنده بوده  باش
ــی روی محور یا ادوات  ــتاور پیچش و هیچ گونه گش
مکانیکی آن نباشد. این دستگاه باید دارای کاربرد و 
قابلیت استفاده در شبکه ی آزمایش بوده و هرگونه 
ــته  ــازی حرارتی در آن وجود نداش نیاز به جبرانس

باشد.
ــری دما در  اندازه گيـري دمـا- دقت در اندازه گی
ــت. عدم  ــیار مهم و حیاتي اس ــنجي بس روش واس
 0.1oC ــد از ــا نبای ــری دم ــت در اندازه گی قطعی
ــاي دما باید داراي  ــتر بوده و نمایش دهندهه بیش
گواهینامهي الزم کالیبراسیون و صحت عملکرد از 

مؤسسات دارایصالحیت و معتبر باشند.
اندازه گيري فشـار- عدم قطعیت در اندازه گیری 
ــوده و نمایش  ــتر ب ــد از Bar 0.5 بیش ــار نبای فش
ــار نیز باید داراي گواهینامهي الزم  دهندههاي فش
ــیون و صحت عملکرد از مؤسسات دارای  کالیبراس

صالحیت و معتبر باشند.

3.1.3.7.10.روشكار
Master Meter/Pro -  کک نوع چیدمان روش
ــده  ــکل 16-10 نمایش داده ش ing Tank در ش
ــنجی و اجرای این روش دارای  ــت. مراحل واس اس

سه گام کلی است:
ــر مبنا با  ــتگاه اندازه گی ــنجی مقدماتی دس 1. واس

ظروف استاندارد؛
2. واسنجی صحت سنج توپکی با دستگاه اندازه گیر 

Master Meter/Proving Tank شکل 10. 16. روش

لد
ــ
ــ
ــ
فی



91
هر 

  م
/ 1

36
ی 

ـاپ
 پی

/ 6
ره 

ـما
 ش

/15
ال

سـ

43

لد
ــ
ــ
ــ
فی

91
هر 

  م
/ 1

36
ی 

ـاپ
 پی

/ 6
ره 

ـما
 ش

/15
ال

سـ

47

لد
ــ
ــ
ــ
فی

جریان سیاالت ...

7.1.3.7.10.اقداماتپیشگیرانه
روش در  ــول  قب ــل  قاب ــای  خط ــزان   می

ــدم  ع ــهم  س  -Standing Start and Stop
 Meter Factor ــده به قطعیت اختصاص داده ش
ــد. برای  ــن روش نباید از 0/01% بیش تر باش در ای
ــی از خطاهای  ــروز خطاهای بزرگ ناش پرهیز از ب
ــف در آزمایش ها و  ــی از عوامل مختل ــهوی ناش س
ــیال،  برای تحت اختیار در آوردن میزان جریان س
ــکل 16.10 باید سریع باز  شیر V1 در شبکه ی ش

و بسته شود؛
ــز از هرگونه  ــنجی- برای پرهی ــزان جریان واس می
ــده ناشی از ویژگی غیرخطی  خطای پیش بینی نش
ــتگاه اندازه گیری، میزان جریان واسنجی  بودن دس
ــب و در ناحیه ی خطی دستگاه  باید به مقدار مناس

اندازه گیری انتخاب گردد؛
ــنجی- با توجه به ضریب انبساط حرارتی  مایع واس
پایین آب، مایع مورد استفاده در واسنجی آب تمیز، 

خالص و بدون هرگونه افزودنی پیشنهاد می شود؛
ــتاندارد و تمامی  ــنج، ظرف اس تمیزی - صحت س
ــبکه ی واسنجی باید  ــتفاده شده در ش متعلقات اس
ــند. هم چنین  ــز و عاری از هرگونه آلودگی باش تمی
ــده در آزمایش نیز عالوه بر تمیزی  آب استفاده ش

باید فاقد حباب های هوا باشد؛
ــتي بین صحت سنج و ظرف  ــتي- هیچ گونه نش نش
ــیرهاي بین  ــت. تمام ش ــه نیس ــتاندارد پذیرفت اس
صحت سنج و ظروف استاندارد باید به صورت قطع 
ــار  ــتي در فش ــه و تخلیه بوده و آزمایش نش دوگان

کاري روي آن انجام شده باشد؛
ــت محیطی و  ــل زیس ــل عوام ــت در مقاب محافظ
ــنجی در  ــرایط جوی- زمانی که واس تغییرات در ش
ــود،  ــاختمان و در فضای آزاد انجام ش بیرون از س
ــرایط نامطلوب جوی  باید برای مقابله با تحمیل ش
ــه عوامل آزمایش و از جمله اعمال تغییرات دمای  ب
ناخواسته در شبکه تمهیدات الزم پیش بینی شود؛

ــنج و  ــام نقاط باالیي صحت س ــای هوا- تم حبابه
ــتاندارد حجمي  ــه طرف ظروف اس ــي که ب لوله های
ــوند باید قبل از هر واسنجي به هواي  هدایت مي ش
آزاد تخلیه شود تا از عدم وجود حباب هوا مطمئن 

شویم؛
ــي مخزن ذخیره ي آب- مخزن ذخیره ي آب  طراح
ــد که در صورت افزایش  باید به اندازه اي بزرگ باش
ــدت آزمایش،  ــط در طول م ــي دماي محی احتمال
تأثیرپذیري آن روي دماي کل آب مخزن )به لحاظ 
ــي باشد.  اندك بودن تغییرات دما( قابل چشم پوش
ــعاب خروجي مخزن به طرف صحت سنج  محل انش
باید در پایین ترین نقطه ي مخزن باشد و در مقابل 
ــتي هم دور باشد تا امکان  از محل ریزش آب برگش

ایجاد جریان گردابي در مخزن ذخیره نشود؛
ــعي خود را به کار  ــداري حرارتي- باید تمام س پای
ــنج، تا حد  ــنجي یک صحت س ببریم تا هنگام واس
ــدن محاسبات  امکان دماي آب ثابت بماند. وارد ش
ــت آوردن حجم پایه امکان  تغییرات دما در به دس

بروز خطاي محاسباتي را افزایش مي دهد؛
نشتي اطراف پیستون و توپک- هنگام آزمایش باید 
ــتون یا اطراف توپک )در  دقت نمود تا اطراف پیس

حال حرکت( هیچ گونه نشتي وجود نداشته باشد.

8.1.3.7.10.عیبیابی
ــنجي به روش ــان واس ــي در زم ــاي اساس  ایراده

ــي  زمان  Master Meter/Proving Tank
ــای متناوب  ــه در اندازه گیری ه ــود ک نمایان مي ش
ــنج  ــت آمده مربوط به حجم صحت س ارقام به دس
دارای تفاوت معني داري با آخرین حجم ثبت شده 
در واسنجی دوره ی قبل باشد. به همین دلیل ارقام 
ــت آمده در تمام دوره های واسنجي باید به  به دس

نحو قاعده مندي ثبت گردد. 
ــت ارقام مطمئن  ــال اگر از چگونگی قرائت و ثب ح
ــیم، نتایج مشکوك به دست آمده به دلیل یک  باش

یا چند مورد از ضعف هاي زیر خواهد بود:
1. وجود هوا در مسیر سامانه ي آزمایش؛
2. بي ثباتي دما و فشار در طول آزمایش؛

ــزان آب در ظروف  ــده در می ــاي قرائت ش 3. خط
استاندارد؛

4. خطا در اندازه گیری دما یا فشار؛
5. خطا در محاسبه ی Meter Factor؛

6. وجود نقص در عایق شیرها؛

ــنجی به روش  ــان واس ــکل 10. 17. چیدم ش
Master Meter/Master Pipe Prover

مبنا؛
ــنجی مجدد و نهایی دستگاه اندازه گیر مبنا  3. واس

با ظروف استاندارد.

4.1.3.7.10.واسنجیمقدماتیاندازهگیر
مبناباظروفاستاندارد

ــازی شبکه، آب رانی را شروع کرده و  بعد از آماده س
ــروج تمام حباب های هوا و پایدار  این عمل را تا خ
ــطوح داخلی  ــه می دهیم. س ــدن دمای آب ادام ش
ــتاندارد را با پر و خالی کردن آن خیس  ظروف اس
ــمارنده، آزمون  می کنیم. بعد از تنظیم صفر رقم ش
ــمارش دستگاه اندازه گیری مبنا و  را با همزمانی ش
ــدن ظرف استاندارد شروع می کنیم. بعد از پر  پر ش
ــدن ظرف تا گلوگاه، آب رانی متوقف خواهد شد.  ش
در این حالت ظرفیت و دمای آب موجود در ظرف، 
ــتگاه اندازه گیری ثبت  ــار دس و هم چنین دما و فش

می شود.
ــت آوردن پنج  ــار و تا به دس ــل باال تا پنج ب مراح
ــت 0/02% تکرار می کنیم.  Meter Factor با دق
ــوب آماری را نیز  ــرایط مطل در صورتی که بتوان ش
در به دست آوردن نتایج فراهم نمود، دیگر ضوابط 
الزم برای پذیرش تکرارپذیری نباید فراموش شود.

5.1.3.7.10.واسنجیصحتسنجتوپکیبا
اندازهگیرمبنا

ــروع کرده و این عمل را تا  ــدداً آب رانی را ش 1. مج
پایدار شدن دمای آب ادامه می دهیم؛

2. آزمایش و واسنجی صحت سنج توپکی را با مبنا 
ــا انجام داده و  ــتگاه اندازه گیری مبن قرار دادن دس
حجم پایه بین دو آشکار ساز را به دست می آوریم؛

3. میزان جریان در این مرحله از صحت سنجی نیز 
باید به میزان جریان آب در مرحله ی صحت سنجی 

دستگاه اندازه گیری مبنا باشد؛
میزان دمای و تعداد پالس های شمارنده و هم چنین 
ــار دستگاه اندازه گیر مبنا در هر مرحله را  دما و فش

ثبت می نماییم؛
ــار تکرار میکنیم به  ــل 2 الی 4 را تا پنج ب 5. مراح

طوری که حجم پایه با دقت 0/02% تعیین شود.

6.1.3.7.10.واسنجینهاییدستگاه
اندازهگیریمبناباظروفاستاندارد

ــه روش  ــی ب ــنج توپک ــنجی صحت س ــد از واس بع
ــتگاه اندازه گیری مبنا  ــنجی دس ــدداً واس باال، مج
ــم. میانگین ــتاندارد تکرار می کنی ــا ظروف اس  را ب

ــت  ــا K-Factorهای به دس Meter Factor ی
ــی باید تا  ــه ی مقدماتی و نهای ــده در دو مرحل آم

0/02% دقت به هم نزدیک باشند.
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  جریان سیاالت ...

7. وجود نقص در عایق شیرهاي مغناطیسي؛
8. آسیب دیدگي، تغییر اندازه و یا تغییر شکل دادن 

توپک؛
9. آسیب دیدگي یا وجود نشتي در پیستون؛

ــازها )برای مثال تأخیر  ــراد فني در آشکارس 10. ای
در عمل کردن(؛

11. نامرغوب بودن جنس توپک.

2.3.7.10.چیدمانواسنجی
Master Meter/Master Pipe Prover

ــتگاه اندازه گیری مبنا  ــنجی، دس در این روش واس
خود توسط یک صحت سنج توپکی عملیاتی به طور 
ــپس دستگاه اندازه گیری  دقیق واسنجی شده و س
ــتاندارد و قابل اعتماد  فوق به عنوان یک مبنای اس
ــنج توپکی مبنا و تعیین  ــنجی صحت س برای واس
ــکل  ــد. ش حجم پایه ی آن به کار گرفته خواهد ش
Master Meter/ ــان ــه ای از چیدم 17.10 نمون

Master Pipe Prover را نمایش می دهد. برای 
پرهیز از هرگونه خطای چشم گیر در آزمون ها باید 
ــار و میزان جریان سیال در  ــود تا دما، فش دقت ش

تمام مراحل آزمایش یکسان باشد.
ــت در باالدست  ــبکه ی واسنجی ممکن اس این ش
ــرد که تحت  ــرار بگی ــت تجهیزی ق ــا پایین دس ی
ــرار دارد. در این روش نیز  ــنجی ق آزمون های واس
ــدود کننده باید از نوع قطع دوگانه و  شیرهای مس
تخلیه باشد تا از بروز هرگونه نشتی احتمالی )حتی 

در میزان کم( جلوگیری به عمل آید. 

1.2.3.7.10.پایداریجریانسیال
ــنجی  ــبکه ی واس ــر از فرآورده های نفتی در ش اگ
ــنجی دقت  ــد در عملیات واس ــود، بای ــتفاده ش اس
ــت تا ویژگی ها و شرایط سیال در طول  وافری داش
ــان باشد. در این خصوص  آزمایش ها پایدار و یکس
ــار و جریان سیال نباید  ــه عامل دما، فش حداقل س
آن قدر تغییرات داشته باشد که بتواند خطای قابل 
ــه ای را در روند آزمون ها به وجود آورد. اگر  مالحظ
ــد، در طول آزمون ها ترکیبات  سیال نفت خام باش
ــیال و چگالی آن باید ثابت بوده و فاقد  یا اجزای س
هرگونه حباب های احتمالی هوا، ذرات جامد و آب 

باشد.
ــی  ویژگ ــا  ب ــی  فرآورده های از  ــتفاده  اس تذکـر: 
ــاط حرارتی باال در این  تراکم پذیری یا ضریب انبس
روش واسنجی، امکان بروز خطا را افزایش می دهد.

