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هوگوهای الکترونیک��ی تکواندوکاران در نقاط مختلف 
مجهز به حس��گرهای ضربه و فش��ار بودن��د و با فراهم 
آوردن امکان تش��خیص نقطه   ی برخ��ورد ضربه و نیز 
تعیین ش��دت آن، به کمك داوران مسابقات این رشته 
آمدند و امکان خطا در تخصیص امتیازات را به حداقل 

ممکن کاهش دادند. 
افزایش جذابیت تماش��ای مس��ابقات برای تماشاچیان 
حاضر در میادین ورزش��ی و نیز تماش��اگران تلویزیونی 
المپی��ك، دس��تاورد دیگ��ری ب��ود ک��ه ب��ه واس��طه   ی 
بکارگیری آخری��ن فناوری   ه��ای tele-operation و 
کنت��رل حرکت در س��امانه   های تصویربرداری، حاصل 
ش��د. دوربین   ه��ای متحرکی ک��ه دوندگان س��رعت و 
ش��ناگران را از لحظه   ی استارت تا پایان مسابقه لحظه 
به لحظه همراهی کردند و همچنین دوربین   های معلق 
ب��ر فراز ورزش��گاه   ها که به spider cam مش��هورند با 
چاالک��ی و حرکات حس��اب ش��ده   ی خود ب��ه تیم   های 
تصویربرداری و کارگردان��ی کمك کردند که تصاویری 
زیبا و با جزییات کامل را از مس��ابقات المپیك در اختیار 

بینندگان قرار دهند.  
اتوماس��یون، ام��روز نه تنه��ا در روند برگ��زاری و ثبت 
دقیق نتایج و تصاویر مسابقات ورزشی از نقشی تعیین 
 کنن��ده برخوردار ش��ده، بلکه در حین انج��ام تمرینات 
حرفه  ای ورزش��کاران نیز ب��ا در اختیار گذاردن امکانات 
دقی��ق نظارت��ی به کم��ک مربی��ان آمده و آن   ه��ا را در 
پیگی��ری هرچ��ه دقیق   ت��ر رون��د تمری��ن و پیش��رفت 
ورزشکاران یاری می   کند. روند نفوذ فناوری   های جدید 
اتوماس��یون در تمرینات ورزش��ی به گونه   ای اس��ت که 
به نظر می   رس��د از این پس کس��ب موفقیت در میادین 
ورزش��ی تنه��ا تابع عوامل س��نتی و مت��داول همچون 
ق��درت، اراده، تمرین و ممارس��ت نخواه��د بود و باید 
ب��ه این مجموعه، عامل دیگری را به نام بهره   گیری از 

فناوری پیشرفته   ی نظارت و اندازه   گیری اضافه نمود.
بس��یاری از صاحب   نظ��ران، المپی��ک لن��دن را، هم از 
حی��ث تجهیزات تمرینی در اختیار ورزش��کاران قبل از 
برگزاری مسابقات، و هم تجهیزات مورد استفاده حین 
برگ��زاری مس��ابقات، نقطه   ی اوج بکارگی��ری فناوری 
اتوماس��یون در عرص��ه   ی ورزش می   دانن��د و به راحتی 
می   ت��وان ادعا نمود که المپیك ریودو ژانیرو از این حیث 
گوی س��بقت را از المپیك لندن خواهد ربود و این روند 

همچنان ادامه خواهد داشت. 
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اتوماس��یون، به مفهوم »اس��تفاده از ابزار خودکار برای 
انج��ام کارهای��ی که پیش از این توس��ط انس��ان انجام 
می  ش��د یا بالقوه توس��ط انس��ان قابل انجام است و نیز 
 انج��ام کارهای��ی ک��ه اج��رای آن   ها توس��ط انس��ان به 
واس��طه   ی ایج��اد خطرات جان��ی به کلی غی��ر ممکن 
اس��ت«، طی دهه   های اخی��ر در تمامی ش��ئون زندگی 
بش��ری نفوذ کرده و می   ت��وان ادعا کرد ک��ه حذف این 
ش��اخه از صنعت و فن��اوری از زندگی انس��ان امروزی 

امری است محال و غیرقابل تصور. 
از چای  س��از، مایکروف��ر و ماش��ین لباسش��ویی گرفته 
و  تولی��دی  عظی��م  فرآینده��ای  و  کارخانج��ات  ت��ا 
صنعتی، همگی بس��ته ب��ه ظرفیت خود، ب��ه نوعی از 
 اتوماس��یون بهره می   برند و متخصصان اتوماسیون در 
ب��ا  ت��ا  تالش��ند  در  هم��واره  مختل��ف،   عرصه   ه��ای 
بهره   گیری از پتانس��یل   های بی   حدوحصر این فناوری، 
از یک س��و رفاه و امنیت زندگی بش��ر را ارتقا بخشند و 
از س��وی دیگر فرآیند ایجاد ثروت از طریق تولید را در 
جوامع، تس��ریع و تس��هیل کنند و در عین حال محیط 
زیس��ت وی را تا حد امکان از ش��ر آث��ار مخرب فرآیند 

صنعتی شدن مصون دارند. 
و  خانه ه��ا  در  امنیت��ی  و  رفاه��ی   تأسیس��ات 
خانگ��ی،  ل��وازم  مس��کونی،   مجتمع   ه��ای 
زیرس��اخت  ها و وس��ایل حم��ل و نق��ل، کش��اورزی و 
دامپروری، پزش��کی، تولید ان��رژی، صنعت و معدن، 
میادی��ن نبرد، هوا و فضا و حتی س��طح دیگر س��یارات 
هم   اکنون به جوالنگاهی برای تاخت و تاز و خودنمایی 
 فناوری   ه��ا و تجهی��زات مختل��ف اتوماس��یون مب��دل 
شده   اند تا جایی که رفته   رفته خبرهای مربوط به حضور 
تجهیزات جس��تجو، نمونه   برداری و آزمایش خودکار و 
رباتیک بر سطح سیاره   ی افسانه  ای مریخ در حال خارج 

شدن از فهرست اخبار خارق   العاده هستند.  
ب��ا ای��ن توصی��ف، نف��وذ و ورود تأثیرگذار اتوماس��یون 
از  دور  پدی��ده   ی  ورزش،  همچ��ون  عرص��ه   ای  در 
انتظ��اری نیس��ت؛ چنان   چ��ه عالقمن��دان رش��ته   های 
مختلف ورزش��ی طی چند س��ال گذش��ته ه��ر از گاهی 
 ش��اهد بکارگی��ری یک��ی از فناوری   های پیش��رفته   ی 
اندازه   گیری، کنترل و پایش در رش��ته   ی ورزشی مورد 

عالقه   ی خود بود  ه   اند. 
می��ان  تنگاتن��گ  و  س��نگین  رقاب��ت   پیش   بین��ی 
مس��ابقاتی  در  لن��دن،  المپی��ك  ش��رکت   کنندگان 
 ک��ه نتیج��ه   ی آن  ه��ا ب��ه زم��ان و س��رعت عملک��رد 
ش��رکت   کنندگان وابس��ته اس��ت و تج��ارب حاص��ل از 

مس��ابقات قبلی در این خصوص، مس��ؤوالن برگزاری 
المپی��ك اخی��ر در لندن را بر آن داش��ت ک��ه از مدت   ها 
پیش از ش��روع مسابقات، تأمین س��امانه   های دقیق و 
قابل اطمینان زمان  س��نجی با دقت ی��ك هزارم ثانیه را 

در دستور کار خود قرار دهند.   
در مس��ابقات دو س��رعت، تش��خیص بس��یار دقی��ق 
اس��تفاده  ب��ا  پای��ان  خ��ط  از  دونده   ه��ا  عب��ور  زم��ان 
دوربین   ه��ای  و  لی��زری  تجهی��زات  از  ترکیب��ی  از 
اپتیک��ی قدرتمن��د ب��ا ت��وان ثب��ت 2000 تصوی��ر در 
ه��ر ثانی��ه محق��ق ش��د. بدین ترتی��ب عالوه ب��ر ثبت 
 زم��ان عب��ور دونده   ه��ا از خ��ط پای��ان، براس��اس ثبت 
لحظه   ی قطع شدن شعاع لیزر، تشخیص بی   عیب و نقص 
نف��رات برتر با اس��تفاده از آخرین فناوری   های پردازش 
 تصویر به صورت کامالً  خودکار میس��ر ش��د. به عالوه، 