2.2.3.7.10.تجهیزاتموردنیاز
 Master تجهیزاتی که در ایجاد شبکه ی واسنجی
ــه به صورت  Meter/Master Pipe Prover ک
ــود در ادامه تشریح  ــیار و یا ثابت استفاده می ش س

شده است.
ــا- اندازه گیر مبنا معموالً  ــتگاه اندازه گیری مبن دس
ــبتاً  ــوع پیمانه ای و یا توربینی و در اندازه ی نس از ن

کوچک )50 الی 100 میلی متر( بوده به طوری که 
ــبکه ی  ــا کم ترین خطای ممکن در یک ش بتواند ب
واسنجی با میزان جریان کم قرار گیرد. تکرارپذیری 
ــت پی درپی و در  ــتگاه اندازه گیری در پنج نوب دس
شرایطی که میزان جریان در حد طراحی و کاربرد 

عملیاتی آن است، باید از 0/02% بهتر باشد.
صحت سنج توپکی عملیاتی- این صحت سنج برای 
ــنجی مقدماتی دستگاه اندازه گیری مبنا در فاز  واس

یک استفاده می شود.
ــنج باید از  ــنج توپکی مبنا- این صحت س صحت س
ــاد باال بوده، به  ــق و با قابلیت اعتم ــیار دقی نوع بس
روش آب رانی واسنجی شده و دارای گواهینامه های 
ــرایط نگهداری و  ــنجی الزم و معتبر باشد. ش واس
ــیار حایز اهمیت  ــنج مبنا بس بهره برداری صحت س
ــنج و  ــک این نوع صحت س ــت. بخش الکترونی اس
حصول اطمینان از عملکرد صحیح آن از نظر تولید 
ــی  ــمارش پالس نیز باید مورد عنایت و بازرس یا ش
ــکان اضافه نمودن  ــرار گیرد. ام ــی آزمایش گر ق فن
ــک جهت  ــت توپ ــیر حرک ــازهایی در مس آشکارس
ــاوت نیز وجود دارد، این  ــش حجم مبنای متف نمای
ــبب استفاده از صحت سنج در ظرفیت های  اقدام س
ــداری  ــرایط نگه ــازد. ش ــم می س ــدد را فراه متع
صحت سنج در زمان بهره برداری یا غیر از آن بسیار 
مهم بوده به طوری که بتوان از بروز هرگونه حوادث 
تهدیدآمیز جلوگیری نمود. نکته ی بسیار مهم دیگر 
ــایز کردن  که در مورد توپک وجود دارد، هنگام س
ــول( باید دقت  ــا مخلوط آب و گالیک ــا آب )ی آن ب
ــود. چنان چه  ــوا وارد توپک نش ــا حباب ه ــود ت نم
ــنج از نوع پیستونی باشد، باید دقت نمود  صحت س
ــتون و جداره ی صحت سنج هیچ گونه  که بین پیس

نشتی وجود نداشته باشد.
ــی8 برای نصب  ــا- دو چاهک حرارت ــر دم اندازه گی
ــی  خروج و  ورودی  در  ــه ای  شیش ــنج های  دماس
صحت سنج در نظر گرفته شود. اندازه ی چاهک باید 
به مقداری باشد که شرط غوطه وری9 آن در سیال 
جهت اندازه گیری صحیح رعایت شده باشد. ضمن 
این که محل نصب آن باید جایی باشد که هیچ گونه 
مزاحمتی برای رفت و برگشت توپک نداشته باشد. 
ــک حرارتی مربوط به  ــعاب یا نصب چاه محل انش
ــر مقاومتی  ــا عنص ــل( و ی ــی )ترموکوپ زوج حرارت

حرارتسنج نیز از این قاعده مستثنی نیست.
دقت در اندازه گیری دما در صحت سنج مبنا بسیار 
مهم و حیاتي است. عدم قطعیت در اندازه گیری دما 
ــر بوده و نمایش دهنده هاي  نباید از 0/1oC بیش ت
ــیون و  ــا باید داراي گواهي نامه ي الزم کالیبراس دم
ــات دارای صالحیت و  ــرد از مؤسس ــت عملک صح

معتبر باشند.

8. Thermowell
9. Immersion

ــتفاده شده باشد،  ــنج مقاومتی اس اگر از حرارت س
ــر منفی دمای  ــی برای رفع اث ــازی حرارت جبران س
ــن حالت نیز  ــود. در ای ــد فراموش ش ــط نبای محی
ــرط  ــد که ش ــدازه ی چاهک باید به مقداری باش ان
ــری  اندازه گی ــت  جه ــیال  س در  آن  ــه وری  غوط
ــر اندازه گیری و  ــد. عناص ــده باش صحیح رعایت ش
ــا باید داراي گواهینامه ي الزم  نمایش دهنده ي دم
ــیون و صحت عملکرد از مؤسسات دارای  کالیبراس

صالحیت و معتبر باشند.
اندازه گیر فشار- عنصر اندازه گیری فشار در ورودی 
ــد. عدم  ــب خواهد ش ــنج نص ــی صحت س و خروج
0/5Bar  ــد از ــار نبای ــت در اندازه گیری فش قطعی

ــار نیز باید  ــوده و نمایش دهنده هاي فش بیش تر ب
ــت  ــیون و صح ــه ي الزم کالیبراس داراي گواهینام
ــت  و معتبر  ــات دارای صالحی ــرد از مؤسس عملک

باشند.

3.2.3.7.10.مراحلانجامكار
با توجه شکل 17-10 مراحل آزمایش واسنجی در 
ــد. در ادامه این سه فاز به  ــه فاز انجام خواهد ش س

تفکیک تشریح خواهد شد.
.واسنجی مقدماتی دستگاه اندازه گیری مبنا؛

.واسنجی صحت سنج مبنا؛
.واسنجی نهایی دستگاه اندازه گیر مبنا.

4.2.3.7.10.واسنجیمقدماتیدستگاه
اندازهگیریمبنا

ــنجی  ــبیه عملیات یک صحت س در فاز اول که ش
ــتگاه اندازه گیری مبنا با  معمولی10 است، ابتدا دس
استفاده از صحت سنج عملیاتی آزمایش و واسنجی 
شده تا MF اولیه مربوط به دستگاه اندازه گیر مبنا 
تعیین  شود. مراحل انجام این آزمایش به شرح زیر 

است:
ــنجی  ــون عملیات این مرحله به روش صحت س چ
معمولی دنبال می شود، باید تمام اقدامات مقدماتی 
ــده در صحت سنجی  و عملیات اصلی و مهم قید ش

در این مقطع نیز دنبال شود.
ــروع، کلید گردان روی سامانه ی کنترل را  برای ش
ــا« قرار داده تا پالس های  در حالت »اندازه گیر مبن

اندازه گیر مبنا از روی شمارنده قرائت شود.
ــبکه ی واسنجی  آب، فراورده و یا نفت خام را در ش
ــیال از  ــان انداخته به طوری که جریان س ــه جری ب
ــت آزمایش و  ــنج تح ــنج مبنا، صحت س صحت س
ــتگاه اندازه گیری مبنا عبور کند. این اقدام را تا  دس
پایداری کامل حرارتی و خروج حباب های احتمالی 

هوا ادامه دهید.

10. Normal Proving
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جریان سیاالت ...

ــتگاه اندازه گیر مبنا، باید پنج  برای تعیین MF دس
ــم به روش ــر ه ــت س "Run متعدد11 و معتبر پش

ــام داده به طوری  Flying Start and Stop انج
که پالس های تولید شده توسط دستگاه اندازه گیری 

مبنا قابل قرائت باشد.
ارقام مربوط به میزان جریان، دما و فشار مربوط به 
دستگاه اندازه گیری مبنا و صحت سنج توپکی مبنا 

را ثبت نمایید.
ــج Meter Factor یا K-Factor که به طور  پن
ــت %0/02  ــود باید با دق ــبه می ش پی درپی محاس
ــرایط  ــد. در صورتی که بتوان ش به هم نزدیک باش
ــت آوردن نتایج  ــز در به دس ــوب آماری را نی مطل
فراهم نمود، دیگر ضوابط برای پذیرش تکرارپذیری 

نباید فراموش شود.
اگر صحت سنج عملیاتی استفاده شده دارای تعداد 
ــاز باشد، واسنجی  چهار یا تعداد بیش تری آشکارس
انجام شده قادر خواهد بود همزمان دو حجم مبنا را 
ــتخراج نماید. قبل از پذیرش نهایی ارقام مربوط  اس
ــه ی رقم های به دست  به حجم مبنا، باید با مقایس
ــته، از صحت  آمده با حجم مبنای دورهرهای گذش

آن ها مطمئن شد.
ــریع ویژگی تکرارپذیری دستگاه  ــبه س برای محاس
اندازه گیری مبنا، بهتر است پالس های خام خروجی 

هر دور آزمایش را در رابطه ذیر قرار دهیم:

 Repeatability% = ])Max Pulse- Min
Pulse(/Min Pulse[ x100

ــریع از  ــا توجه به این که برای حصول نتیجه ی س ب
ــتفاده شده است و ضرایب ناشی  پالس های خام اس
ــده است،  ــار در آن اعمال نش از تصحیح دما و فش
ــت بعد از اعمال ضرایب یاد شده اندکی  ممکن اس
ــود. بدیهی است ارقامی  اختالف در ارقام حاصل ش
می تواند برای ما معتبر قلمداد شود که در دامنه ی 

مجاز 0/02% قرار داشته باشد.

11. API MPMS 12.2.5, Table 12

5.2.3.7.10.واسنجیصحتسنجمبنا
ــتگاه اندازه گیر مبنا  ــتفاده از دس در فاز دوم، با اس
حجم پایه صحت سنج مبنا تعیین خواهد شد. انجام 

این آزمایش بر مبنای مراحل زیر خواهد بود:
ــروع آزمایش، کلید گردان روی سامانه ی  قبل از ش
ــنج مبنا« قرار داده  ــرل را در حالت »صحت س کنت
تا بتوان پالس های صحت سنج مبنا را قرائت نمود.
روش ــه  ب و  ــیال  س ــان  ــدار جری مق ــان  هم ــا   ب

Flying Start and Stop در پنج Run متوالی 
ــش فوق را انجام داده به طوری که پالس های  آزمای
تولید شده توسط دستگاه اندازه گیری مبنا و حجم 
ــاز صحت سنج تحت آزمایش قابل  بین دو آشکارس
 API ــد. الزم به ذکر است مطابق با نظر قرائت باش
ــام آزمایش های  ــرای انج ــات معتبر ب حداقل دفع

متوالی، سه آزمایش کفایت می کند12.
ارقام مربوط به میزان جریان، دما و فشار مربوط به 
دستگاه اندازه گیری مبنا و صحت سنج توپکی تحت 

آزمایش را ثبت نمایید.
ــبه و قرائت  پنج رقمی که به طور پی در پی محاس
ــد.  ــود باید با دقت 0/02% به هم نزدیک باش می ش
ــل توالی  ــه ی API حداق ــه توصی ــه بنا ب چنان چ
ــد، باز دقت مزبور  ــده باش آزمایش ها نیز رعایت ش

باید رعایت گردد.

6.2.3.7.10.واسنجینهاییدستگاه
اندازهگیریمبنا

ــردان روی  ــدداً کلید گ ــی، مج ــه ی نهای در مرحل
سامانه ی کنترل را در حالت »اندازه گیر مبنا« قرار 
ــز بتوانیم پالس های  ــا در این مرحله نی می دهیم ت
ــتگاه  مربوط به اندازه گیر مبنا را بخوانیم. حال دس
اندازه گیر مبنا بر اساس صحت سنج مبنا واسنجی و 
MF ثانویه دستگاه اندازه گیر مبنا تعیین می گردد. 
ــت آمده در دو  با توجه به میانگین دو MF به دس
ــوم، آنگاه حــجــم پایه ی صحت سنج  فاز اول و س

مبنا نیز محاسبه می گردد.

12. API MPMS 12.2.5, Paragraph 9.2.2b

ــتن میزان جریان آزمایش های قبلی  با در نظر داش
ــنجی مقدماتی  ــده در روش واس و با مراحل قید ش
دستگاه اندازه گیری مبنا آزمایش این مرحله را آغاز 
می کنیم. نتایج به دست آمده در آزمایش مرحله ی 
ــه ی نهایی باید با دقت 0/02% به  مقدماتی و مرحل

هم نزدیک باشند. 
ــی( مربوط  ــی و مقدمات ــبه ی MF )نهای در محاس
ــی نیاز داریم،  ــتگاه اندازه گیر مبنا به ضرایب به دس
ــبات MF به روش  ــه که در انجام محاس همان گون
ــود، ضرایب مورد نیاز به همان  پیشین عمل می ش

روش استناد خواهد شد. 

7.2.3.7.10.روشهمزمانآزمایش
ــه مرحله آزمایش قبلی، سعی  در این جا با ادغام س
ــتگاه اندازه گیری  ــد به طور همزمان دس خواهد ش
ــنج  ــی مبنا و صحت س ــنج توپک ــا با صحت س مبن
ــنج توپکی مبنا  ــا صحت س ــی عملیاتی نیز ب توپک
واسنجی بشود. این روش فقط زمانی به کار گرفته 
می شود که شرط حداقل پنج Run از صحت سنج 
ــنجی هر Pass از صحت سنج تحت  مبنا برای واس

آزمایش الزم باشد.
ــد، دیدیم که  مطابق با مطالبی که تا این جا بیان ش
در واسنجی یک صحت سنج برای حصول نتیجه ی 
ــت واسنجی را در  مطلوب در تکرارپذیری، الزم اس
ــنج  ــه با صحت س پنج آزمایش متوالی و در مقایس
ــا از نوع  ــنج مبن ــام دهیم. اگر صحت س ــا انج مبن
 Pass ــامل پنج ــر Run ش ــد، ه Compact باش
خواهد شد. دقت در پنج Run متوالی برای تعیین 
ــد داراي نتیجه اي بهتر از  ــا K-Factor بای MF ی

0/02% باشد.
ــنج تحت  ــک در صحت س ــا راندن توپ ــنجی ب واس
ــدد انجام خواهد  ــهای متع آزمایش و تکرار آزمایش
شد. ارقام روی شمارنده ی دستگاه اندازه گیری مبنا 
در دو Run مربوط به صحت سنج تحت آزمایش و 

هر Pass از صحت سنج مبنا ثبت شود.
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  جریان سیاالت ...

ــنج در پنج مرحله  در نهایت حجم پایه ی صحت س
ثبت شود. 

پنج رقمی که به طور پیدرپی و در شرایط استاندارد 
محاسبه می شوند باید با دقت 0/02% به هم نزدیک 

باشند. 
ضریب MF از رابطه ی زیر قابل محاسبه است:

Meter Factor =])BVxCTSPxCPSP"
CLTPxCPLP(/)MRxCTLMxCPLM([

که در آن:
BV : Base Volume
)Meter Reading(  MR = N / K.F.

ــده مربوط به دستگاه  N تعداد پالس های قرائت ش
ــن آمریکایی 205  ــر مبنا )به ازای هر گال اندازه گی

پالس(
ــه از آزمایش به میزان  ــیال در این مرحل جریان س
ــن در دقیقه( انجام  ــرایط عادی ) مثاًل 380 گال ش
ــنج  ــنجی صحت س ــل از آن برای واس و MF حاص
ــزان جریان به کار گرفته خواهد  مبنا در همین می
ــد. این مرحله از آزمایش را که مرحله ی  خواهد ش
اصلی آزمایش می دانیم به »شدت جریان سریع«13 
ــناخته می شود. پس از آن و در مرحله بعدی  هم ش
ــا میزان جریان کمتر  عملیات، آزمایش های فوق ب
ــزان جریان(  ــا حداقل 25% کاهش در می )یعنی ب
ــد. این مرحله از آزمایش، مرحله ی  انجام خواهد ش
13. Fast Flow Rate

“اصول اندازه گيری جريان سياالت” به قلم “محمد حسن موحدی” با روی کرد معرفی انواع روش ها و دستگاه های 
اندازه گیری جریان سیاالت به منظور استفاده در پایش، کنترل، سامانه های اندازه گیری )Metering Skids( چگونگی انجام 
 محاسبات حجم و صدور صورت حساب در پایانه های صادرات و هم چنین صحت سنجی )Proving( و واسنجی صحت سنج ها 
ــت. بعد از  ــده اس ــت. این کتاب در 390 صفحه و 10 فصل تدوین ش ــته ی تحریر در آمده اس )Calibration( به رش
پیشگفتار و مقدمه، فصل اول به بیان کلیاتی در خصوص تاریخچه ی اندازه گیری جریان سیاالت، تعاریف، مالحظات نصب 
ــیاالت را به اختصار  ــی فنی ادوات اندازه گیری می پردازد. فصل دوم، گزیده هایی از مکانیک س و رویه های آزمایش و بازرس
ــریح پنج روش اندازه گیری جریان سیاالت، بیان اصول علمی هر روش و  ــوم الی هفتم به تش تبیین می نماید. فصل های س

معرفی انواع فناوری ها در هر روش پرداخته است. این پنج روش عبارتند از:
.فصل سوم، اندازه گیری جریان سیاالت به روش حجمی یا پیمانه ای

.فصل چهارم، اندازه گیری جریان سیاالت به روش اختالف فشار
.فصل پنجم، اندازه گیری جریان سیاالت به کمک شاخص نیرو

.فصل ششم، اندازه گیری جریان سیاالت به کمک شاخص سرعت سیال
.فصل هفتم، اندازه گیری جریان سیاالت به کمک شاخص جرم سیال

ــیال و  ــتم با روش های انتخاب تکنیک اندازه گیری جریان س ــنایی با انواع روش های اندازه گیری، در فصل هش بعد از آش
انتخاب نوع فناوری متناسب با نیازهای هر پروژه آشنا خواهیم شد. فصل نهم می پردازد به اندازه گیری جریان سیاالت به 
قصد فروش )Custody Transfer( معرفی سامانه های اندازه گیری و محاسبات حجم واقعی سیال تبادل شده. در پایان 

و در فصل دهم نیز سامانه های صحت سنجی و روش های واسنجی دستگاه های صحت سنج ها به تفصیل تشریح شده اند.
مراکز پخش:

ــن،  فروردی  12 ــان  خیاب ــران،  ته آدرس:  ــه  ب  www. kouhsarpup.com ــار،   کوهس ــارات  انتش  .1
ــه: رایانام  ،66417680 و   66465426 ــن  تلف  ،108 ــالك  پ ــررازی،  فخ ــه  ب ــیده  نرس ــر،  روانمه ــان   خیاب

info@kouhsarpup.com 
www.adinebook.com                      2.  نشر آدینه، سفارش از طریق اینترنت
metering.f@gmail.com :3.  پخش مستقیم:   همراه 4287 189 0935         رایانامه

ــود )270  ــدت جریان کم«14 نیز نامیده می ش »ش
ــه می توان بعد از آزمایش اول و  گالن در دقیقه( ک
در 3 دور متوالی کامل انجام داد. این روش به روش 
ــود15. فراموش  ــناخته می ش Fast/Slow/Fast ش
ــود که در تمام مراحل آزمایش، میزان جریانی  نش
ــود به هیچ  که برای انجام یک مرحله انتخاب می ش

وجه نباید دارای نوسانی بیش تر از 2/5% باشد16. 
ــوط به  ــوم، دو MF مرب ــه  ی اول و س در دو مرحل
ــبه می شود، با در نظر داشتن  اندازه گیر مبنا محاس
ــرایط صحت و قابل اعتماد بودن دو MF مزبور،  ش
ــر از میانگین گرفتن این دو ضریب به  ضریب معتب
دست می آید. الزم به یادآوری نیست که هر کدام از 
MF های به دست آمده در هر مرحله خود مبتنی 

بر پنج آزمون پی درپی بوده است.

 MF)for Master Meter(=)Master
 Meter FactorStart+Master Meter
FactorStop(/2

در نهایت، محاسبه ی حجم پایه ی صحت سنج مبنا 
مورد نظر خواهد بود که با استناد به MF میانگین 

باال محاسبات مربوطه انجام خواهد شد.

14. Low Flow Rate or Leak Test Rate
15. API MPMS 12.2.5, Paragraph 9.2.1b
16. API MPMS 12.2.5, Paragraph 9.2.2d

8.2.3.7.10.اقداماتپیشگیرانه
ــز از هرگونه  ــنجی- برای پرهی ــزان جریان واس می
ــده ناشی از ویژگی غیر خطی  خطای پیش بینی نش
ــتگاه اندازه گیری، میزان جریان واسنجی  بودن دس
ــب و در ناحیه ی خطی دستگاه  باید به مقدار مناس
ــردد. در ضمن، تمام مراحل  اندازه گیری انتخاب گ

آزمایش باید میزان جریان سیال ثابت باشد.
ــیرها- هیچ گونه نشتی از شیرهای به کار  نشتی ش
ــنجی پذیرفته نیست  ــبکه ی واس ــده در ش برده ش
ــده و در  چون خطای زیادی را وارد ارقام قرائت ش
ــبات خواهد کرد. تمام شیرهای  نتیجه وارد محاس
ــتگاه اندازه گیری مبنا و صحت سنج مبنا و  بین دس
ــیرهای بین صحت سنج مبنا و صحت سنج تحت  ش
ــتی بوده و از  ــش نیز باید عاری از هرگونه نش آزمای

نوع قطع دوگانه و تخلیه باشند.
نشتي اطراف پیستون یا توپک- هنگام آزمایش باید 
ــتون یا اطراف توپک )در  دقت نمود تا اطراف پیس

حال حرکت( هیچ گونه نشتي وجود نداشته باشد.
ــرای پرهیز از خطا  ــای خروجی- ب ــت پالس ه صح
ــمارش پالس ها باید یکی از روش های معتبر  در ش

تفکیک و انتخاب پالس به کار برده شود.
ــنج و  ــوا- تمام نقاط باالیي صحت س حباب های ه
ــتاندارد حجمي  ــه طرف ظروف اس ــي که ب لوله های
ــوند باید قبل از هر واسنجي به هواي  هدایت مي ش
آزاد تخلیه شود تا از عدم وجود حباب هوا مطمئن 

شویم.
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واژه های کلیدی:
RFID

RFID تجهیزات
کاربردها و مزایا

نرم افزار

ری
آو

رد
ــ

گ

ــی فناوری RFID 1 پرداخته  در این مقاله به بررس
ــرای راه اندازی  ــتفاده ب ــه تجهیزات مورد اس  و کلی
ــریح و در پایان برخی  پروژه ای مبتنی بر آن را تش
ــاوری RFID در صنایع  ــا و مزایای فن از کاربرده

مختلف را ذکر می کنیم.

1. Radio Frequency IDentification

مهندس مبین محسن زاده 
کارشناس آموزش شرکت

 مهندسی ایمن تابلو

mobin@pcsh.ir

فناوری و تجهیزات

 RFID 

mailto:mobin@pcsh.ir
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... RFID  

مقدمه
ــر به آرامی در  ــی از نوآوری ها و اختراعات بش برخ
ــمیت  قالب محصولی کاربردی بین عموم مردم رس
ــه تصور زندگی  ــد ک پیدا می کنند و زمانی می رس
ــد  مدرن بدون وجود آن ها غیرممکن به نظر می رس
ــل گرفته تا  ــون و موبای ــال آن را از تلویزی ــه مث ک
ــزات زمان  ــط داد. این تجهی ــا می توان بس هواپیم
ــوم مردم قرار  ــتفاده ی عم ــت مورد اس زیادی نیس
گرفته اند، ولی گستره ی کاربرد آن ها بسیار بیش تر 

از عمر پیدایش آن ها است.
برخی از فناوری ها نیز شاید مانند این اقالم به چشم 
ــرف کننده نیاید ولی در فرآیند تولید، پخش و  مص
فروش این محصوالت نقشی کلیدی دارند. فناوری 
RFID یا شناسایی از طریق امواج رادیویی، از این 
ــت که در کشورهای  ــته از فناوری های نوپا اس دس
ــتفاده قرار می گیرد و به  ــیار مورد اس پیشرفته بس
زودی در همه جا فراگیر می گردد. خیلی ها فناوری 
ــه و جایگزین بارکد  ــل یافت ــل تکام "RFID را نس
ــی یکی از  ــن جایگزین ــع ای ــه در واق ــد ک  می دانن
ــاده ترین امکاناتی است که RFID در اختیار ما  س
ــیار  قرار می دهد و دامنه ی امکانات و کاربرد آن بس
 RFID ــاوری ــازی فن ــت! پیاده س فراتر از این اس
ــک، مخابرات و  ــاخه ی الکترونی ــه ش ــر پایه ی س ب
ــی رایانه استوار است. در کشور ما ایران  برنامه نویس
ــه عمومیت  ــت ک ــالی اس ــز این فناوری چند س نی
ــود منابع اطالعاتی و  ــرده ولی به علت کمب پیدا ک
کاربردی بیش تر متخصصان این بخش از آن اطالع 
کافی ندارند. بلیت هوشمند مترو تهران نمونه ای از 

این کاربرد است. 

فناوری RFID چیست؟
 Radio Frequency ــارت ــف عب RFID مخف
ــایی از طریق  IDentification و به معنی شناس
ــی از اعضای مهم  ــت که یک ــس رادیویی اس فرکان
خانواده ی تجهیزات 2AIDC می باشد. همان طوری 
ــت طریقه ی شناسایی بر  که از نام آن مشخص اس
ــکل  ــواج رادیویی بوده و بزرگ ترین مش ــاس ام اس
ــی محدودیت  ــایی خودکار یعن ــامانه های شناس س
شدید فاصله و موانع را از بین می برد! از این فناوری 
نیز مانند سایر فناوری های تشخیص خودکار جهت 
ــا، حیوانات، و  ــزات، کااله ــواع تجهی ــایی ان شناس
ــتفاده می گردد. اگر بخواهیم به  ــان ها اس حتی انس
ــرد آن صحبت کنیم  ــر در مورد عملک طور مختص
ــب های مخصوصی3 را که  باید بگوییم کاربر، برچس
ــباهت زیادی به بارکد دارد  گاهی از نظر ظاهری ش
ــد. حال اگر این  ــالم مورد نظر نصب می کن روی اق
برچسب در محدوده ی مجاز گیرنده4 مورد نظر قرار 
بگیرد با تبادل داده با آن، توسط گیرنده، شناسایی 
ــود و کد درون آن در بانک اطالعاتی نرم افزار  می ش
2. Automatic Identification and Data Capture 
3. Tag
4. Reader

ــده و عملکرد مورد نظر ما را  ــتجو ش مربوطه جس
انجام می دهد.

فناوری RFID از برخی از جهات مشابه سامانه ی 
ــد و حتی می توان آن  را نسل تکامل  بارکد می باش
یافته ی بارکد دانست، زیرا از بارکد نیز برای همین 
ــتفاده کرد. اما مشکالت مهمی  منظور می توان اس
که فناوری بارکد دارد باعث می شود که ما به سمت 

فناوری RFID هدایت شویم.

RFID تجهیزات مورد استفاده در فناوری
ــی بر فناوری  ــازی یک پروژه ی مبتن برای پیاده س

RFID نیاز به تجهیزات زیر می باشد:
1. انواع برچسب؛

2. انواع قرائتگر5 و آنتن؛
3. انواع چاپگر اطالعات؛

4. نرم افزار مدیریت اطالعات و بانک اطالعاتی.
ــکیل  حال می خواهیم عملکرد هر یک از اجزای تش
ــی کنیم. فرض  ــده را در قالب یک پروژه بررس دهن
ــوع غیرفعال6 را به  ــب مخصوصی از ن کنید برچس
کمک چاپگر بارگذاری می کنیم که شامل اطالعات 
ــده  ــت و روی آن نصب ش ــی از یک کتاب اس کامل
ــر میدان  ــدن کتاب به قرائتگ ــت. با نزدیک ش اس
مغناطیسی اطراف آن روی سیم پیچ برچسب تأثیر 
گذاشته و ولتاژ الکتریکی کوچکی را ایجاد می کند 
که برای فعال شدن تراشه برچسب کافی است. این 
تراشه کد مخصوصی که در آن قرار دارد را به کمک 
ــه روی آن قرار دارد به صورت کد  آنتن کوچکی ک

شده منتشر می کند.
5. reader
6. Passive

ــیگنال را خوانده و  ــن گیرنده ی قرائتگر این س  آنت
ــده را به  ــس از باز کردن کد، اطالعات دریافت ش پ
نرم افزار مربوطه انتقال داده و نرم افزار از روی بانک 
ــایی کرده و  ــب را شناس ــی خود آن برچس اطالعات
عملیات مربوطه را انجام می دهد که می تواند شامل 
ــورد کتاب مانند نام  ــش اطالعات دقیقی در م نمای
کتاب، مؤلف، ناشر، موضوع و یا ثبت آن برای امانت 

به خواننده باشد. 

برچسب
ــامانه ی RFID است که به  برچسب ابزار اصلی س
ــیله ی دیگر  ــیء و یا هر موجود یا وس ــرد،کاال، ش ف
متصل می گردد تا بتوانیم آن را شناسایی و ردیابی 
ــمت پایه ی نگهدارنده،  کنیم. برچسب از چهار قس
ــه ی کنترلی، آنتن دریافت و ارسال اطالعات  تراش
ــکیل می شود. در شکل 2 مراحل  و منبع تغذیه تش
ــب غیرفعال را مشاهده  مختلف ساخت یک برچس

می کنید.
ــکال مختلف  ــب ها در انواع و اش امروزه این برچس
ــوند که پارامترهای اصلی تعیین کننده  تولید می ش
ــرد مفید  ــل قرارگیری، ب ــاب آن، مح ــرای انتخ ب
ــده است   ــایی، اندازه ی کاال و قیمت تمام ش شناس
ــه، فرکانس  ــب نوع منبع تغذی ــب ها بر حس برچس
ــکل  ــه ی داخلی، اندازه و ش ــی، نوع حافظ عملیات
ــوند که در ادامه به بررسی کامل  دسته بندی می ش

هر یک از آن ها می پردازیم.