بلوك   های اس��تارت در این مس��ابقات به حس��گرهایی 
مجهز بودند که زم��ان عکس  العمل دونده  ها به فرمان 
ش��روع را با دقت یك صدم ثانیه ثبت کرده و در صورت 
تخط��ی ورزش��کاران از محدوده   ه��ای زمان��ی از پیش 
تعیین شده، فرمان توقف مسابقه به صورت خودکار از 

سوی سامانه   ی نظارتی صادر می   شد.
از  ش��نا،  مس��ابقات  در  زم��ان  ثب��ت  منظ��ور   ب��ه 
دوربین   های فوق به همراه پانل   های تش��خیص تماس 

دست ورزشکاران با دیواره    ی استخر استفاده شد. 
پانل   ه��ای مذکور مجهز ب��ه آرایه   ای از صدها حس��گر 
تماس��ی بودن��د ک��ه در صورت برخورد دس��ت ش��ناگر 
ب��ا ه��ر نقطه از دی��واره، زم��ان برخورد را ب��ا دقت یك 
ه��زارم ثانیه ثب��ت می   نمودند. س��کوهای اس��تارت در 
مس��ابقات ش��نا نیز همچون بلوك   های اس��تارت در دو 
میدانی به منظور تش��خیص خودکار خطای اس��تارت، 
مجهز به حس��گرهای تشخیص لحظه   ی عکس   العمل 

ورزشکاران به فرمان شروع بودند.
پی��اده   روی و  مارات��ون،   در رش��ته   هایی همچ��ون دو 
ش��رکت   کنندگان  تع��داد  ک��ه  ج��اده   دوچرخه   س��واری 
آن  ه��ا بس��یار بیش ��تر از س��ایر مس��ابقات اس��ت و در 
ب��ه ص��ورت  اف��راد  از  زی��ادی  تع��داد  اوق��ات  اغل��ب 
متراک��م و ب��ا فواص��ل زمان��ی ان��دك از خ��ط پای��ان یا 
 دیگ��ر نقاط تش��خیصی در طول مس��یر مس��ابقه عبور 
می   کنند؛  امکان اس��تفاده از فناوری   هایی همچون لیزر 
و پردازش تصویر به س��ادگی دیگر رشته   ها امکان   پذیر 
نب��ود. با ای��ن وجود باز ه��م متخصصان اتوماس��یون، 
راه  حل مناس��ب را ب��ه برگزار کنن��دگان عرضه کردند و 
ب��ا تعبیه   ی برچس��ب   های RFID ب��ر روی دوچرخه   ها 
یا کفش   های ورزش��کاران، ام��کان پایش و ثبت دقیق 

زمان را برای داوران فراهم نمودند. 

اتوماسيون، ميدان  هاي 
المپيک را هم فتح کرد
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س�رویس خبری صنعت هوش�مند با اختصاص بخش�ی از صفحه ی خبر این 
ماهنامه به اخبار ش�رکت های فعال در زمینه ی اتوماس�یون، به ویژه اعضای 
محترم انجمن صنفی ش�رکت های اتوماسیون صنعتی، سعی دارد فرصتی را 
در اختیار این شرکت ها قرار دهد تا از این طریق نسبت به انعکاس اهم وقایع 
 و اخب�ار خود اقدام نمایند. از همین رو از تمامی ش�رکت های محترم دعوت 
م�ی گ�ردد اخب�ار مربوط به م�واردی همچ�ون دریاف�ت گواهینام�ه اعم از 
استاندارد، رتبه بندی و غیره، دریافت جوایز و نشان های ملی، ثبت اختراع و 
مالکیت معنوی، اخذ نمایندگی های جدید، تولیدات جدید، ادغام و تغییرات 
عمده ی ش�رکت و دعاوی حقوقی به همراه نتایج حاصله را به دفتر ماهنامه 

ارسال نمایند. 
گفتنی اس�ت اخبار واصله پس از بررسی و اخذ تأییدیه از شورای سردبیری 

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

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

و یا پست الکترونیک به آدرس magazine@aiaciran.org در میان 
بگذارند.
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راه اندازی بخش اتوماسیون ساختمان در 
شرکت درنا صنعت مهر

در پ��ی راه ان��دازی بخ��ش اتوماس��یون س��اختمان در 
شرکت درنا صنعت مهر، ارایه ی محصوالت تخصصی 
کنت��رل  س��امانه های  ش��امل  س��اختمان  اتوماس��یون 
 DEI هوشمند موتورخانه و چیلر و محصوالت  شرکت

تایوان توسط این شرکت آغاز شد.
ب��ه  موف��ق  اخی��راً  ش��رکت  ای��ن  همچنی��ن 
ش��رکت از  انحص��اری  نمایندگ��ی   اخ��ذ 

LINCONTEK چین در زمنیه ی HMI با نام تجاری 
LINCON و نمایندگی ش��رکت ComAp در ارتباط با 
کنترل کنن��ده ی جامع InteiGenNT جهت س��نکرون 
س��ازی دیزل ژنراتور شده است. این در حالی است که 
فروش تجهیزات ساخت ش��رکت FATEK از سال ها 

پیش در دستور کار این شرکت قرار دارد.
گفتنی اس��ت ش��رکت درنا صنعت مهر چندی پیش به 
دلیل ارای��ه ی خدمات و محصوالت مناس��ب و درخور 
توج��ه ب��ه ش��رکت ای��ران خ��ودرو، موفق ب��ه دریافت 

تقدیرنامه از گروه مونتاژ این شرکت شد. 

نمایندگی های جدید شرکت برگ

شرکت برگ با بیش از بیس��ت سال سابقه ی درخشان 
در ارایه ی محصوالت و خدمات اتوماس��یون صنعتی و 
ابزاردقیق، و س��ابقه ی عضویت هفده س��اله در انجمن 
صنفی ش��رکت های اتوماسیون صنعتی، در حال جذب 
نمایندگی از سراس��ر کشور می باشد. هدف برگ از این 
اقدام دسترس��ی راحت تر مش��تریان ب��ه محصوالت و 
خدم��ات این ش��رکت و نیز افزایش رضایت مش��تریان 

است.
مهن��دس مس��عود مه��رداد مدیرعامل ش��رکت برگ با 
اع��الم این خبر گفت که فعالی��ت نمایندگی های جدید 
در استان های خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان، 

تهران، اصفهان و فارس آغاز شده است.
ای��ن ش��رکت ب��ه زودی اس��امی و اطالع��ات تم��اس 
نمایندگان خود را اعالم خواهد نمود تا مشتریان بتوانند 

از خدمات این شرکت ها استفاده نمایند.

تولید مجموعه ی آموزشی انرژی های نو 
در شرکت قشم ولتاژ

ش��رکت قش��م ولت��اژ در ابت��کاری جدی��د ب��ه تولی��د و 
عرض��ه ی مجموعه ی آموزش��ی انرژی های ن��و اقدام 
کرد. این مجموعه ی که در غرفه ی ش��رکت قشم ولتاژ 
در نمایش��گاه انرژی های تجدید پذی��ر از  6 تا 9 تیرماه 
به نمایش گذاشته شد ش��امل کیف آموزشی سامانه ی 
جس��تجو گر خورشید، کیف آموزشی انرژی خورشیدی 

و نیروگاه خورشیدی قابل حمل است.