شکل 2. مراحل مختلف ساخت یک برچسب غیرفعال

RFID شکل 1. زنجیره ی کابردهای فناوری
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منبع تغذیه
ــه ی به کار رفته در برچسب به  از آن جایی که تراش
ــال اطالعات نیاز به  ــور تأمین انرژی برای ارس منظ
منبع تغذیه دارد، متناسب با کاربرد آن برچسب در 

یکی از سه گروه اصلی زیر قرار می گیرد:
.برچسب غیرفعال

.برچسب فعال
.برچسب نیمه فعال

برچسـب غیرفعال: این نوع از برچسب عمومیت 
ــایر مدل ها دارد که قیمت  ــبت به س بیش تری نس
ــاده ی آن از  ــاختار س ــن، اندازه ی کوچک و س پایی

علت های اصلی آن است.
ــب انرژی مورد نیاز خود را توسط  این نوع از برچس
ــی که  ــواج الکترومغناطیس ــیم پیچ خود و از ام س
ــن می کند و  ــود، تأمی ــط قرائتگر تولید می ش توس
ــا منبع تغذیه ی دیگری  ــع هیچ نوع باتری ی در واق
ــده در  درون آن قرار ندارد. جریان الکتریکی القا ش
ــب را فعال کرده و تراشه  سیم پیچ، تراشه ی برچس
داده ی قرار گرفته در حافظه ی خود را توسط آنتن 
ــت پایین، ابعاد  ــر می کند. عمر طوالنی، قیم منتش
ــیع و انعطاف باالی  ــه ی کاربرد وس ــک، دامن کوچ
فیزیکی از مزایا و برد کم )کمتر از 5 متر(، عملکرد 
ــی مایعات و  ــا فلزات و حت ــاورت ب ــف در مج ضعی
داشتن حافظه ای تنها خواندنی از معایب این نوع از 

برچسب می باشد.
ــکل 3 انواع مختلف برچسب های غیرفعال را  در ش

مشاهده می کنید.
ــب ها دارای  برچسـب فعال: این خانواده از برچس
منبع تغذیه ی داخلی )باتری( می باشند که جریان 
مورد نیاز برچسب را به صورت دایم تأمین می کند. 
ــورت دایم در  ــب ها معموالً به ص این نوع از برچس
ــود در حافظه ی خود  ــات موج ــال اطالع حال ارس
ــند و در برخی از مدل های خاص به کمک  می باش
ــده و با  ــه صورت زمان بندی ش ــات کاربر ب تنظیم
ــال داده را جهت  ــال پالس از بیرون عمل ارس اعم
ــام می دهند.  ــری انج ــرف بات ــی در مص صرفه جوی
ــایر  ــب ها قابلیت ارتباط با س این خانواده از برچس
ــد و همچنین دارای حافظه  ــب ها را نیز دارن برچس
و برد عملیاتی بسیار باالیی می باشند. برد ارتباطی 
ــش از 950 متر، حافظه ی داخلی با ظرفیت باال،  بی
ــب ها از مزایا  ــایر برچس امکان برقراری ارتباط با س
ــد کوتاه و به  ــاد بزرگ، عمر مفی ــت باال، ابع و قیم
ــیمیایی باتری، کاربرد محدود  علت داشتن مواد ش
از معایب عمده ی این خانواده از برچسب است. در 
شکل 4 انواع مختلف برچسب های فعال را مشاهده 

می کنید.

شکل 3. نمونه هایی از انواع برچسب های غیرفعال

ــب ها  برچسـب  نیمه فعال: این خانواده از برچس
ــد که  ــوع فعال دارای باتری داخلی می باش مانند ن
ــده دارد؛ ولی تفاوت آن با  ــه را بر عه تغذیه ی تراش
ــت که از باتری برای کمک در  نوع فعال در این اس
ــیگنال های رادیویی استفاده نمی گردد و  ارسال س
ــدارات الکترونیکی  ــرد آن صرفاً فعال کردن م کارب
ــب است. به عنوان نمونه، یک تولید  بر روی  برچس
ــب های  ــت برچس ــده ی مواد غذایی ممکن اس کنن
RFID مجهز به حسگرهای حرارتی را در سکوهای 
حمل بار نصب نماید تا بتواند حرارت محصوالت را 
ــن حمل و نقل کنترل نماید. پس از افزایش  در حی
ــطح  درجه ی حرارت یک محصول خاص به یک س
ــخص، اطالعات آن توسط حسگر بطور خودکار  مش
ــردد. در زمان توزیع  ــت می گ ــب ثب بر روی برچس
ــب  ــروش کاال، از اطالعات موجود در برچس و یا ف
ــل و نقل و  ــت فرآیند حم ــی صح به منظور بررس
ــگرهای  ــتفاده می گردد. این نوع حس انبارداری اس
ــت نیازمند یک باتری بر روی برد  جانبی ممکن اس
ــند تا بتوانند در زمان حمل و نقل و  اصلی خود باش
یا انبارداری وظایف خود را به درستی انجام دهند. 
ــب، نیمه فعال گفته می شود. برد  به این نوع برچس
مناسب )حدود 60 متر(، قابلیت ارتباط با حسگرها 
ــا، حافظه ای بزرگ تر از نوع  و انتقال اطالعات آن ه
ــبتاً باال، ابعاد بزرگ،  ــال از مزایا و قیمت نس غیرفع
ــیمیایی  ــتن مواد ش عمر مفید کوتاه و به علت داش
ــال از معایب  ــرد محدود مانند نوع فع ــری، کارب بات

عمده ی این خانواده از برچسب ها است.

شکل 4. انواع برچسب های فعال

فرکانس عملیاتی
ــی زیر  ــروه اصل ــه 7 گ ــی ب ــای رادیوی فرکانس ه

طبقه بندی می شوند:
 )Very Low Frequency( VLF .1 

 )Low Frequency( LF .2 
 )Medium Frequency( MF .3

 )High Frequency( HF .4 
 )Very High Frequency( VHF .5
 )Ultra High Frequency( UHF .6

)SHF,EHF( Microwave .7
ــی تجهیزات  ــی تمام ــدوده ی فرکانس ــن مح در ای
ــد در نتیجه باند  ــی و مخابراتی کار می کنن رادیوی
ــود که با  ــوری انتخاب ش ــتفاده باید ط ــورد اس م
ــد.  ــته باش ــایر تجهیزات مخابراتی تداخل نداش س
ــتانداردهای  ــاز مطابق با قوانین و اس ــن باند مج ای
بین المللی تعیین می شوند. تجهیزات RFID تنها 
ــی LF، HF، UHF و ــته ی فرکانس  در چهار دس

ــی  ــد. در ادامه به بررس Microwave کار می کنن
ــی  ــای فرکانس ــن بانده ــی ای ــخصه های اصل  مش

می پردازیم.
ــی این  فرکانس پایین  )LF(: محدوده ی فرکانس
ــه دارای دو  ــت ک ــن 30 تا 300KHz اس باند بی
ــتفاده در  ــتاندارد 125و 134/5KHz برای اس اس
ــت. در این گستره ی فرکانسی  فناوری RFID اس
ــب ها  ــت در نتیجه برچس اندازه ی آنتن ها بزرگ اس
بزرگ ترند. همچنین سرعت تبادل اطالعات پایین، 
ــبتاً زیاد و دارای ساختاری پیچیده  هزینه ی آن نس
ــدن در مدل  ــن برد خوان ــت. همچنی و ضخیم اس
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ــت و قابلیت خواندن  ــال کمتر از نیم متر اس غیرفع
چند برچسب همزمان را ندارد.

ــتره  ــب فعال و غیر فعال در این گس  دو نوع برچس
ــب برای خواندن حجم  ــاخته می شود LF مناس س
ــک و در کنار آب،  ــل نزدی ــات کم در فواص اطالع
ــت. این سامانه معموأل جهت  چوب و آلومینیوم اس
ــامانه های  ــوییچ خودرو، س ــایی حیوانات، س شناس
دزدگیر، کنترل عبور و غیره بکار می رود. همچنین  
ــوان آن ها  ــدن حیوانات می ت ــازی آن در ب با جاس
ــب های  ــدود ردگیری کرد. برچس ــافتی مح را مس
ــی کار می کنند  ــه در این بازه ی فرکانس RFID ک
ــط القای  ــورد نیاز خود را توس ــوالً تغذیه ی م معم
ــی دریافت می کنند و در مدل های  الکترومغناطیس
محدودی از نوع فعال می باشند. از معایب اصلی این 
ــت که در مجاورت فلزاتی مانند  ــب ها آن اس برچس

آهن و فوالد به درستی عمل نمی کنند.
ــی استاندارد   فرکانس باال  )HF(: بازه ی فرکانس
ــس ــه فرکان ــت ک ــا 30MHz اس ــن 3 ت "HFبی

ــتفاده  ــامانه RFID مورد اس 13/56MHz در س
ــب ها حدود  قرار می گیرد. فاصله ی خواندن برچس
ــوع غیرفعال تولید  ــب ها تنها از ن یک متر و برچس
ــتفاده در پروژه هایی که حجم  ــوند. جهت اس می ش
کمی از اطالعات در فاصله ی نزدیک مورد استفاده 
قرار می گیرد و امکان استفاده در کنار مواد مرطوب 
ــاده تر  ــبت به نوع LF دارای طراحي س را دارد. نس
ــرعت  ــب و س ــر، قطر کمتر برچس ــن ارزان ت و آنت
ــای عمده ی آن ردیابی  ــد. از کاربرده باالتر می باش
کتاب در کتابفروشی ها و کتابخانه ها، فروشگاه های 
ــا در فرودگاه ها،  ــل چمدان ه ــل و نق ــاس، حم لب
ــاص و ... به  ــه محیط های خ ــی ب ــرل دسترس کنت
ــایی با  ــوان جایگزین کارت های شناس ــژه به عن وی
ــی بوده که دراین روش با قرارگیری  نوار مغناطیس
کارت در فاصله ی مشخصی از کدخوان ها شناسایی 
ــامانه می توان  آن صورت می گیرد. از معایب این س
ــب کنار فلزات، گستره ی  ــیار نامناس به عملکرد بس
ــي محدود، ساختاري نیازمند به مدار دو رو  فرکانس

و اندازه ی بزرگ آنتن و برچسب اشاره کرد. 
ــی  فرکانس بسـیار باال  )UHF(: بازه ی فرکانس
ــت  300 تا 3000GHz محدوده ی باند UHF اس
ــتفاده در RFID دارای  ــرای اس ــتره ب که این گس
ــتانداردی خاص برای همه ی کشورها نمی باشد  اس
ــتانداردی خاص خود را دارد که  ــوری اس و هر کش

معموالً بین 869 تا 915MHz متغیر است.
ــب  از مزایای مهم باند UHF می توان به برد مناس
ــیار مناسب برای  ــخگویي بس نزدیک به 3 متر، پاس
ــدازه ی کوچک تر آنتن و  ــل باالی یک متر، ان فواص
برچسب نسبت به نوع LF و HF، عدم نیاز به دید 
مستقیم جهت خواندن اطالعات از برچسب توسط 
ــرخ باالي انتقال داده  و قیمت پایین آن  قرائتگر، ن
ــتفاده در  ــاره کرد. در مقابل آن، عدم امکان اس اش
مجاورت رطوبت زیاد و بافت های مرطوب و ضخیم 

شکل 5. کاربرد برچسب RFID در محاسبه ی دقیق مسابقات پرش طول

ــلوغ UHF که  ــیار ش مانند چوب و پهنای باند بس
ــی مانند موبایل و  ــر تجهیزات الکترونیک در بیش ت
ــی رود و گاهی موجب  ــیم به کار م تجهیزات بی س
اختالل در سامانه می گردد. از کاربردهای مهم این 
ــی می توان به ردیابی و شناسایی جعبه  باند فرکانس
و کانتینرهای حمل بار، عوارض جادهای و مدیریت 

کاالی موجود در انبار اشاره کرد.
ــی این  فرکانـس ماکروویـو: محدوده ی فرکانس
ــد که فرکانس 2/48 تا  باند باالی 3GHz می باش

ــد  ــن بان ــی رود. ای ــه کار م 5/6GHz درRFID ب
فرکانسی معموالً به منظور استفاده در برچسب های 
فعال مورد استفاده قرار می گیرد و دارای برد بیش 
ــت. از این نوع برچسب معموالً برای  از 100 متر اس
ــایل امنیتی  ــراد و کاالهای خاص و مس ــی اف ردیاب
ــک آنتن و  ــیار کوچ ــود. اندازه بس ــتفاده می ش اس
ــب، عدم نیاز به دید مستقیم بین برچسب و  برچس
ــیار باالی داده و پهنای باند وسیع  قرائتگر، نرخ بس
ــایر  ــا و نویزپذیری زیاد، امکان تداخل با س از مزای
ــس باال و ضعف عملکرد  تجهیزات مخابراتی فرکان

شکل6. گستره ی باند فرکانسی تبادل اطالعات

ــام مرطوب از معایب  ــاورت با فلزات و اجس در مج
ــخصات اصلی باندهای  ــت. در جدول 1 مش آن اس

مختلف فرکانسی را مشاهده می کنید.

حافظه ی داخلی
ــرد دارای حافظه ای  ــب کارب ــب بر حس هر برچس
ــت.  ــن 16bit تا چند صد کیلوبایت اس ــی بی داخل
ــه 3 گروه اصلی  ــب ها از لحاظ نوع حافظه ب برچس

تقسیم می شوند:
برچسـب های فقـط خواندنـی7 : در این نوع از 
ــکان خواندن داده از آن وجود دارد  حافظه فقط ام
ــود در آن را تغییر داد.  ــوان اطالعات موج و نمی ت
ــند  ــب هایی از این نوع همانند بارکد می باش برچس
که فقط یک مرتبه توسط تولید کننده برنامه ریزی 
ــب محدود  ــن نوع از برچس ــود. حافظه ی ای می ش
ــاده چند رقمی که  ــوده و معموالً  تنها یک کد س ب
ــزی می گردند و  ــد برنامه ری به صورت ثابت می باش
ــامانه های موجود  ــان را با س ــی می توان آن به راحت

7. Read Only

... RFID  
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LFHFUHFMicrowaveباند فرکانسی

برد خواندن 
برچسب های 

غیرفعال
50cm 1کمتر ازm 9کمتر ازm 100بین 3 تاm بیش از

منبع تأمین 
انرژی

معموالً از نوع 
غیرفعال

معموالً از نوع 
غیرفعال

معموالً از نوع 
فعال 

معموالً از نوع 
فعال

سرعت تبادل 
داده

بسیار سریعسریعمتوسطکند

اندازه ی برچسب 
خیلی کوچککوچکبزرگخیلی بزرگغیرفعال

کاربردهای 
عمومی

به عنوان کلید 
ورودی، ردیابی 

حیوانات

کارت های 
هوشمند، 

کتابخانه ها، 
ردیابی کاال

عوارض 
جادهای، 

ردیابی حمل 
بار

مدیریت و 
ردیابی دقیق 

کاال و افراد

کارایی در 
مجاورت فلزات و 

مایعات
خیلی ضعیفضعیفخوبخیلی خوب

قیمت تمام 
شده ی برچسب

بسیار ارزان در ارزانبه نسبت گرانگران
شمارگان باال

RFID جدول 1. مشخصات اصلی باندهای مختلف فرکانسی در فناوری

بارکد تلفیق کرد.
ــب ها دارای ضریب امنیتی باالیی  این نوع از برچس
ــند و معموالً برای جلوگیری از سرقت کاال  می باش

به کار می روند.
 :)R/W( برچسـب های خواندنـی/ نوشـتنی
ــمند نیز  ــب های هوش ــب هاي R/W برچس برچس
ــی برخوردار  ــاف باالی ــوند و از انعط ــده می ش نامی
ــکان ذخیره ی  ــب ها ام ــتند. در این نوع برچس هس
ــب های  حجم باالیی از اطالعات وجود دارد. برچس
ــتفاده  فوق از حافظه هایی با قابلیت آدرس دهی اس
ــت را دارد که محتویات  هر  ــد که این قابلی می کنن

قسمت از حافظه را تغییر دهد.
 :)WORM( 8برچسب های یک بار نوشـتنی
ــد که  ــب دارای حافظه ای می باش این نوع از برچس
ــتن و چندین مرتبه خواندن  قابلیت یک مرتبه نوش
ــن نوع حافظه ها همانند حافظه های فقط  را دارد. ای
ــند که با حجم اندکی از اطالعات  خواندنی می باش
ثابت برنامه ریزی می شوند و مانند CD خام امکان 
ــرای یک مرتبه در اختیار  تغییر اطالعات موجود ب

کاربر گذاشته می شود.

شکل و اندازه
ــکال  ــب های RFID می توانند در ابعاد و اش برچس
ــه  ــوند که با توجه به این که تراش مختلف تولید ش
 RFID ــب ــده در یک برچس و آنتن بکارگرفته ش

8. Write-Once-Read-Many

ــود، امکان استفاده از  ــیار کوچک ساخته می ش بس
برچسب های RFID به هر شکل و اندازه ای وجود 
خواهد داشت. )از برچسب های پالستیکی کوچکی 
ــوش حیوانات متصل  ــواره به گ که مانند یک گوش
ــیار ریزی که در بدن  ــود تا کپسولی های بس می ش
ــکل یک  ــود(. اندازه و ش ــرار داده می ش ــان ق انس
ــتگی دارد.  ــب RFID به نوع کاربرد آن بس برچس
ــاخته شوند  ــب ها باید به گونه ای س برخی از برچس
ــرارت باال،  ــل عوامل محیطی مانند ح ــه در مقاب ک
رطوبت و مواد شیمیایی مقاوم باشند و برخی دیگر 
ــب های  ــند، نظیر برچس ارزان قیمت و عمومی باش

هوشمندی که روی کتاب وصل می شوند. 

قرائتگر و آنتن
ــتگاهی است هوشمند که سیگنال های  قرائتگر دس
دریافت شده از برچسب را پردازش کرده و متناسب 
با آن پیغام مورد نظر را به کنترل کننده که می تواند 

PLC یا PC باشد ارسال می کند.

ــب های غیرفعال انرژی  عالوه بر آن در مورد برچس
ــدن آنرا نیز تأمین می کند.  مورد نیاز برای فعال ش
ــر، قابلیت ثبت داده  ــی از مدل های قرائتگ در برخ
ــب های فعال دارای حافظه نیز وجود  بر روی برچس

دارد.
تجهیزات قرائتگر متناسب با کاربرد آن به سه شکل 

زیر تولید می شوند:
)Fixed Type( 1. مدل ثابت

)Hand held Type( 2. مدل دستي
ــه رایان ــونده  ش ــه  اضاف کارت  ــدل  م  .3 

)PC Card Type(
در طراحی سامانه ی RFID باید به این نکته توجه 
ــتفاده از قبیل برچسب  کنید که تجهیزات مورد اس
ــتاندارد مشترکی برای ارتباط  و قرائتگر، دارای اس
ــتیبانی  ــند. قرائتگر مطلوب باید قابلیت پش می باش
ــایر  ــتاندارد ISO یا EPC یا س از پروتکل های اس

استانداردهای پرکاربرد را داشته باشد.
ــبکه های ش ــه  ب ــال  اتص ــت  قابلی ــن   همچنی

 TCP/I یا،Ethernet LAN RS-485،802.11
را داشته باشد تا به راحتی بتوان با کنترل کننده ی 
ــب ارتباط برقرار کند. همان طوری که گفته  مناس
شد قرائتگر به کمک آنتن با برچسب ارتباط برقرار 
ــال اطالعات را  ــد. آنتن عمل دریافت و ارس می کن
ــب ها  ــده دارد و برای ارتباط کامل با برچس ــر عه ب
ــداد، محل و زاویه  ــش کامل محیط باید تع و پوش
ــبات  ــط متخصصان و با محاس ــری آن توس قرارگی
ــر این صورت راندمان به  دقیق تعیین گردد در غی

شدت افت می کند.
ــه ی عملکرد  ــب در دامن ــش از یک برچس ــر بی اگ
ــد، تکنیک های  ــته باش ــتگاه قرائتگر قرار داش دس
ــا به طور  ــه ی آن ه ــدن هم ــرای خوان ــی ب گوناگون
ــود دارد.  ــخص وج ــک ترتیب مش ــا ی ــی و ب متوال
ــوان عن ــت  تح ــه  ک ــا  تکنیک ه از  ــته  دس ــن   ای

ــوند، در هر مرحله  ــناخته می ش singulation ش
ــب هایی که کد  ــب ها تنها به برچس از قرائت برچس
سریال مشخصی دارند اجازه پاسخگویی می دهند. 
ــده زمان  ــتگاه خوانن ــی آن دس ــه ط ــه ای ک برنام
ــخص می کند که به  ــخگویی برچسب ها را مش پاس
دارد  ــهرت  ش  »Reader Talks First«روش

... RFID  
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ــب ها به  ــت که طی آن برچس ــاًل تکنیکی اس متقاب
ــتگاه قرائتگر،  ــیگنال دس ــرد دریافت انرژی س مج
ــد و این روش ــا می نماین ــال داده ه ــروع به ارس  ش

ــود. روش اول  ــده می ش “Tag Talk First” نامی
ــری دارد اما  ــه با روش دوم دقت بیش ت در مقایس
سرعت اجرای آن آهسته تر است. فرکانس عملکرد 
ــدود ــا ح ــر از 100KHz ت ــتگاه های قرائتگ  دس

ــرد  عملک ــدوده ی  مح ــت.  اس ــر  متغی  8/5GHz
ــامانه هایی که با فرکانس پایین تری کار می کنند  س
ــود آب یا فلز در  ــت؛ اما در صورت وج کوچکتر اس
ــت.  ــامانه ها کمتر اس ــط، افت عملکرد این س محی
ــتگاه قرائتگر  به یک آنتن کنترل از راه  معموالً دس
ــت، برخی ممکن است با استفاده از  دور متصل اس
ــتگاهی به نامMultiplexer  همزمان با چند  دس

آنتن کار کنند. 
در شکل 7 مدل های مختلفی از قرائتگر را مشاهده 

می کنید.

چاپگر اطالعات 
ــمند  ــب های هوش برای برنامه ریزی اولیه ی برچس
ــتفاده می شود، این  ــتگاه چاپگر RFID اس از دس
ــتگاه می تواند بارکد را بر روی برچسب ها چاپ  دس
ــازی  ــه ی جاس کند و همزمان اطالعات را در تراش
شده درون برچسب مقوایی ذخیره نماید که به این 
مجموعه RFID Printer/Encoder می گویند. 
ــتگاه به کمک رابط RS-232 ،USB و یا  این دس
موازی به رایانه متصل می شود و اطالعات مورد نظر 

برای نوشتن را دریافت می کند.
دارای  ــوالً  معم  RFID Printer/Encoder

امکانات اصلی زیر می باشد:
.توانایی تشخیص خودکار برچسب های معیوب؛

ــا دوبعدی بر روی  ــن و بارکد میله ای ی ــاپ مت .چ
برچسب؛

ــب های فعال  .ذخیره اطالعات بر روی انواع برچس
و غیرفعال. 

ــط  ــوالً در چاپ تعداد متوس ــتگاه معم از این دس
استفاده می گردد و برای تعداد بسیار باالی برچسب 
ــتفاده می شود. در شکل  از تجهیزات مخصوص اس
ــر را که قابلیت چاپ  ــای دیگری از چاپگ 9 نمونه ه

بارکد و رادیو شناسه را دارد، مشاهده می  کنید.

نرم افزار مدیریت اطالعات و بانک 
اطالعاتی

سازگاری اطالعات ذخیره شده بر روی برچسب های 
ــردی موجود، یکی از  ــا نرم افزارهای کارب RFID ب
ــاوری RFID به صورت  جنبه های مهم معرفی فن

گسترده است.
RFID  ــده توسط قرائتگر اطالعات جمع  آوری ش

پس از انتقال به رایانه نیاز به تحلیل و ارتباط با بانک 
ــن موضوع که بکارگیری  ــامانه دارد. ای اطالعاتی س
ــزرگ در زنجیره  ی تولید  ــیار ب RFID در ابعاد بس

و عرضه ممکن است به انفجار اطالعات جمع  آوری 
ــیار حایز اهمیت است  ــده منجر شود، امری بس ش
ــزاری را که فاصله  ی خالی  ــن امر نیاز به نرماف و ای
ــی در قرائتگرهای  RFID و  بین اطالعات دریافت
ــا را پرکند، به  ــود بر روی نرم  افزاره اطالعات موج
ــرای هر پروژه  ای  ــی آورد. این نرم  افزارها ب وجود م
ــوند و  ــته می  ش ــه صورت جداگانه طراحی و نوش ب
ــد وجود ندارند. بنابراین  در قالب یک نرم  افزار واح
ــای رابط،  ــده  ی نرم  افزاره ــرکت های تولید کنن ش
 ،9ERPــته  های جامع برنامه  ریزی منابع سازمان بس
ــامانه  های  ــندگان س ــای اطالعاتی و فروش بانک  ه
ــت  ــالش خود را برای بدس ــت انبارداری، ت مدیری

آوردن این بازار جدید و گسترده افزایش داده  اند.

کاربردها و مزایای فناوری RFID در 
صنایع

 RFID در ادامه برخی از کاربردها و مزایای فناوری
در صنایع مختلف را بررسی می کنیم.

9. Enterprise Resource Planning

شکل7. چند نمونه قرائتگر

ــکل 8. انواعی از چاپگر RFID با قابلیت چاپ  ش
بارکد و برچسب RFID برای تعداد باال

استفاده در انبار کاال
.امکان گرفتن موجودی کل انبار در هر لحظه؛

.ثبت ورود و خروج کلیه ی اقالم به صورت خودکار 
و بدون دخالت انسان؛

.صرفه جویی در زمان و نیروی انسانی؛
ــات دقیق مرتبط با هر کاال بر  .قابلیت ثبت اطالع

روی آن؛
.مکان یابی سریع کاال در انبار.
استفاده در صنعت پوشاک

ــاس و مدیریت  ــی اجن ــرل جابجای ــت کنت .قابلی
همزمان تمامی اجناس داخل فروشگاه؛

ــاوری جهت انتخاب  ــه این فن ــز اتاق پرو ب .تجهی
سریع و راحت مشتری؛

ــرقت و خروج غیر مجاز اجناس با  .جلوگیری از س
نصب گیت های مخصوص؛

ــگاه و  .امکان آمارگیری لحظه ای از اجناس فروش
انبار؛

ــای طوالنی و  ــری از بوجود آمدن صف ه .جلوگی
ازدحام جمعیت در قسمت صندوق؛

.عدم نیاز به اپراتور در بخش های مختلف فروشگاه.

... RFID  
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استفاده در بیمارستان
.پیگیری تجهیزات و لوازم پزشکی به طوری که به 

سادگی بتوان آن ها را پیدا کرد؛
ــامل شناسایی سریع بیماران  .پیگیری بیماران ش

و مکان آن ها؛
.شناسایی بسته ها و کانتینر های پلمپ شده؛

ــد  ــتانی مانن ــاص بیمارس ــزات خ ــرل تجهی .کنت
ــر مواد و تجهیزاتی  ایزوتوپ های رادیواکتیو و دیگ
ــوده و باید عبور و  ــی خطرناک و یا مضر ب که گاه
مرورشان در بین ساختمان ها و انبار ها کنترل شود؛

.دریافت اطالعات و مشخصات بیماران و شناسایی 
خودکار بسته های دارو؛

ــی و ثبت اطالعات  ــای خون ــایی فرآورده ه .شناس
آن ها به صورت خودکار؛

.استفاده در آزمایشگاه و ثبت اطالعات نمونه های 
پزشکی گرفته شده از بیماران؛

ــورت مکرر به  ــرای بیمارانی که به ص ــتفاده ب .اس
بیمارستان مراجعه می کنند.

استفاده در پارکینگ
ــروج  ــگ و ورود و خ ــودکار پارکین ــت خ .مدیری

خودروها؛
شناسایی هوشمند خودرو؛

.تعریف انواع تعرفه ی هزینه ی توقف پارکینگ های 
مختلف؛

ــاس  ــودکار هزینه ی پارکینگ بر اس ــبه خ .محاس
تعرفه؛

ــواع راهبند ورود و خروج و یا  .قابلیت ارتباط با ان
درب های برقی؛

.ثبت تاریخ و ساعت ورود و خروج هر خودرو؛
ــار دقیق کل خودروهای موجود  .امکان گرفتن آم

در پارکینگ به همراه موقعیت دقیق آن ها.