عدم برخورداری بخش صنعت از ارز با 
نرخ مرجع

بناب��ر اع��الم دفت��ر ام��ور اقتص��ادی وزارت صنع��ت، 
مع��دن و تج��ارت، از این پس تخصی��ص ارز مرجع به 
تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات و ماش��ین آالت 
صنعتی به کلی منتفی اس��ت. کریمی معاون دفتر امور 
اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلس��ه ای 
که در روز چهارش��نبه اول ش��هریور ماه در س��اختمان 
ش��هید الهی وزاتخانه ی صنعت، مع��دن و تجارت و با 
حضور جمع��ی از اعضای هی��أت مدی��ره و دبیران 28 
تش��کل صنعتی و تولیدی کش��ور و نی��ز نمایندگانی از 
س��ازمان حمایت از تولیدکنن��دگان و مصرف کنندگان، 
برگزار ش��د؛ ضمن اعالم این مطل��ب افزود: »از این به 
بع��د ارز مرج��ع با قیم��ت 12260 ریال فق��ط در اختیار 
واردکنن��دگان م��واد غذایی و دارویی ک��ه از الویت های 
واردات  ده گان��ه ی  الویت بن��دی  نظ��ام  در  دوم  و  اول 
برخوردارن��د ق��رار خواهد گرف��ت و الویت ه��ای بعدی 
شانس��ی برای دریاف��ت این نوع ارز نخواهند داش��ت.« 
وی همچنی��ن از نماین��دگان تش��کل های حاض��ر در 
جلس��ه خواس��ت ت��ا ضم��ن انع��کاس این موض��وع به 
واحده��ای زیرمجموع��ه ی خ��ود به ایش��ان پیش��نهاد 
کنن��د که از این پس تمامی برنامه ریزی های خود را در 
زمین��ه ی واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماش��ین آالت 
تنها براس��اس ارز آزاد صورت دهند ت��ا در آینده از این 
منظ��ر دچار ضرر و زیان احتمالی نش��وند. این در حالی 
اس��ت که طی ماه های گذش��ته و در پی افزایش شدید 
قیم��ت ارز، اظهار نظرهای متف��اوت و بعضًا متناقضی 
از سوی مسؤوالن اقتصادی و صنعتی کشور در ارتباط 
با تخصیص ارز مرجع و گروه های برخوردار از این نوع 
ارز ش��ده اس��ت و در آخرین اظهارات مسؤوالن اعالم 
ش��ده بود که الویت های یک تا پن��ج می توانند از ارز با 

نرخ مرجع برای ثبت سفارشات خود استفاده کنند. 

آقای اصغر بارزی رییس هیأت مدیره ی ش��رکت قشم 
ولتاژ، با اش��اره ب��ه هزین��ه ی زیاد تجهی��زات تولیدی 
انرژی های خورشیدی گفت: »این شرکت با شبیه سازی 
مجموعه های آموزش��ی نمونه های خارجی، تجهیزات 
آموزش��ی روز را برای مراکز آموزشی و فنی و حرفه ای 

طراحی کرده و ساخته است. 
مهندس ب��ارزی با ذکر مزایای مهم اس��تفاده از انرژی 
خورش��یدی از جمله نامحدود ب��ودن، قابلیت اطمینان 
بسیار باال و همچنین پاکی گفت: »با توجه به هزینه های 
هنگف��ت پروژه ه��ای ان��رژی خورش��یدی و همچنین 
حساس��یت بس��یار باالی این پروژه ها، امکان آزمون و 
خطا برای مهندس��ان و دانش��جویان ای��ن حوزه فراهم 
نیس��ت. بنابراین ب��ا عرضه ی مجموعه های آموزش��ی 
که مانند ماکت کاملی از دس��تگاه ها و تجهیزات اصلی 
کار می کنن��د، فرآین��د آموزش در ح��وزه ی انرژی های 
ن��و بس��یار آس��ان تر و ارزا ن تر ش��ده اس��ت. وی افزود: 
»به عنوان نمونه کیف آموزش��ی س��امانه ی جستجوگر 
خورش��ید  یک مجموعه ی آموزش��ی شبیه ساز نیروگاه 
خورش��یدی ب��ا قابلی��ت دنبال کردن مس��یر خورش��ید 
است که این س��امانه قابلیت جستجوی تک محوره ی 
خورش��یدی با کنت��رل PLC و قابلی��ت مانیتورینگ از 

طریق HMI را داراست. 
همچنین توس��ط مجموعه ی نیروگاه خورشیدی قابل 
حمل، اس��اس تب��ادل قدرت الکتریکی توس��ط ش��ارژ 
انرژی براساس سامانه ی خورشیدی مستقل از شبکه، 
آم��وزش داده می ش��ود. گفتن��ی اس��ت از مدت��ی قبل 
برگ��زاری دوره های آموزش��ی فتوولتایی��ک نیز در این 

شرکت آغاز شده است.     
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 بخ��ش آگهی ه��ا  و تبلیغ��ات صنع��ت هوش��مند با گش��ودن 
ای��ن  در  محص��ول«  »معرف��ی  عن��وان  تح��ت  صفح��ه ای 
ماهنامه، س��عی دارد تا از یک س��و فرصتی مناس��ب را برای 
تأمی��ن کنن��دگان داخلی برای تبلی��غ جدیدترین محصوالت 
اتوماس��یونی ب��ا کم تری��ن هزین��ه ی ممکن فراه��م آورد و 
از س��وی دیگ��ر بهترین و مناس��ب ترین اقالم اتوماس��یونی 
 موج��ود در ب��ازار را ب��ه مصرف کنن��دگان ای��ن تجهیزات در 
بخش های مختلف صنعت��ی معرفی نماید.تفاوت این بخش 
با صفحات معمول آگهی در این اس��ت که مطالب مندرج در 
آن ب��ه جای ش��رکت محور بودن، محصول محور هس��تند؛ 
بدی��ن ترتیب که به هر محص��ول فضایی حداکثر به اندازه ی 
یک صفحه تخصیص داده می ش��ود ک��ه در آن نام و تصویر 
محصول، ویژگی های خاص آن و خالصه ای از مش��خصات 
فنی مربوطه درج ش��ده و در انتها نام و مش��خصات ش��رکت 

تأمین کننده ذکر خواهد شد.

بخ��ش  ای��ن  از  اس��تفاده  متقاض��ی   ش��رکت های 
س��ازمان  ب��ا  را  خ��ود  درخواس��ت  می توانن��د 
ب��ه  نماب��ر  طری��ق  از  هوش��مند  صنع��ت   آگهی ه��ای 
ب��ه  الکترونی��ک  پس��ت  ی��ا  و   88192843 ی:   ش��ماره 

آدرس  magazine@aiaciran.org در میان بگذارند.

1

2

Sitop PSU100L منب��ع تغذی��ه   ی  Siemens Industry فوری��ه ی 2012 ش��رکت 
بس��یار  ف��از  ت��ک  اتص��االت  ب��رای  تغذی��ه  منب��ع  ای��ن  ک��رد.   ب��ازار  وارد   را    
ایده   آل است. خروجی این تغذیه V 24 کنترل شده، با  جریان   های 2/5، 5، یا 10 آمپر 
اس��ت.دامنه   ی ورودی PSU100L Sitop بسیار گسترده است و با تمامی ورودی   های 
استاندارد سازگاری دارد. این منبع تغذیه   ی سوییچینگ که در عرض   های 32/5، 50 و 
70 میلیمتر ارایه ش��ده است و بسیار کوچک و کم حجم است بر روی ریل DIN نصب 
می   ش��ود. این دس��تگاه بدون نیاز به فن تا دمای 60 درجه   ی س��انتیگراد را تحمل کرده 
و دارای ب��ازده بی��ش از 89 % اس��ت و به همین دلیل گرمای اندک��ی را به تابلوی کنترل 

تحمیل می   کند.
یک نش��ان گرLED، وضعیت کارکرد دس��تگاه را  نش��ان می   دهد. م��دارات الکترونیکی 
 محاف��ظ در براب��ر اتصال کوتاه و اضافه ب��ار، ایمنی باالیی را برای این دس��تگاه تأمین 

می   کنند. Sitop PSU100L  دارای هر دو گواهینامه   ی CE و cULus 1 می   باشد.

www.usa.siemens.com

1. Underwriters Laboratories certification for Canada and the United States

Siemens  ساخت  Sitop PSU100  منبع تغذیه  ی

شبکهی خود را فراتر از محدودیتهای 
اترنت گسترش دهید   

  
SHDSL  یا G.SHDSL فناوری DSL متقارن است 
ک��ه در س��ال 2001 توس��ط انجمن جهان��ی مخابرات 
)ITU( مط��رح ش��د و از آن ب��رای ارس��ال و دریاف��ت 

اطالعات بر روی یک زوج سیم استفاده می گردد.
 ای��ن فناوری ب��ا یکپارچه ک��ردن فناوری های مختلف 
ق��ادر  و  ش��د  اب��داع   SDSL و   ADSL نظی��ر   DSL
و   IP  ،ATM  ،E1  ،T1 س��یگنال های   انتق��ال  ب��ه 
ISDN می باش��د. بر خالف ADSL  س��رعت ارس��ال 
و دریافت اطالعات در این فناوری یکس��ان اس��ت و از 
آن جا که از روش��ی مؤثرتر نس��بت به ADSL برای  کد  
کردن اطالعات اس��تفاده می کند، فناوری  سودمندی 
ب��رای انتق��ال س��ریع اطالع��ات ب��ه ش��مار  م��ی رود. 
 )Ethernet Extenders( اترن��ت  اکس��تندرهای 
وس��ترمو ک��ه از فن��اوری SHDSL بر روی زوج س��یم 
 ب��رای ارتباط س��ریع بین دو ش��بکه ی اترنت اس��تفاده 
عرض��ه  مختلف��ی  دس��ته بندی های  در  می نماین��د، 
می ش��وند. نقطه ی مش��ترک آن ها این س��ت که ش��ما 
را ق��ادر می س��ازند ب��ر محدودیت های مرس��وم اترنت 
ب��ر روی س��یم مس��ی غلب��ه کنید و ش��بکه ی خ��ود را 
فرات��ر از مرزه��ای معمول اترنت گس��ترش دهید. یک 

ش��بکه ی اترن��ت اس��تاندارد دارای محدودیت ارس��ال 
 UTP اطالع��ات ت��ا 100 مت��ر ب��ر روی کاب��ل مس��ی
می باش��د، ام��ا اکس��تندر های اترن��ت وس��ترمو امکان 
ارس��ال اطالع��ات در فاصله ه��ای بیش��تر و ب��ر روی 
کابل ه��ای مختل��ف را فراهم می س��ازد. با اس��تفاده از 
ای��ن محص��والت به ج��ای فیبرن��وری ی��ا لینک های 
رادیوی��ی پر هزین��ه می توانید با نرخ انتق��ال اطالعاتی 
 براب��ر ب��ا Mbit/s 15.3  و پش��تیبانی مس��افتی معادل

15km، اطالع��ات را حتی بر روی س��یم هایی با عمر 
بیش از 100 سال ارسال نمائید. 

WeOS ) نرم اف��زار اختصاصی محصوالت وس��ترمو(  
 ب��ر روی برخ��ی از محصوالت این س��ری ق��رار دارد و 
ویژگی ه��ای س��وییچینگ و روتینگ موج��ود بر روی 
 OSFP, RIP, IPSec س��وییچ های وس��ترمو نظی��ر
را    VPN, Firewall ,NAT, VLAN,SNMP V3

برای این اکستندر ها فراهم می نماید. 

این سری از محصوالت وسترمو، را می توان به صورت 
نظیر به نظیر یا رینگ اس��تفاده نم��ود. در حالت رینگ 
 تح��ت پروت��کل FRNT  مس��یر پش��تیبان در کمتر از

ms 20 ایجاد می شود. 

ش��رکتایزیارتباطپارسنمایندهرس��می
MOXAوWESTERMOدرای��ران

تلفن:88318288-94
www.easyertebat.com
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پانل های اپراتور ذاتأ ایمن ساخت
 Pepperl+Fuchs

ژانویه 2012� ش��رکت Pepperl+Fuchs  خانواده  ی 
پانل  ه��ای گرافیکی و متن��ی ذاتًا ایمن1 خ��ود را تحت 
نم��ود.  ب��ازار عرض��ه  ب��ه   TERMEX ن��ام تج��اری 
صفح��ه   ی  دارای    TERMEX اپرات��ور  پانل  ه��ای 
نمای��ش LC تک رنگ هس��تند و از همی��ن رو به عنوان 
یک راه  حل مناس��ب، انعطاف   پذیر و مقرون به صرفه، 
می   توانن��د در کاربردهای��ی چ��ون پای��ش و نظ��ارت بر 
ماش��ین   آالت و فرآینده��ای مس��تقر در محیط   ه��ای 
 پرخط��ر در کنار رایانه و PLC به کار گرفته ش��وند. این 
پانل   ه��ا دارای گواهی نامه   ی ATEX  ب��رای بکارگیری 
زودی  ب��ه  و  ب��وده  پرخط��ر  منطق��ه   ی   Zone 1  در 
گواهی نامه   ی آمریکایی ش��مالی را نیز در این خصوص 

اخذ خواهد کرد.
TERMEX برای اس��تفاده به صورت ثابت یا متحرک 

در کاربردهای نفت و گاز بسیار مناسب است.
  نرم اف��زار واس��ط گرافیک��ی  TERMEX Pro کلیه   ی 
 پروژه    های کنترل، نمایش و بصری   س��ازی را تس��هیل 
می   کن��د. در صورت تمایل می   ت��وان از امکانات برنامه 

نویسی C نیز در این وسیله بهره گرفت.
دس��تگاه TERMEX، از تمام��ی پروتکل   ه��ای رایج 
از جمل��ه Profibus�DP و  ارتب��اط صنعت��ی ش��امل 
Modbus یپش��تیبانی می   نمای��د. اس��تفاده از این پانل 
 ب��ه عنوان یک پان��ل متعارف از طری��ق اتصال به یک 
 ASCII و  با اس��تفاده از ی��ک پروتکل host رایان��ه   ی
ام��کان پذی��ر اس��ت. پانل   ه��ای TERMEX که یک 
 PLC واس��ط س��طح ماش��ین هس��تند معمواًل به یک

متصل می   شوند. 

1. intrinsically safe

 کنترل   کننده   ی موتور، محصول
Rockwell Automation

Rockwell Auto� ش��رکت  ژانوی��ه ی2012�    
موت��ور کننده   ه��ای  کنت��رل  خان��واده   ی   mation 

ب��ه  را   Allen�Bradley ArmorStart LT
 ب��ازار ارای��ه نم��ود. ای��ن کنت��رل کننده   ه��ا س��ازندگان 
ماش��ین   آالت صنعت��ی را ق��ادر می   س��ازند ک��ه بخش 
و  فش��رده  کام��اًل  ش��کلی  ب��ه  را  موتوره��ا  کنت��رل 
 جم��ع و ج��ور  و در قال��ب ی��ک معم��اری توزیع ش��ده 
پیاده   س��ازی کنن��د. کنترل   کننده   ه��ای مذک��ور نی��از به 
محفظه   ی مجزا نداش��ته و به سادگی به شبکه   ی سطح 

بنگاه متصل می   شوند. 
 ArmorStart ش��ده   ی  توزی��ع  کنترل  کننده   ه��ای 
در  موت��ور  هماهنگ   س��ازی  عملی��ات  ب��رای    LT
جابه   جای��ی  کابرده��ای  در  ک��ه  نقال��ه  س��امانه   های 
م��واد و بس��ته   بندی و دیگر ان��واع س��امانه   های توزیع 
 انب��ار بس��یار مناس��ب هس��تند. ای��ن خان��واده   ی جدید 
کنترل   کننده   ه��ای موت��ور امکان پیاده   س��ازی معماری 
On�Machine  را ک��ه دارای مزایایی همچون کاهش 
حجم سیم   کشی، تس��ریع در زمان راه   اندازی و کاهش 

فضای مورد نیاز است، فراهم می   نماید.
Eth� با امکان اتصال ArmorStart  LT  ���امانه   ی
erNet/IP، قابلی��ت تب��ادل اطالع��ات مه��م در مورد 
عملک��رد و س��المتی ماش��ین را ارتقا می   بخش��د و در 
عین حال به اپراتورها امکان دسترس��ی به پارامترها و 
اطالع��ات مربوط به عیب   یابی ماش��ین را از هر مکانی 

می   دهد. 
ArmorStart LT  از نظ��ر ان��دازه و وزن ب��رای اکثر 
کاربرده��ای جابه   جای��ی م��واد مطل��وب ب��وده، حجم 
کوچکش آن را برای یکپارچه   س��ازی ی��ا قرارگیری در 