استفاده در صنعت دارو
.کنترل هوشمند تاریخ مصرف دارو؛

.جلوگیری از ورود داروهایی تقلبی به داروخانه؛
ــب هوشمند قیمت روی  .امکان قرارگیری برچس

دارو؛
.جلوگیری از سرقت داروهای گران قیمت؛

ــه ای از موجودی کلیه ی  ــکان آمارگیری لحظ .ام

داروها در انبار و داروخانه؛
ــای طوالنی و  ــری از بوجود آمدن صف ه .جلوگی

ازدحام جمعیت در قسمت صندوق.

استفاده در فروشگاه های بزرگ 
ــبه مبلغ قابل پرداخت  ــرعت در فرآیند محاس .س

توسط مشتری؛
ــگاه صندوق  ــی در جای ــای طوالن ــذف صف ه .ح

فروشگاه؛
ــروج غیرمجاز  ــگاه از خ ــؤولین فروش .اطالع مس

اجناس؛
ــی موجودی کل اجناس فروشگاه و انبار در  .بررس

هر لحظه؛
ــرای کارکنان  ــا ب ــتجو کااله ــش زمان جس .کاه

فروشگاه.

استفاده در کنترل افراد و کارکنان
.کنترل ورود و خروج کارکنان به صورت لحظه ای 

و خودکار؛
.امکان محدودسازی دسترسی کارکنان به نواحی 

خاصی از شرکت یا کارخانه؛
.تعریف اطالعات شخصی و کلیه ی افراد شرکت و 

شناسایی آن ها؛
.افزایش سرعت، دقت و حفاظت.

ــایی خودکار RFID- تالیف مهندس  ــامانه های شناس کتاب کامل ترین راهنمای س
مبین محسن زاده – انتشارات نگارنده دانش

RFID Sourcebook-By Sandip Lahiri-Prentice Hall PTR (2005)
RFID For Dummies-by Patrick J. Sweeney-Wiley Publishing, Inc. 
(2005)
RFID-Read My Chips!- By Brian Gesuale-Piper Jaffray (2004)
RFID Essentials-By Himanshu Bhatt, Bill Glover-O’Reilly (2006)

مـــــنابع و مراجع:

... RFID  
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1
گ

کامپیوتری بر
آقای مسعود مهرداد

طراحي، اجرا و راه اندازی سیستم های اتوماسیون صنعتی و فناوری اطالعات
info@

bargco.com
w

w
w.bargco.com

26200300
2

ک و  سیستم های 
تکنولوژی الکترونی
ک 

کنترل کنترونی
آقای محمد حسن 

ش
دروی

PLC، C و اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی و 
N

C، D
RO

تولید 
ش

آموز
info@

contronic.net
w

w
w.contronic.net 

22431414

3
ک سپاهان 

متدالکترونی
آقای رضا حسینی

 U
PS,,…

ک صنعتی )
ت تجهیزات الکترونی

اتوماسیون صنعتی و برق، ساخ
)Battery C

harger
info@

sm
eir.com

w
w

w.sm
eir.com

0311-6627832

4
ف

مهندسي کنترل هاي صنعتي حنی
  آقاي   رافي 

گالوستانیان
ب و راه اندازي سیستم هاي کنترل 

طراحي، تأمین Integration نص
info@

hitecautom
a-

tion.com
w

w
w.hitecautom

ation.
com

 88785144

5
ک

بادران پنوماتی
ت گلکار

آقای هدای
ک و قطعات اتوماسیون

قطعات پنوماتی
info@

badranpneu-
m

atic.com
w

w
w.badranpneum

atic.
com

66922170

6
کد ایران

آقای محمد میرکاظمی
ک و قطعات اتوماسیون

قطعات پنوماتی
codiran@

safineh.net
w

w
w.codiran.com

66518848

7
ک

برنا الکترونی
آقای محمد صادق 

میرغفوریان
ک، رله های حفاظتی

ت کاتدی
U، کنترل دور، حفاظ

PS ،شارژر
   info@

borna-co.com
 w

w
w.borna-co.com

    55232932

8
فرینه

آقای محمد محمودیان
گ و کنترل صنعتي 

ب سیستم هاي اندازه گیري مانیتورین
ت و نص

ساخ
info@

farineh.com
w

w
w.farineh.com

88337039
9

بین المللی مهندسی سیستم ها و 
اتوماسیون )ایریسا(

س ارباب 
آقای عبا
شیرانی

اتوماسیون صنعتي، کنترل و ابزاردقیق، سیستم هاي اطالعاتي، شبکه و زیر 
ت                            

ساخ
info@

irisaco.com
w

w
w.irisaco.com

0311-6660730

10
ک 

فستو پنوماتی
نیاآقای محمدتقی الموتی 

ش، تولید و بازرگانی در زمینه تجهیزات و لوازم اتوماسیون صنعتی 
آموز

m
ailroom

@
festo.ir

w
w

w.festo.ir
44522409

11
ت

کوپا صنع
آقای سپهر آل رسول

سیستم های کنترل و اتوماسیون صنعتی
copaindustryco@

yahoo.com
22657399

12
فنی و مهندسی تهران تمام 

آقای محمد ابراهیم 
ذبیحی 

سیستم های اندازه گیری و آنالیزر و ابزار دقیق 
info@

tam
am

eng.com
w

w
w.tam

am
eng.com

88435010

13
گروه صنعتی ندا 

آقای فرزاد سرلتی 
طراحی، تامین و راه اندازی سیستم های کنترل برق و ابزار دقیق صنایع 

neda@
nedaco.com

w
w

w.nedaco.com
88611902

14
ک پارساکارا 

صنایع الکترونی
آقای سید مرتضی 

پارسائیان
اتوماسیون صنعتی، ابزار دقیق، مشاوره و اجرای پروژه

parsakara@
parsakara.

com
w

w
w.parsakara.com

026-32736907

15
ک 

مرکز تحقیقات کامپیوتر و الکترونی
دانشگاه

آقای هادی قدوسیان
ت افزار و نرم افزار 

ت تحقیقاتی و کاربردی اتوماسیون صنعتی سخ
فعالی

کامپیوتر
info@

U
EC

RC.com
w

w
w.U

EC
RC.com

88771112

16
احداث کنترل

آقای علیرضا گلکار
ب، راه اندازی، بهره برداری برق و کنترل 

خدمات مهندسي پیمانکاری و نص
و ابزار دقیق 

info@
ehdoscontrol.

com
w

w
w.ehdoscontrol.com

44257092

17
ش صبا 

بازرگانی صنعتی کارارو
آقای حسین کاظمی

BM
S ت هوشمند ساختمانی

سیستم مدیری
info@

sabakcic.com
w

w
w.sabakcic.com

88100149

ن
جم

ی ان
ضـا

اع

ت
ت اس

معیار توالی درج، سابقه ی عضوی

اعضای انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی
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18
راهبردهاي هوشمند 

آقای محسن نوری
D, کامپیوترهای صنعتی، سیستم های کنترل 

C
S, PLC ،تله متری، اسکادا

و ابزار دقیق 
info@

isi.ir
w

w
w.isi.ir

22909595

19
ت

پتسا صنع
آقای آرمان صفاری

اتوماسیون صنعتی، ابزاردقیق، سیستم های کنترلی طراحی مهندسی 
info@

patsaind.com
w

w
w.patsaind.com

88047626

20
بهینه سازان توان 

آقای علی شاهین فر
U(، شارژهای باتری، استابالیزر و 

PS( ش مولدهای برق  بدون وقفه
فرو

ت اطالعات
دستگاه های ثب

info@
bestco-ir.com

w
w

w.bestco-ir.com
88064643

21
ک قشم ولتاژ

مهندسی برق و الکترونی
آقای اصغر بارزی

C ، تولید 
N

C ،ف
Siem، ابزاردقیق و فشار ضعی

ens نماینده مجاز رسمی
PLC ک و

ک، پنوماتی
تجهیزات  آموزشي در زمینه مکاترونی

info@
qeshm

voltage.
com

w
w

w.qeshm
voltage.

com
66733040

22
س فرایند گستر

ح
آقای نوید سجادي

ت، بهینه سازي خطوط تولید
ت دستگاه هاي تس

اتوماسیون صنعتي،ساخ
hesco_77@

yahoo.com
 88931286

23
نرم افزاری تندر نور

آقای  مهدي فرهي
تولید انواع کارت های هوشمند

info@
thunder-light.

com
w

w
w.thunder-light.com

88309485

24
البرز میکروسیستم

آقای محمد عبابافها
اتوماسیون صنعتي، تله متری، تابلوهای برق، اسکادا

info@
alborzm

icrosys-
tem

.com
w

w
w.alborzm

icrosys-
tem

.com
0282-2243521

25
مهندسین مشاور کنترل نگار

آقای  عارف الری ئی
مهندسین مشاور در زمینه سیستم های ابزاردقیق، کنترل و انوماسیون 

صنعتي
info@

controlnegar.
com

w
w

w.controlnegar.com
88333628

26
آلیاژگران دنیای کنترل

س اکبری
آقای عبا

اتوماسیون ساختمان
info@

aliajgaran.com
w

w
w.aliajgaran.com

66408679

27
خدمات کامپیوتری ایزی

ب نجفی
آقای عبدالصاح

D و نماینده انحصاری محصوالت صنعتی 
.Link نماینده رسمی محصوالت

M
O

X
A

info@
easyco.cc

w
w

w.easyco.cc
88318291

28
توسعه تأمین پرشیا

آقای محمد باقر 
دستمالچیان

سیستم های کنترل و ابزاردقیق
info@

khanehdar.com
w

w
w.khanehdar.com

44536110

29
فن آوری و اطالع رسانی آ.تی.ای

آقای همایون بیاتی 
RTU، کنترل از راه دور

اتوماسیون انرژی، 
sales@

itaco.net
w

w
w.itaco.net

22402245

30
ت

 فرینه صنع
آقای افشین حریری

اتوماسیون صنعتی، تابلوهای کنترل، برق، ابزاردقیق و مهندسی
sales@

farineh.com
w

w
w.farineh.com

    88873665

31
ت

پرتو صنع
ت آبادی

آقای کاظم دول
D، الکتروموتور، راه انداز نرم موتور

C و A
C درایوهای

info@
partosanat.com

w
w

w.partosanat.com
88662288

32
)PBS C

o.( ت
پایکار بنیان صنع

آقای غالمرضا کیان مهر
ب و اجرای سیستم های اتوماسیون صنعتی

مشاوره، مهندسی، نص
info@

pbs.ir
w

w
w.pbs.ir

88882286

33
پایکار بنیان 

آقای محمودرضا 
محمودی

 O
m

ron، Phoenix, ت های
واردات محصوالت اتوماسیون صنعتی از شرک

Rittal
info@

paykarbonyan.
com

w
w

w.paykarbonyan.
com

82440

34
ک(

س پنوماتی
س )پار

 هواي فشردة  پار
آقای محمد غفارزاده

ک
تولید تجهیزات مدارهاي نیوماتی

info@
ParsPneum

atic.
com

w
w

w.parspneum
atic.

com
46865095

35
ک

مهندسی بین المللی فوالد تکنی
آقای محمد ابکاء 

ک و اتوماسیون صنعتی
پیمانکار عمومی )EPC( در زمینه برق، الکترونی

kh.sadjad@
fooladtech-

nic.ir
w

w
w.fooladtechnic.ir

0311-6268001

36
مهندسی سیستم های ناظر فرزان 

آقای جعفر نسبیان
طراحي، تولید، تأمین و اجرای سیستم های کنترلی ریلی و مخابراتی 

info@
nazerfarzan.com

w
w

w.nazerfarzan.com
88691377

ن
جم

ی ان
ضـا

اع
اعضای انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی



  

91
هر 

  م
/ 1

36
ی 

ـاپ
 پی

/ 6
ره 

ـما
 ش

/15
ال

سـ

56
ردیف

ت
نام شرک

مدیر عامل
ت
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آدر

ت
ب سای

و
تلفن

56
فنی و مهندسی سایبر

آقای فرخ طایفی
اجرای EPC پروژههای برق، اتوماسیون و ابزاردقیق و تاسیسات و تجهیزات

info@
cyberind.com

w
w

w.cyberind.com
88793563

57
ت 

طراحی و مهندسی فرانگر صنع
FID

EC
آقای احمد نصری 

مهاجری 
ت ،گاز و پتروشیمی 

مشاور و پیمانکار EPC در زمینه های نف
 info@

fidec.ir
w

w
w.fidec.org

22696826

58
فرا موج پویا

آقای حسین فرهادی
ت و گاز و پتروشیمی، برق و انرژی، صنایع و معادن

آب و فاضالب، نف
info@

faram
ow

j.com
w

w
w.faram

ow
j.com

66557619

59
مهندسی آریا کنترل پیشرو

آقای محسن گل خواه
A

D
A ب  و راه اندازي ماشین آالت

اتوماسیون صنعتی- نص
info@

ariacontrol.ir
w

w
w.ariacontrol.ir

88617414

60
تام ایران خودرو

آقای حمید مرادی
اتوماسیون صنعتی، راه اندازی خطوط مونتاژ، پیمانکار عمومی صنایع

info@
tam

.co.ir
w

w
w.tam

.co.ir
44525773

61
ت بسامد

فرا صنع
آقای علی اصغر تقوائی 

طراحی و مهندسی ، اجراء
info@

farasanat.com
w

w
w.farasanat.com

88715925

62
س تابلو

پار
س ناصری

آقای عبا
SC

A
D

A, PM
S, D

C
S, SA

S, IBS
info@

parstableaut.
com

w
w

w.parstableaut.com
88556620

63
فرینه فناور

آقای محمد امیراحمدی
ش، توسعه و تولید سیستم های کنترل فرآیند و سیستم های اسکادا

پژوه
info@

farinehtech.com
w

w
w.farinehtech.com

88773861

64
آزمون متمم

آقای رضا شیتره
 system

طراحی و مشاوره ، اجرا پروژه ، تامین تجهیزات اتوماسیون ، 
integrator

info@
azm

oon-flow.
com

w
w

w.azm
oon-flow.com

44251690

65
مهندسی و ابزار دقیق ایده

آقای بیژن گلشن 
 System

 Integrator طراحی، تامین و اجرای سیستم کنترلی به عنوان
EPC و پیمانکار

ideh@
ideheng.com

w
w

w
w.ideheng.com

88065459

66
آریا فن ابزار 

آقای منوچهر حافظی 
ک 

تجهیزات اتوماسیون صنعتی و الکترونی
info@

afaco.net
w

w
w.afaco.net

66760868

67
کنترل گستر جاهد 

آقای حسن محمدیان 
ب سیستم های برق کنترل و ابزار دقیق 

ت و نص
طراحی و ساخ

h.m
ohm

m
adian@

control-gostar.com
w

w
w.control-gostar.