کنار تسمه نقاله و ماشین مناسب می   سازد.
فن��اوری س��وییچ EtherNet/IP دو  از  برخ��ورداری 
درگاه��ه و معماری کنترل توزیع ش��ده، که اس��تفاده از 
کار  می   س��ازد  ش��بکه   ی1DLRامکان   پذیر  توپول��وژی 

نصب این کنترل   کننده را ساده می   سازد.
شبکه   های مبتنی بر DLR زمان و هزینه   ی پیکربندی 
را از طریق به حداقل رساندن تعداد کلیدهای مدیریت 
ش��ده و کاهش کابل  کش��ی کاهش می   دهن��د. کاربران 

1. Device-Level Ring

می   توانن��د یک ش��بکه   ی DLR  منف��رد را ایجاد کنند 
ک��ه تم��ام قطع��ات را در س��طح دس��تگاه ب��ه ص��ورت 
 محل��ی به هم متصل کند. در ای��ن صورت بدون ایجاد 
پیچیدگی   های اضاف��ی، اطالعات به صورت بی   درنگ 
بین س��طوح مختلف بنگاه تبادل خواهند ش��د. بدست 
آوردن اطالعات بی   درنگ در زمان مناس��ب و در سطح 
درس��ت از محیط س��اخت می   تواند به چاالکی کسب و 

کار بیافزاید. 
ب��ا  می   توانن��د  موت��ور  کنترل   کننده   ه��ای   ای��ن 
برنامه   ری��زی  ب��رای   نرم   اف��زار RSLogix 5000 ک��ه 
برنامه   ری��زی     قاب��ل   کنترل   کننده   ه��ای 
و   Allen�Bradley CompactLogix 
ش��رکت از   Allen�Bradley ControlLogix
ش��ده   اند  ارای��ه    Rockwell Automation 

برنامه   ریزی شوند. 
س��اعت  پال��س  ی��ک  از   ArmorStart   LT 
ترانس��پرنت ب��رای همگام   س��ازی راه   اندازه��ای موتور 
تأخی��رات  ب��رای  ک��ه   ،EtherNet/IP معم��اری  در 
ایجاد ش��ده توس��ط دیگر وس��ایل در ش��بکه سازگاری 
ایج��اد می  کن��د، پش��تیبانی می   نمای��د. ب��رای کم��ک 
دارای  کنترل   کننده   ه��ا  ای��ن  ایمن��ی،  افزای��ش   ب��ه 
مش��خصه   ی اس��تاندارد قط��ع محل��ی هس��تند ک��ه به 
اپراتوره��ا ام��کان می   دهد ت��ا موتور را خام��وش کرده 
و رویه   ه��ای قفل ک��ردن دس��تگاه   ها را در حین اجرای 

عملیات نگهداری و تعمیر جاری سازند. 
Paul Gieschen  رییس بخش توسعه   ی بازار شرکت  
Rockwell Automation می   گوید: »ماش��ین سازان 
بای��د راه  حل   ه��ای کنترل موتوری را ارای��ه نمایند که با 
بودجه   های مشتریان و معماری شبکه   ی موجود تطبیق 
 داشته باشند. کنترل   کننده   های موتور توزیع شده   ی جدید

ArmorStart LT ، کنت��رل موتور ب��ا کارایی باالتر، 
قیم��ت پایین   ت��ر و حجم کمتر نس��بت ب��ه محصوالت 

موجود در بازار را عملی می   سازند.«

www.ba.rockwellautomation.com
 

www.am.pepperl�fuch.com
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در  برخوردارن��د.   )2012
م��واد  از  آن ه��ا  س��اخت 
با RoHS استفاده  س��ازگار 
اس��ت.راه اندازهای  ش��ده 

ب��ا   Z1000  Bypass  
 Bypass از  اس��تفاده 
 BAS راب��ط  و  هوش��مند 
بهینه ش��ده اند. این مدل ها 

در زمین��ه ی عملکرد، مزای��ا و منافع، ب��ه نوبه ی خود 
 ن��وآوری و رک��وردی در بازار محس��وب می ش��وند. اگر

Bypass هوشمند فعال شود، در صورتی که به خروجی 
60Hz نیاز باش��د می تواند موتور را از خط خارج سازد. 
در بیش تر س��امانه های HVAC در مواقع اوج مصرف 
)مانند روزهای تابس��تان( به خروجی 60Hz نیاز است 
که با اس��تفاده از bypass هوش��مند تأمین می شود. با 
ح��ذف راه ان��داز از خط در بس��امد 60Hz هم در انرژی 
صرفه جویی می ش��ود و هم اخت��الالت به حداقل خود 
می رس��ند. مدل های NEMA 1 دارای توان اس��می 1 
تا 150 اس��ب بخار )208 ولت( و 1 تا 500 اس��ب بخار 

هستند.
ww.yaskawa.com

5

6

  PalletPack 460  ربات پالت   بندی
 ABB محصول شرکت

� م��ارس 2012 – ش��رکت ABB  Robotics، رب��ات 
PalletPack 460 را ب��ه ب��ازار معرف��ی نم��ود. ای��ن 
مجموعه  که براساس محصول آزمایش شده   ی قبلی، 
یعنی ربات IRB 460  طراحی و س��اخته ش��ده اس��ت 
به   ط��ور ویژه جه��ت پالت   بندی س��ریع محصوالت در 
انتهای خط تولید ارایه ش��ده اس��ت. این رب��ات دارای 
یک پیکربندی جمع   وجور ش��امل سخت   افزار یکپارچه 
به هم��راه مس��تندات مربوطه اس��ت، ک��ه هزینه   های 
 کل��ی پروژه و زمان نصب را تا حد قابل توجهی کاهش 
ام��کان  یکپارچه   س��ازها  ب��ه  س��امانه  ای��ن  می   ده��د. 
 تعری��ف و طراح��ی راحت   تر س��امانه   های پالت   بندی را 
می   دهد، باعث می   ش��ود که کارب��ران نهایی به مزایای 
 واقع��ی اتوماس��یون در پالت   بن��دی رباتیک پ��ی ببرند. 
ک��ه   PalletPack 460 رباتی��ک  مجموع��ه   ی 
 هم ب��رای بس��ته بندی س��ریع کیس��ه ی��ا بس��ته   بندی 
فش��رده  ی انتهای خ��ط تولی��د می   تواند ب��ه کار گرفته 
ش��ود ش��امل یک رب��ات پالت   بن��دی IRB 460، یک 
عملگ��ر انتهای��ی از ن��وع Flex�Gripper، ی��ک پانل 
 کنترل ABB، پانل ایمنی Jokab، نرم   افزار پشتیبانی
PalletWare، و ABB  FlexPendant   ک��ه ی��ک 

HMI گرافیکی با کاربری آسان است می   باشد.  

راه   حل   ه��ای پالت   بن��دی کم هزینه و پیش��رفته به بازار 
 PalletPack وس��یع بس��ته   بندی اس��ت. مجموعه   ی
460  به یکپارچه   س��ازان س��امانه   های جابه   جایی مواد، 
امکان ارایه   ی یک س��امانه   ی پالت   بندی با کارایی باال 
را در یک قالب یک پیکربندی از پیش مهندسی شده، 

انعطاف   پذیر، دارای نصب و کاربری آسان می   دهد. 
برنامه   نویس��یPLC،در  زب��ان  ک��ه  دارد  عقی��ده  وی 
ی��ک  لجس��تیکی  و  تولی��دی  بخش   ه��ای  اکث��ر 
س��امانه   ی رو  همی��ن  از  و  اس��ت  ارج��ح   زب��ان 
ب��رای  وی��ژه  دان��ش  ب��ه  نی��از   PalletPack 460 
برنامه   نویس��ی ربات کاهش داده و امکان کنترل کامل 
سلول کاری را از طریق یک  بسته   ی عملکردی فراهم 

نموده است. 
www.abb.com

 IRB 460 رب��ات   ی��ک   ،PalletPack  قل��ب  
می   باش��د ک��ه س��ریع   ترین رب��ات پالت   بندی ش��ناخته 
ش��ده در ب��ازار، اس��ت. این رب��ات دارای چه��ار محور 
حرکت��ی ب��ا فض��ای دسترس��ی ب��ه ش��عاع 2/4 مت��ر و 
دلی��ل  ب��ه  و  اس��ت  110کیلوگ��رم  مع��ادل  ظرفیت��ی 
حج��م اندک��ی ک��ه اش��غال می   کن��د ب��رای یکپارچ��ه  
 ش��دن ب��ا خطوط بس��ته   بندی بس��یار مناس��ب اس��ت.

یکی از ویژگی   های اساس��ی PalletPack، چگونگی 
برنامه   نویس��ی آن می   باش��د که بس��یار ش��بیه به روش 
ای��ن  اس��ت.  متع��ارف  در PLCه��ای  برنامه   نویس��ی 
ویژگی، برنامه نویس��ان PLC را قادر می   سازد تا بدون 
برخوداری از تجربه در زمینه   ی رباتیک، برنامه   ی مورد 
نظر را برای این س��امانه توس��عه دهند و بر پیچیدگی  �

هایی که رفع آن  ها نیاز به مهارت باال دارد فایق شوند.  
طری��ق از  س��امانه  ای��ن  ب��ا  کار  و   برنامه   نویس��ی 
FlexPendant که یک HMI استاندارد ساده و  کاربر 
پس��ند و مربوط به س��امانه   های رباتیک  ABB اس��ت 
انجام می   شود. این وسیله یک واسط گرافیکی با چهار 
صفح��ه   ی کاربرپس��ند ش��امل نصب پال��ت و انتخاب، 
نصب الگوی پالت، ویرایش پروفایل مس��یر و ویرایش 

حرکت است.
اجرای��ی،  مدی��ر   John Bubnikovich  
ش��رکت تج��ارت  توس��عه   ی  و  بازاریاب��ی   توس��عه   ی 

  ABB  Robotics می   گوی��د: »ABB متعهد به ارایه   ی 
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Yaskawa محصول Z1000 راه اندازهای

 Yaskawa America ش��رکت   �2012 ژانوی��ه 
خان��واده ی Z1000 از راه اندازه��ای HVAC خ��ود را 
به ب��ازار عرضه کرد. ای��ن خانواده ش��امل راه اندازهای 
 ب��ا س��رعت متغی��ر Z1000 و راه اندازه��ای ب��ا قابلیت
Bypass ب��وده ک��ه به ط��ور وی��ژه ب��رای کاربردهای 

تجاری HVAC طراحی شده اند.
راه اندازهای با سرعت متغیر Z1000 برای کاربردهای 
اتوماس��یون س��اختمان مانند کنترل فن ه��ا، پمپ ها و 
برج های خنک کننده تا توان 500 اس��ب بخار طراحی 
ش��ده اند. از قابلیت ه��ای ای��ن راه اندازه��ا می ت��وان به 
وج��ود صفح��ه ی LCD اپراتور ب��ر روی آن ها اش��اره 
کرد که به س��ادگی قابل خواندن اس��ت. همچنین این 
 راه ان��داز دارای کاربردهای Hand�Off�Auto اس��ت. 
راه انداز فوق دارای س��اعت داخلی با قابلیت ثبت زمان/

تاریخ و کنترل زمان اس��ت و درنتیجه بدون نیاز به ابزار 
خارج��ی می توان س��رعت آن را تغییر داد. این س��امانه 
دارای امپدان��س خط 5 درصد اس��ت که س��بب کاهش 
اختالل هارمونیک ورودی می ش��ود. از س��ویی داشتن 

فرکانس حامل kHz 5 به همراه کنترل نویز پویا سبب 
می ش��ود موتور در زمان کار صدای کمی داش��ته باشد. 
 IEC آن مطابق با اس��تاندارد EMI/RFI فیلتر درونی
3�61800 ب��وده و در نتیجه نوی��ز محیط اطراف اثری 
 Z1000 بر عملکرد آن ندارد. تمام راه اندازهای س��ری
 BACnet دارای قابلیت ارتباطاتی از طریق ش��بکه ی
)ب��ا تأیی��د BTL( و Modbus/Memobus هس��تند. 
ماکروهایی نیز برای راه اندازی و تسهیل استفاده از این 

سامانه در آن تعبیه شده است.
کنترل حلقه بس��ته فن ها و پمپ ها ب��رای تنظیم دما و 
فش��ار توس��ط PI در Z1000 انجام می شود و درنتیجه 
دیگ��ر ب��رای کنت��رل حلقه بس��ته نی��ازی به س��یگنال 
خروجی از BAS نیس��ت. همچنین برای کنترل وسیله 

خارجی در سامانه، PI مستقلی نیز موجود است.
مدل ه��ای NEMA 1 موجود از توان اس��می 3 تا 150 
اس��ب بخار )208 ولت( و 3 تا 500 اس��ب بخار )480 
ولت( برخوردارند.  Heatsink سامانه امکان نصب آن 
را در پوش��ش های NEMA 12 با heatsink خارجی 
رتبه بن��دی از   Z1000 تم��ام محرک ه��ای  می ده��د. 

ل��رزه )م��ارس  ارتع��اش و  UL 1995( Plenum( و 
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 Allen Bradley OPC Server ارتقای
MatrikonOPC توسط

ژوئ��ن 2012� ش��رکت MatrikonOPC ب��ا اضاف��ه 
 کردن قابلیت  هایی از قبیل پش��تیبانی از کارت ارتباطی

راب��ط  بهب��ود  و  بی��ت  نوش��تن   ،Rockwell EN2T
 OPC گرافیکی کاربر به گس��ترش و ارتقای سرورهای
خ��ود برای Allen Bradley  پرداخته اس��ت. با اضافه 
ش��دن این موارد کاربران از قابلیت   های ارتباطی کامل 
و جام��ع و جری��ان کاری بهینه برای تم��ام PLCهای  
Al len Bradley برخ��وردار خواهن��د ش��د که همگی 
در قالب یک س��رور OPC عرضه می   ش��وند. درنتیجه 
پیکربن��دی و نگه��داری س��امانه س��ریع   تر و راحت   ت��ر 

خواهد بود.
با اس��تفاده از قابلیت نوش��تن بیت امکان دسترسی در 
س��طوح بس��یار پایین و جزیی س��امانه برای مهندسان 
فراهم می   شود و آن  ها قادر به کنترل تمام اجزا خواهند 
ب��ود. همچنین این س��رور OPC دارای ویژگی امنیتی 
مبتنی بر نقش، حتی در سطح برچسب است. درنتیجه 
برای هر کاربر دسترس��ی در سطح هر برچست تعریف 
ش��ده و فقط کارب��ران مجاز، قادر به انج��ام کار برروی 
داده   های مرتبط هستند. به همین دلیل کارکرد صحیح 

کل داده   های سامانه   ی اتوماسیون تضمین می   شود.

ویژگی   های کلیدی این سرور عبارتند از:
 ،SLC500 ،PLC5 قابلیت ارتب��اط جامع و کامل ب��ا 
Control�و  )Micrologix )1100A, 1400, 120r0
Allen Brad� هایPLC ؛ شناس��ایی خودکارLogix

ley که کار راه   اندازی و ادغام را بس��یار س��اده می   کند؛ 
سرور OPC با قدرت باال که برای فعالیت   های ترتیبی، 
فرآین��د، تحری��ک و کنت��رل حرکت مناس��ب اس��ت و 

بسیاری قابلیت   های دیگر.
بازاریاب��ی مدی��ر   Darek Kominek 
MartikonOPC می   گوید: »ش��رایط اقتصادی کنونی 
سبب شده تا شرکت   ها مجبور به پیدا کردن روشی برای 
انج��ام س��اده   تر و ارزان   تر کارها باش��ند وگرنه از رقابت 
 MatrikonOPC خارج خواهند شد. محصول شرکت
از قابلیت   های گس��ترده و س��ادگی بی   نظیری برخوردار 
است که سبب می   ش��ود راه   اندازی و بهره   برداری از آن 
امری س��اده و بدون دردس��ر باش��د و در زمان و انرژی 