com
44098353

68
ت فردا

مبتکرین صنع
ک نیا

آقای بهنام مل
اتوماسیون صنعتی، طراحی و اجرای خطوط تولید کارخانجات و سیستم 

های تامین انرژی
info@

m
sf-ir.com

w
w

w.m
sf-ir.com

44237013

69
ت باختر

تامین صنع
آقای محمد جواد 

شاهرودی
RFID

اتوماسیون صنعتی و سیستم های جمع آوی اطالعات 
info@

w
iscoengineer-

ing.com
w

w
w.w

iscoengineering.
com

22898986

70
ت آسیا 

آنا صنع
آقای حسین رضاپور

ک، کامپیوتر 
ارایه خدمات فنی و مهندسی و بازرگانی در زمینه های الکترونی

و مخابرات 
info@

anaindustry.com
w

w
w.anaindustry.com

44169431

71
موننکو ایران

آقای علیرضا شیرانی 
مهندسی مشاور، مطالعات و طرح های تفصیلی، توزیع نیروی برق و گاز، 

ت و به کار اندازی کارخانه ها 
مدیری

info@
m

onenco.com
w

w
w.m

onenco.com
      88771108

72
ت هوشمند آسیا 

صنع
آقاي مهدي شهابي 

C درایورها، اینورتر 
N

C.PLC ،گ، سنسور
منابع تغذیه سوییچین

         info@
sahaco.com

w
w

w.sahaco.com
88947717

73
ک 

شبکه ارتباطات آدا
آقای غالمرضا رضایی

امورانفورماتیکی و فناوری اطالعات و اتوماسیون صنعتی 
info@

adoc.ir
w

w
w.adoc.ir

22014951

74
ارتباط داده ایتا 

آقای کیخسرو 
مزدیسنی 

ب و راه اندازی سیستم های مخابراتی 
ش، نص

خرید، فرو
info@

Zaeim
.co.ir

w
w

w.itaco.net
22402245

ن
جم

ی ان
ضـا

اع

اعضای انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی
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37
ک مهر گستر تهران

نی
آقای امیر محمد شرکا

اتوماسیون صنعتی، ابزار دقیق، پروژه 
sales@

nicm
ehr.com

w
w

w.nicm
ehr.com

88872845     

38
س

الکترو کابل پار
آقای علی باقرلو

اتوماسیون صنعتی
sales@

ecp-co.com
w

w
w.ecp-co.com

33946566

39
ت

مهر صنع
آقای محمد حسین 

منصوری
ت  سیستم هاي  توزین 

اتوماسیون و ساخ
info@

m
ehrsanat.com

w
w

w.m
ehrsanat.com

88418009

40
گلزا

آقای ایرج نجمي
تحجهیزات و سیستم های کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون

info@
golza.co.ir

w
w

w.golza.co.ir
88002040

41
ت سیستم ماد

اتوماسیون صنع
آقای امید خدیویان آذر

ت 
EPC، نماینده شرک اجرای پروژه های برق، کنترل و اتوماسیون صنعتی 

ب و راه اندازی الکتروموتور و درایو
A، نص

BB
info@

m
aadautom

a-
tion.com

w
w

w.m
aadautom

ation.
com

22374017

42
مهندسی برق آوران

آقای احمد قوانلو قاجار
ت انواع تابلوهای 

اجرای پروژه های برق و تاسیسات، اتوماسیون صنعتی، ساخ
برق و کنترل

info@
Barghavaran.

com
w

w
w.Barghavaran.com

22849908

43
ص کام

مرصو
آقای سید مهدی قاضی 

میرسعید
ت انواع سیستم های کمترل دما و محیط هاي کنترل شده شرایط 

ساخ
اقلیمی

info@
m

arsugr.com
w

w
w.m

arsusgroup.com
88956184

44
نیرو کنترل سامان

آقای پژمان تراکمه
اتوماسیون صنعتی در حوزه های آب و فاضالب و خودروسازی

pkco@
sepanta.net

w
w

w.nicsaco.com
88526642

45
ش پیشگام

ت اندی
زیس

آقای بهنام پیامی
عرضه سیستم های آنالیز گاز و تجهیزات ابزاردقیق

info@
zistap.com

w
w

w.zistap.com
22226768

46
گروه صنعتي گستره دنا

س جوانمرد 
آقای سیرو
قره تپه   

ف و متوسط 
ب و راه اندازي تابلوهاي فشار ضعی

ت، نص
مشاوره، طراحي، ساخ

info@
gsgostareh.com

w
w

w.gsgostareh.com
0232-4772605

47
ک کرمان تابلو

مهندسی برق و الکترونی
آقای ناصر حیدری 

ب
نس

EPC ت پروژه هاي
ارئه دهنده راه حل هاي جامع صنعتي و مدیری

info@
kerm

antablo.
com

w
w

w.kerm
antablo.com

82163000

48
وصال کنترل

آقای جعفر محمدزاده
اتوماسیون، برق، ابزاردقیق

support@
vesalcontrol.

com
w

w
w.vesalcontrol.com

44169454

49
ابزاردقیق فن آوران

آقای علیرضا دیهول
ت افزار اتوماسیون صنعتی کامپیوتر صنعتی

سخ
info@

abzar.com
w

w
w.abzar.com

88692389

50
نارون آرا

آقای کامران کاویان پور
خدمات طراحی مهندسی واردات قطعات و تجهیزات صنعتی

info@
narvanarra.com

w
w

w.narvanarra.com
22043410

51
فراگامان کنترل

آقای ناصر احمدی
ب و راه اندازی انواع سیستم های کنترل صنعتی، خرید و  

مشاوره،اجراء، نص
ش انواع تجهیزات صنعتی

فرو
info@

fgcontrol.com
w

w
w.fgcontrol.com

22053089

52
سامان انرژي

آقای سعید خادمي
ت، گاز و انرژي، سازنده انواع تابلوهاي 

پیمانکار پروژه هاي EPC در زمینه نف
برق و کنترل 

info@
sam

anenergy.
com

w
w

w.sam
anenergy.com

88268666

53
بهپژوه 

آقای سعید ماجد 
ت پروژه های EPC )اتوماسیون، برق، ابزار دقیق( ارایه راه حل های 

مدیری
ت و انرژی 

جامع در صنایع فوالد، نف
info@

behpajooh.net
w

w
w.behpajooh.net

0311-6604002

54
رهپویان اندیشه دنا 

آقای محمدرضا نادری 
ک، اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق 

برق، الکتری
info@

rahpooyanco.
com

w
w

w.rahpooyanco.com
73051

55
س قرن

پیام مهند
آقای مرتضی کاشیان

اتوماسیون صنعتی
info@

pm
q-co.com

w
w

w.pm
q-co.com

0311-2236285
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75
ک زعیم 

صنایع الکترونی
آقای حسن عبقری 

سیستم های الکترونیکی، ارتباطی، مخابراتی، کنترلی، ایمنی و فناوری 
اطالعات 

info@
Zaeim

.co.ir
w

w
w.Zaeim

.co.ir
88773551

76
ویستا جهان 

ت ترابی 
آقای حج
پاریزی 

اتوماسیون صنعتی در صنایع 
info@

veesta.com
w

w
w.veesta-w

orld.com
22883595

77
ت برق و کنترل 

مهندسي و ساخ
مپنا - مکو

آقاي علي اکبر میر 
سعید قاضي 

ک نیروگاهي 
ت تابلوهاي کنترل و الکتی

طراحي و ساخ
info@

m
apnaec.com

w
w

w.m
apnaec.com

026-36638031

78
ت مهر

درنا صنع
آقاي حسین ریاحی

اتوماسیون صنعتی، fatek-plc، سیستم کنترل دیزل ژنراتور
hriahi@

dornam
ehr.

com
w

w
w.dornam

ehr.com
22883169

79
آریا تکام

آقاي غالمحسین 
مزارعی

ب و راه اندازی سیستم های اتوماسیون در 
ش، خرید، نص

طراحی، آموز
خوزستان

aryatekam
@

yahoo.
com

w
w

w.aryatekam
.com

0611-2237824

80
تبریز پژوه 

آقای محمود امنابی
تولید کننده انواع سنسورهاي صنعتي 

info@
tabrizpeguh.com

w
w

w.tabrizpeguh.com
0411-3330490

81
س پویا کنترل بینالود

پار
آقای احسان پور 

حسینی
توزیع کلیه وسایل مرتیط با اتوماسیون صنعتی، برق صنعتی، ابزار دقیق، 

تابلو برق 
info@

pooya-control.
com

w
w

w.pooya-control.
com

0551-2215900

82
مهندسی بازرگانی تراز گستر 

آقای محمدرضا علی 
آقائی

گ و 
طراحی و عرضه کننده سیستم های توزین، اتوماسیون صنعتی، بچین

گ 
بلندین

info@
tarazgostar.com

w
w

w.tarazgostar.com
22778535

83
مهندسی پردیسان 

آقای مجید همتی
ش سیگنال و اتوماسیون 

ت سیستم های جمع آوری و پرداز
طراحی و ساخ

صنعتي 
info@

pardican-co.
com

 w
w

w.pardican-co.com
0311-3377700

84
ک 

ش الکترونی
پویا اندی

آقای امیر شهریار 
منفرد 

تولید و عرضه سنسور و نمایشگر سطح، فشار، دما، وزن 
pae@

paesensor.com
w

w
w.paesensor.com

88752274

85
دقیق فرآیند کنترل

آقای محمد دهقان
ش تجهیزات کنترل و ابزار دقیق

فرو
info@

dfc-co.com
w

w
w.dfc-co.com

88718840
86

راهگزین رایانه 
آقای جمال غضنفری 

نصرآباد 
ک 

تکنولوژی اطالعات، شبکه های هوشمند، طراحی الکترونی
m

ohsen@
rahgozin.

com
w

w
w.rahgozin.com

66425453

87
ک 

ش الکترونی
درخ

آقای رضا حیدری مقدم
مشاوره، طراح و سازنده بوردها و سیستم های کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون 

info@
derakhshelec-

tronic.com
erakhshelectronic.com

88900983

88
ک

ندا پرداز انفورماتی
آقای محمد رضا بقائي 

ت افزار
خدمات کامپیوتري اعم ازتولید نرم افزار و سخ

info@
nedaparaz.com

w
w

w.nedaparaz.com
88010264

89
ایران مدار

آقای عباسعلی مشکسار
فلومترهای الکترومغناطیسی مگاب، ارتفاع سنج ها، تله متری و اتوماسیون 

دستگاه های اندازه گیری مایعات کانال های باز
sales@

iranm
adar.com

w
w

w.iranm
adar.com

88909103

90
سامانه هاي خودکار امجد

آقای علیرضا فتاحي
طراحي و تولید انواع سیستم هاي کنترل صنعتي در راستاي اتوماسیون 

صنعتي
info@

am
jadco.com

w
w

w.am
jadco.com

66062006  

91
ت اسپادانا

پیمان صنع
آقای محمدرضا کی 

یگانه
طراحی، مشاوره، نظارت و اجرای پروژه های کنترل، اتوماسیون و ابزاردقیق 

و برق
sales@

psecogroup.
com

w
w

w.psecogroup.com
0311-2600266
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92
زمیران قشم 

آقای جعفر شاکری 
ف، اتوماسیون صنعتی، موتور و درایو و 

توزیع کننده تجهیزات فشار ضعی
ت و اندازه گیری فشار قوی 

تجهیزات حفاظ
info@

sem
iran-qeshm

.
net

w
w

w.sem
iran-qeshm

.
net

88705990

93
ش افزار آسیا 

سنج
ش قیالو 

آقای آر
ب و نگهداري دستگاه هاي اندازه گیري الکترونیکي، 

طراحي، تولید، نص
سیستم هاي الکترونیکي، کنترلي، کامپیوتري

saa@
saa-co.com

saa@
saa-co.com

88799914

94
ش صنایع نیکان

مهندسی گستر
ش حسینی 

آقای کیانو
نوشیروانی

ش
U و آموز

PS ،H
M

I ،PLC
 ،inverter ،اتوماسیون صنعتی

noushirvani@
nikaneng.com

w
w

w.nikaneng.com
88518109

95
توسعه تجهیزات رز

آقای شاهرخ مهرورز
ب، راه اندازی مکانیکی، برقی، ابزاردقیق، اتوماسیون

طراحی، تهیه، نص
info@

rose-com
pany.

com
w

w
w.rose-com

pany.
com

88265655

96
ش 

مهندسی راستای دان
آقای مهدی ناظر

سیستم های حفاظتی دوربین مدار بسته و اتوماسیون صنعتی 
info@

rastayedanesh.
com

w
w

w.rastayedanesh.
com

88431211

97
ت

آسان کاالی صنع
آقای حمید معدنی 

نیشاپوری
ش قطعات، ابزار و ماشین آالت، و سیستم های مربوط به 

خرید و فرو
اتوماسیون صنعتی 

apc@
opim

ail.net
w

w
w.optim

ail.net
22313512

98
ت نوین امیرکبیر

پیشتازان صنع
آقای حامد الفتی

BM و 
S ت هوشمند ساختمان

اتوماسیون خانگی و صنعتی و مدیری
ابزاردقیق 

info@
anipco.com

w
w

w.anipco.com
22186071

99
ک

آبرون الکترونی
آقای محمد باقر 

خجسته
اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق، اجرا، تولید، تأمین

info@
abronco.com

w
w

w.abronco.com
0311-9515120

100
فرآیند سازان ابتکار

آقای محمد رضا رزم آرا
پروژه های اتوماسیون صنعتی

info@
fseco.com

w
w

w.fseco.com
66798325

101
ت پویا

لیان صنع
ف

آقای داور آص
ب و راه اندازی تجهیزات برق، کنترل و ابزاردقیق 

مشاوره، طراحی و نص
lsp@

lyanco.com
w

w
w.lyanco.com

22068015

102
ت کاال

مهندسی رادان صنع
آقای پیمان تجردی

ش تخصصی، بازرگانی وتدارکات صنعتی
کنترل و اتوماسیون صنعتی، آموز

info@
radansanat.com

w
w

w.radansanat.com
88250435

103
دیبا کنترل سپاهان

آقای سعید انتشاری
اتوماسیون ماشین آالت نساجی

dibacontrol@
gm

ail.
com

0311-3329493

104
آریا هنگارد

آقای  مهرداد زمانی
ت های صنعتی و معدنی، کنترل و ابزاردقیق، 

مهندسی مشاوره، طراحی پلن
خطوط انتقال

info@
ariahangard.com

88310053

105
مبنا

آقای هادی غریبی
BM

S و C
N

C، SC
A

D
A ،ش اتوماسیون صنعتی

ش، فرو
پروژه، آموز

info@
m

abnagroup.net
w

w
w.m

abnagroup.net
88535820

106
مهندسی کنترل پویان 

ش روحی 
آقای آر

PLC,F&
G

,FC
S,ESD

,D
C

S سیستم های کنترل شامل
info@

cpec.ir
w

w
w.cpec.ir

88067208

107
مهندسی زرین افزار خراسان 

آقای حمید رضا 
کهالیی 

تله متری و اسکادا، اتوماسیون صنعتی
info@

zarinafzar.com
w

w
w.zarinafzar.com

0511-7297579

108
کرمان کنترل سیستم

آقای غالمرضا انکوتی
ش قطعات الکترونیکی )نماینده انحصاری( و اتوماسیون صنعتی 

فرو
س،فوجی(

)امرن،فونیک
kerm

ancontrolsys-
tem

@
yahoo.com

w
w

w.kerm
ancontrol-

system
.com

0341-2235935

109
ک فرزان 

صنایع بهساز الکتری
آقای مهدی تقوی 

خدمات مهندسی سیستم های کنترل ریلی 
info@

sabafarzan.com
w

w
w.sabafarzan.com

77923183
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110
سامانه های بهینه آرمان 

آقای سید حامد 
اطهاری

سیستم های الکترونیکی و کامپیوتری
A

rm
anoptim

ized@
yahoo.com

w
w

w.arm
anoptim

ized.
com

88530047

111
بهین ریز کوه

رادآقای مصطفی ثامنی 
ارائه و اجرای سیستم برق بدون قطع مراکز کنترل

bnikfam
@

behin-
raiseco.com

w
w

w.behinraiseco.com
22220094

112
میکرو کنترل اصفهان 

آقای اکبر غالمی 
ت موتور و اتوماسیون صنعتی 

تولید دستگاه های کنترل سرع
info@

im
c-abb.com

w
w

w.im
c-abb.com

0311-2227377

113
فراسینا 

آقای امید کمپانی 
اتوماسیون صنعتی، درایو

info@
farasina.com

w
w

w
w.farasina.com

88306995

114
ک 

ارتباطات الکترونی
آقای فرهاد کنعانی 

کاشانی 
  LA

N
-W

A
N

ب و راه اندازی بکه های 
اتوماسیون صنعتی، طراحی، نص

ب و راه اندازی سیستم های ایمنی و دوربین مدار بسته
نص

info@
ertebatatelec-
tronic.ir

w
w

w.ertebatatelec-
tronoc.ir

77527946

115
ش شرق

س اندی
اتوماسیون پار

آقای مجید محمودی
D، سازنده تابلوهای برق

rive- PLC- M
onitoring اتوماسیون صنعتی

info@
parsandish.net

w
w

w.parsandish.net
22331031

116
مهندسین فراز تراشه گستر 

آقای محمود دلیلی 
ت ویر و ویفیدر( و اتوماسیون 

ک )بل
ک، دینامی

لودسل، توزین های استاتی
صنعتی 

info@
faraz-gostar.com

w
w

w.faraz-gostar.com
66934031

117
ت الوند 

تکین صنع
آقای محمود مفیمی 

ک، کامپیوتر 
ارایه خدمات فنی و مهندسی و بازرگانی در زمینه های الکترونی

و مخابرات 
info@

taksaeng.com
w

w
w.taksaeng.com

88209278

118
ت تیکا

پیشرو صنع
علیرضا دیو ساالر

اتوماسیون صنعتی، ابزار دقیق 
info@

tikaeng.com
w

w
w.tikaeng.com

66725950

119
ت 

س صنع
پار

آقای غالمرضا 
بازیارشورابی 

پیمانکار EPC سیستم هاي انتقال مواد، اتوماسیون صنعتي و ابزار دقیق 
A

utom
ation_dcp@

parssanaat.com
w

w
w.parssanaat.com

88890773

120
ک 

هوشمند سازان افال
آقای احسان عطایی پور 

ش تعمیر و نگهداری 
واردات کلیه تجهیزات اتوماسیون، پروژه، آموز

info@
m

ahsagroup.
com

w
w

w.m
ahsagroup.com

44014104

121
نیرو سازه سوگند

آقای احمد مومنی
LV

- M
V

ت و مونتاژ انواع تابلوهای 
ساخ

info@
niroosazeh.com

w
w

w.niroosazeh.C
O

M
026-34763211

122
مهندسی کیان کنترل آپادانا 

آقای علی سبوحی 
ک 

ک، پنوماتی
ش، اتوماسیون صنعتی، هیدرولی

ش، اجرای پروژه، فرو
آموز

info@
kiancontrol.com

w
w

w.kiancontrol.com
0311-7713101

123
س 

ک پار
کنترل دینامی

آقای داوود عامری 
س 

A، مشاوره فنی، سروی
BB ت استارترهای

تأمین الکتروموتور، درایو و ساخ
و نگهداری

info@
codypars.com

w
w

w.codypars.com
33113351

124
ت غرب 

ایفا صنع
آقای یاشار ناظر عدل 

اتوماسیون صنعتی، تله متری، تله کنترل، توزین صنعتی 
info@

ifasanat.com
    w

w
w.Ifasanat.com

0411-3366430

125
ک 

ایمن کنترل دینامی
آقای داوود عامری 

مشاوره در طراحی و اجرا پروژه- اتوماسیون صنعتی 
info@

im
encontrol.

com
w

w
w.im

encontrol.com
88308267

127
ش هوشمند 

کنترل و پرداز
خانم فرناز لیالزی 

ارایه خدمات فنی و مهندسی و بازرگانی در زمینه های برق، کنترل و ابزار 
دقیق 

info@
icp.co.ir

w
w

w.icp.co.ir
88368818

اعضای انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی
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128
س 

فناوری اطالعات و ارتباطات پار
ش سدید

پرداز
آقای علی محمدی زاده 

ت وب 
نرم افزار، وب و شبکه، تولید نرم افزارهای تح

info@
parsict.com

w
w

w.parsict.com
44048768

129
خودکار مواد بسامد

آقای مسعود حسنی 
برزی 

ش عملگرهای برقی 
س از فرو

ب و راه اندازی و خدمات پ
ش نص

واردت، فرو
از آلمان 

info@
m

butom
ation.ir

22862407

130
ص کنترل اسپادان 

شاخ
آقای محمد طاهری 

برق، ابزار دقیق، اتوماسیون 
info@

sce-co.com
w

w
w.sce-co.com

0311-6630690

131
رسم آرا 

آقای سید کاظم 
اعتصامی 

طراحی و اجرای پروژه های صنعتی )EPC( در زمینه کنترل، اتوماسیون و ... 
info@

rasm
ara.com

w
w

w.rasm
ara.com

22039780

132
ک ایرانیان )ایسدکو(

توسعه سیمات
آقای مسعود پیرحیاتی

س 
توزیع کننده تجهیزات اتوماسیون صنعتی زیمن

info@
sim

atec.ir
88545640

133
ف تراشه 

ک شری
صنایع الکترونی

آقای سهند بهنام 
ش از راه دور 

طراحی و تولید تجهیزات و نرم افزارهای ابزار دقیق و سنج
info@

shariftarasheh.
com

w
w

w.shariftarasheh.
com

66560845

134
خدمات مهندسی اندیشه های برتر 

اطالع رسانی
آقای فرخ احمد خانلو

ت افزارهای کامپیوتری اتوماسیون صنعتی
مشاوره ، اجرا و تامین سخ

info@
siiteam

.com
w

w
w.siiteam

.com
88723636

135
سپهر کنترل فرایند 

آقای آرمان بارزی 
 Pro نمایندگی کمپانی Industrial PC

 PLC و H
M

I ش انواع
فرو

K در ایران 
icno و Face

info@
scf-c.com

w
w

w.scf-c.com
66717550

136
تدبیر سازان سیال

 آقای شهریار بابایی نیا
ب و راه اندازی انواع شیرآالت صنعتی و عملگرها 

تامین، مهندسی، نص
V

A
LV

E&
 A

C
TU

A
TO

R
info@

tss-ir.com
w

w
w.tss-ir.com

  22871689   

137
کارفن کنترل آریا

ت
آقاي مهدی دهش

ت، گاز پتروشیمی
اتوماسیون، کنترل، ابزاردقیق و برق در صنایع نف

info@
kafco.ir

w
w

w.kafco.ir
22510108 

138
شگرد گستران یکتا

ش
آقاي فرهاد سنگترا

خدمات فنی و مهندسی، صنایع خودرو سازی و مترو، پاالیشگاه و صنایع 
ت و گاز و پتروشیمی

نف
contact@

iekta.com
w

w
w.iekta.com

88875771

139
ت ویرا

آرمان صنع
ک فرحی فر

آقاي باب
اتوماسیون و ابزار دقیق

info@
vira_co.com

w
w

w.vira_co.com
88015436

140
دیزل مولد امید

آقاي ماشااله عصار 
کاشانی

ت 
ت و تولید دستگاه های مولد برق دیزلی، گازی و تابلوهای برق جه

ساخ
کنترل مولدها

D
M

O
pow

er@
gm

ail.
com

w
w

w.D
M

O
pow

er.com
22909609

اعضای انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی
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جهت دریافت اطالعات هر یک از افراد فوق کافی است شماره ی ردیف مورد نظر را از طریق نمابر 88192843 برای دفتر نشریه نمایید تا رزومه ی ایشان برای شما ارسال گردد.

ی  سابقه 
مرتبط
)سال(

تخصص یا تجربه محل  شهر 
زندگی

محل  دانشگاه 
تحصیل

ی  رشته 
تحصیلی

تحصیالت جنسیت سن  شماره
پرونده

تسلط بهOffice ، کنترل پروژه و P&ID با تمرکز بر صنعت 
نفت

تهران  دانشکده فنی
دکتر شریعتی

 مهندسي برق
الکترونیك

کارشناس زن 26 104001

max� اشنا به نرم افزار word & excel  ششنا به نرم افزار های
pluss

تهران
ازاد  دانشگاه 
واحد ماهشهر

 مهندسي برق
الکترونیك

کارشناس زن 27 104002

ی بازرسی جوش و قطعات آشنا به طراحی 
 
تخصص در زمینه

تجهیزات ثابت در صنایع نفت گاز پتروشیمی و نیروگاهی  تهران
دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

تاکستان

مهندسي 
مکانیك� 
جامدات

کارشناس  مرد 29 104003

1 تس��لط کامل به نرم افزار solid، آشنا به CATIA و تسلط به 
مهندس��ي معکوس، آش��نا به انواع روش هاي ماشین کاري 

CNC

تهران
دانشگاه فني 
دولتي شهید 

صدوقي

مهندس 
مکانیك� 

ساخت و تولید

کارشناس مرد 25 104004

2 نقش��ه کشی و نقش��ه خوانی صنعتی، کنترل کیفیت، آشنا به 
AWS ,ASME  استاندارد

تهران
دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

شاهرود

مهندسي 
مکانیك� 
طراحي 
جامدات

کارشناس مرد 32 104005

4
های ان��واع خودروهای 

 
آش��نایی کامل ب��ا قطعات و س��امانه

افزار CATIA، توانایی ترس��یم 
 
بنزین��ی و دیزل��ی، کار با نرم

های دو بعدی
 
بعدی و نقشه

 
قطعات سه

تهران
دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

تبریز

مهندس 
مکانیك� 
سیاالت

کارشناس مرد 27 104006

 Microsoft Office،PSPICE ،ORCAD ، ب��ه  مس��لط 
.ETAP MATLAB، HOMER، PSCA

تهران
دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

زنجان

مهندسی برق�  
قدرت

کارشناس
ارشد مرد 27 104007

ه��ای تحقیقاتی، بررس��ی 
 
بازرس��ی آسانس��ور، انجام پروژه

ه��ای طراح��ی خودروه��ای هیبری��د الکتریکی، 
 
نیازمن��دی

solid�  افزاره��ای
 

ممملی��ات حرارتی فلزات، آش��نایی با نر
works & office

تهران دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

پرند

مهندسی 
مکانیك� 
طراحي 
جامدات

کارشناس مرد 26 104008

1
کام��ل  تس��لط   ،Office اف��زار  ن��رم  ب��ه  کام��ل  تس��لط 
س��ازي  بهین��ه  و  طراح��ي  سیس��تم،  هم��کاران  ب��ه 
س��طح  در  عملیات��ي  و  اطالعات��ي  ه��اي   سیس��تم 

شبکه ی نمایندگي ها

تهران
دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

اراك

مهندسی 
صنایع� 

برنامه¬ریزي 
و تحلیل 

سیستم¬ها

کارشناس مرد 30 104009

تس��لط به زبان انگلیسی و آش��نا به زبان تخصصی مهندسی 
مکانیک، آشنا به برخی از نرم  افزارهای مهندسی، گذراندن 
کالس های آزمایشگاهی در سازمان انرژی اتمی استان البرز

تهران
دانشگاه پیام 
نور واحد کرج

مهندسي 
مکانیك� 

ماشین آالت
کارشناس مرد 23 104010

 ،Office، AutoCAD، CATIA تسلط بر نرم افزارهای
solidworks، آموزش تجربی دوره های

APQP،COQ،SPCFMEA و MS project، آشنایی با 
بهبود و فرآیند جوشکاری، آشنایی با زبان تخصصی 

تهران
دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

تهران مرکز

مهندس 
مکانیك� 
جامدات

کارشناس مرد 27 104011

 6 سال سابقه کار در مرکز تعمیرات قطعات الکترونیکی 
هواپیما، تسلط در زمینه تعمیرا ت قطعات الکترونیک، 

 AVR تعمیر لوازم خانگی برنامه نویسی میکروکنترلر های
متخصص در زمینه نور پردازی و استفاده از led آشنا به نرم 
افزار های پروتل ، دایالوکس ، پروتوس ، word، و.... کار 
در زمینه تابلو روان کار در زمینه ی تعمیر انواع موتور های 

الکترونیکی و..

تهران دانشگاه 
هوایی�تهران

مهندس برق 
الکترونیك

کارشناس مرد 30 104012
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 طــرح
روز

همین کارا رو میکنین که میگن 
اتوماسیون باعث افزایش بیکاری میشه! 

پاشین برین کارگزینی برای تصفیه 
حساب!
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