کاربر صرفه   جویی شود.«

7

8
  Micro Motion ترانسمیتر کوریولیس

Emerson محصول

ش��رکت فرآین��د  مدیری��ت  بخ��ش   �2012  ژوئ��ن 
Emerson محفظ��ه   ای از جن��س ف��والد ضد زنگ به 
بازار عرضه کرده اس��ت که از آن برای ترانس��میترهای 
Micro Motion مدل  ه��ای 1700 و 2700 اس��تفاده 
می   ش��ود. جن��س ای��ن محفظه   ه��ا ب��رای محیط   های 
 خطرن��اک طراح��ی ش��ده و طول عم��ر زی��ادی دارد و 
س��ایت   های  محیط   ه��ای  ب��رای  آن   ه��ا  از  می   ت��وان 

فراساحلی استفاده کرد.
از  گس��ترده   ای  ط��ور  ب��ه  گاز  و  نف��ت  صنای��ع   در 
 محفظه   های س��اخته ش��ده از فوالد ضد زنگ استفاده 
 می   شود. زیرا به دلیل وجود رطوبت و امالح بسیاری که در 
محیط   ه��ای کاری به   ویژه در س��ایت   های فراس��احلی 
وجود دارد محفظه   های معمولی به تدریج خورده ش��ده 

و تجهیزات داخلی آن   ها آسیب می   بینند.
و   1700 م��دل   Micro Motion ترانس��میترهای 
2700 هم به صورت بخش��ی مجزا از ش��بکه و هم به 

ص��ورت جزیی از تجهی��زات دیگر مورد اس��تفاده قرار 
 Micro Motion می   گیرن��د و ب��ا  ان��واع فلومتره��ای
Colioris از قبی��ل ELITE، س��ری F، س��ری H و 
س��ری T سازگار هس��تند. این ترانس��میترها از فناوری 
 پردازش��ی MVD )دیجیت��ال چن��د متغی��ره( اس��تفاده 
می   کنند که س��بب افزای��ش دقت، پای��داری و صحت 
عملکرد در ش��رایط دش��وار مانند وجود گاز، نویز باال و 

حرکت زیاد می   شود.
ترانس��میتر هایی که بدنه   ی آن   ها از جنس 316L است 
 IECEx  ،NEPSI  ،ATEX  ،CSA تأیی��د  م��ورد 
م��دل  ترانس��میترهای  می   باش��ند.   IMETRO و 
 1700 و 2700 ب��رای ف��روش نفت و س��ایر مش��تقات 
)custody Transfer( تأیید ش��ده   اند. آن  ه ا همچنین 
 تأییدی��ه   ی SIL2 و SIL3 را دارند و قابل اس��تفاده در 
 Zone یا Division I ،Class I محیط   های خطرناک

I هستند.

www.matrikonopc.com

www.emerson.com
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حسگر AS5132 محصول AMS برای مع

حرکت های سریع

ژوئن 2012� ش��رکت AMS حسگر AS5132 را برای 
س��نجش سرعت زاویه   ای در چرخش   های بسیار سریع 
به بازار عرضه کرد. این س��امانه به صورت تراشه است 
و عناص��ر اث��ر ه��ال، front end  آنال��وگ و پردازش 
سیگنال دیجیتال را با هم ادغام کرده است. این حسگر 
ب��رای موتوره��ای Brushless DC صنعتی و خودرو 
 بس��یار مناس��ب اس��ت، زیرا با اس��تفاده از آن طراحان 
می   توانند یک حس��گر موقعیت کوچک، قوی و آس��ان 
برای نصب داش��ته باشند. مقاومت این حسگر در برابر 

تداخل   های میدان   های مغناطیسی بسیار باالست.
برتری این س��ری بر س��ری   های قبلی این است که به 
 طور پویا خطای زاویه   ی ناش��ی از تأخیر انتشار را که در 
سرعت   های باال بس��یار متداول است تصحیح می   کند. 
تصحیح خطا با استفاده از توابع داخلی حسگر و قبل از 
تبدیل س��یگنال انجام می   شود. این توابع به سادگی در 
حس��گر تنظیم شده و نیازی به نرم   افزار خارجی ندارند. 
در نتیجه ب��ار کاری میکروکنترلرها و واحدهای کنترل 
الکترونیک��ی )ECU( را کاهش می   ده��د. تنظیمات را 
می   ت��وان حتی در زمان کار س��امانه و به خاطر تغییرات 

پیش آمده از قبیل تغییر در سرعت چرخش تغییر داد.
عالوه بر آن بخش پردازش س��یگنال AS5132 بسیار 
پیش��رفته بوده و تأخیر انتشار آن کمتر از 22µS است. 
درنتیجه حتی قبل از تبدیل نیز خطای س��یگنال خیلی 

کوچک است.
به دلیل موارد فوق، این حس��گر از دقت بس��یار باالیی 
حتی در سرعت   های تاRPM  80000  برخوردار است. 
دق��ت اندازه   گیری زاویه   ای تا 3 درجه اس��ت. در نتیجه 
تولیدکنن��دگان موتوره��ای BLDC می   توانند حتی در 
س��رعت   های باال س��طح ثابت و باالیی از گشتاور را در 

یک بازه   ی پویای کامل به دست آورند.
مزایای دیگر این حسگر عبارتند از: افزایش حساسیت 
ک��ه ام��کان کار در میدان   های مغناطیس��ی به کوچکی 
ب��رای   mT 20 را می   ده��د؛ س��ادگی محی��ط کارب��ر 
راه   اندازی س��اده   تر؛ وجود حالتی برای س��اعت خارجی 
 ک��ه س��بب همزمان��ی حس��گر و س��امانه   های کنترلی 

می   شود؛ وجود حالت 3 ولت عالوه بر 5 ولت که سبب 
می   شود دیگر به تغییر ولتاژ نیازی نباشد.

اگر حس��گر با یک آهنربای دوقطبی جفت شود، دقت 
تفکیک اندازه   گیری زاویه   ای مطلق آن 8/5 بیت یا 360 
موقعیت در هر چرخش خواهد بود. می   توان خروجی را 

به صورت سریال و یا سیگنال PWM داشت.
می   ت��وان از خروج��ی  U ، V،W ب��رای تبدیل بلوکی 
در موت��ور BLDC اس��تفاده ک��رد. همچنین س��یگنال 
افزایش��ی )ABI( نیز موجود اس��ت. عالوه بر موقعیت 
زاویه   ای، ش��دت میدان مغناطیسی نیز به صورت یک 

داده   ی 5 بیتی منتشر می   شود.
نقط��ه   ی صف��ر را می   ت��وان به ص��ورت نرم   اف��زاری در 
خط تولید تنظیم کرد. این مس��أله کار را س��اده می   کند 
چون الزم نیس��ت آهنربا به دق��ت با یک نقطه   ی ثابت 
تنظیم شود. حس��گر AS5132 برای سنجش موقعیت 
چرخش��ی بدون تماس، س��وییچ   های چرخش��ی )رابط 
انس��ان ماش��ین(، کنت��رل موقعیت موت��ور AC/DC و 
کنترل موقعیت موتور BLDC در صنایع خودروس��ازی 
 BLDC پمپ و موتورهای BLDC مانند موتوره��ای(
محور فرمان(  قابل استفاده است. همچنین این حسگر 
برای تش��خیص موقعیت در موتوره��ای BLDC با دو 
کالچ هم مناس��ب است. این حسگر در یک محفظه   ی 

SSOP 20 تعبیه شده است.

سامانهی ماژوالر جمعآوری داده قابل 
 USB 2.0 اتصال به درگاه

 card ی��ک   iNET�400 س��امانه  ی   �2012 ژانوی��ه 
درگاه طری��ق  از  ک��ه  اس��ت  قیم��ت  ارزان   cage 
عام��ل سیس��تم  ب��ا  رایانه  ه��ای  ب��ه   USB�2.0 
 card cage مزی��ت  می  ش��ود.  متص��ل   Windows
این اس��ت ک��ه ش��ما می  توانی��د ماژول  ه��ای ورودی/

خروج��ی را ب��ر حس��ب نی��از خودت��ان نص��ب ک��رده و 
 InstruNet card cage .س��امانه را پیکربندی کنی��د
 معم��واًل دارای یک درگاه A/D و م��اژول اضافی برای 

تنظیمات سیگنال است. سیگنال تنظیم شده از طریق 
backplane به ماژول A/D ارس��ال می  شود. درنتیجه 
این س��امانه تفاوتی قابل توجه با س��امانه  های دیگری 
دارد ک��ه در آن  ه��ا برای هر ماژول یک م��دار A/D نیز 
 iNET�400 قرار داده می  شود. مزیت اصلی سامانه  ی 
 هزین��ه  ی آن اس��ت. پ��س از نص��ب اولی��ن م��اژول، 

کانال  ه��ای اضافی با هزین��ه  ای بس��یار پایین نصب و 
 iNET�400 تنظی��م می  ش��وند. ماژول  های س��نجش
دارای ورودی  های عمومی هس��تند که از طریق آن  ها 
هر کان��ال می  تواند با ابزار متعددی از قبیل ترموکوپل، 
ترمیس��تور، کرن��ش س��نج، حس��گر وزن، ش��مارنده/
زمانس��نج، RTD، ولتاژ، جریان، مقاومت و شتابسنج 
ارتباط داش��ته باش��د. دق��ت مطلق انواع حس��گرها نیز 
مشخص شده اس��ت. برخی مواقع، کاربر ممکن است 
مقاومت شانت خارجی به مدار اضافه کند. مزیت اصلی 
 iNET�400.ورودی عمومی نیز هزینه  ی پایین اس��ت
card cage دارای 4 ش��کاف توسعه اس��ت ولی کاربر 
می  تواند چند س��امانه را به هم متصل کرده و درنتیجه 
8، 12 یا 16 شکاف داشته باشد. البته برای بسیاری از 

کاربردها، 4 شکاف کافی است.
iNET�400 دارای ابعاد ارتفاع 15، عرض 11 و ارتفاع 
14 سانتیمتر است. کارت  ها به شکلی قرار گرفته  اند که 
بتوان آن  ها را با پیچ س��ر جای خود محکم کرد. شکاف 
شماره 1 متفاوت با بقیه بوده و از آن برای ارتباط با رایانه 
اس��تفاده می  ش��ود.کارت iNET�410 داخل شکاف 1 
قرار گرفته و از طریق کابل DB25 که به کنترل  کننده  ی 
instruNet متصل می  ش��ود با رایانه مرتبط می  شود. 
 iNET�400 ،اگر به سنجش سیگنال آنالوگ نیاز است
 iNET�430 AD ب��ه حداقل ی��ک کارت card cage
 A/D دارای مبدل iNET�430 نی��از دارد. کارت  ه��ای
ب��رای این منظور هس��تند. کارت  ه��ای iNET�423 و 
iNET�420 دارای مداره��ای فرم  دهنده  ی س��یگنال 
 iNET�430 هس��تند و س��یگنال را برای س��نجش به
 ارس��ال می  کنن��د. ه��ر ش��بکه  ی instruNet توس��ط 
کنترل  کنن��ده  ی instruNet DSP کنت��رل می  ش��ود. 
کارت iNET�240 ب��ه درگاه آزاد USB 2.0 متص��ل 
می  شود. هر کنترل  کننده در واقع خود رایانه  ای مستقل 
است که از پردازشگر قوی DSP 32 بیتی استفاده کرده 
و دارای RAM اس��ت و می  توان��د تمام امور اخذ داده را 
در طول ش��بکه کنترل کند. تمام فرآیندهای بی  درنگ 
توس��ط این پردازشگر انجام شده و درنتیجه سرور خود 
را درگیر این مس��ایل نمی  کند. در صورت داش��تن فضا 
 می  ت��وان بین 1 تا 4 کنترل  کنن��ده را نصب کرد. در هر 
ع��دد  8 ت��ا  می  ت��وان   instruNet  ش��بکه  ی 
iNET�400 card cage داش��ت. ابزاره��ای ف��وق در 
ش��بکه  ای daisy ش��کل به هم متصل می  ش��وند. هر 
ش��بکه می  توان��د ت��ا 300 متر طول داش��ته باش��د. هر 
ش��بکه توس��ط یک تمام کنن��ده instruNet در انتها 
 و ی��ک کنترل  کنن��ده  ی instruNet در ابت��دا مج��زا 
می  ش��ود. در نتیج��ه instruNet روش��ی ارزان برای 
طراحی س��امانه  های جم��ع  آوری داده  ی س��ریع، چند 
کاناله و بزرگ اس��ت. نرم  افزار instruNET ویرایش 
3.0 ب��ه بعد به حداقل  Windows XP یا  Visat یا 7 
با 256 مگابای��ت RAM و 256 مگابایت فضای خالی 

بر روی هارد دیسک سخت نیاز دارند. 

9

10
www.ams.com
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ترانسمیتر فشار PX5100 محصول 
OMEGA

م��ارس PX5100  �2012 محص��ول OMEGA یک 
ترانس��میتر فش��ار کوچک، مطاب��ق با اس��تانداردهای 
 صنعت��ی اس��ت ک��ه  دارای قابلی��ت تغیی��ر گس��تره   ی 
در  فش��ار  س��نجش  ب��رای  و  می   باش��د  اندازه   گی��ری 
س��امانه   های  فرآین��د،  اتوماس��یون  کاربرده��ای 
هیدرولیک��ی، کمپرس��ورها، پمپ   ه��ا و تعیین س��طح 
ک��ه  کاربردهای��ی  تمام��ی  کل��ی  به   ط��ور  و  مخ��ازن 
س��نجش فش��ار در آن  ه��ا بای��د از س��ازگاری و قابلیت 
اطمینان باالیی برخوردار باش��د بس��یار مناس��ب است. 
در س��اخت حس��گر ای��ن ترانس��میتر از فن��اوری فیلم 
ن��ازک ک��ه کارای��ی آن در عم��ل ب��ه اثب��ات رس��یده، 
 استفاده ش��ده اس��ت. به همین دلیل می   توان از آن در 
اندازه   گیری فش��ار محیط   های مختلف اعم از خشک و 
مرطوب اس��تفاده نمود. این ترانسمیتر در بازه   های 0 تا 
50 و 0 تا  psi 7500 تولید و عرضه ش��ده اس��ت. این 
وس��یله می   تواند حداقل، حداکثر، بیش ��ترین و کم ترین 
مقدار مقدار فش��ار را ثبت کند. محفظه   ی ترانسمیتر از 
 NEMA 4X جنس آلومینیوم مقاوم با درجه   ی حفاظت
IP65 می   باش��د. بر روی این محفظه که قطر آن فقط 
2/65 این��چ اس��ت یک LCD ب��رای نمایش اطالعات 
تعبیه ش��ده اس��ت. خروجی ترانسمیتر فش��ار مذکور به 
ص��ورت دوس��یمه و از ن��وع mA 20�4 اس��ت. قابلیت 
تغییر صفر و ب��ازه   ی اندازه   گیری بین10 تا 110 درصد 
FS URL )محدوده   ی باالی بازه( از دیگر ویژگی   های 
این وس��یله اس��ت. یعنی یک مبدل  psi 100 می   تواند 
نقط��ه   ی صفری بین 10�  تا    110psi داش��ته باش��د. 
 psi  30 و مقدار حداکثر را در psi  می   ت��وان صفر را در
90 تنظی��م ک��رد. در این صورت در فش��ار 30 خروجی 
4، در  فش��ار 60 خروج��ی 12 و در  فش��ار 90 خروجی 
20 میلی   آمپ��ر خواه��د بود. ای��ن ترانس��میتر منطبق با 
 ،EN 613261 199, A1/1998  :CE اس��تاندارد 
A2/2001 برای صنایع سنگین است و بر روی مایعات 
و گازه��ای س��ازگار ب��ا 316SS و pH SS 17�4 قابل 

استفاده می   باشد. 

FMG1000 فلومترهای الکترومغناطیسی

س��ری FMG1000 محصول شرکت Omega شامل 
فلومترهای الکترومغناطیس��ی فلنجی درسایزهای 4، 
6، 8 ی��ا 10 اینچی برای انتقال آب یا فاضالب صنعتی 
و ش��هری اس��ت. ای��ن فلومتر ه��ای جدی��د می  توانند 
جایگزین انواع توربینی که در گذشته مورد استفاده قرار 
می   گرفتند شوند. مزیت این نوع فلومتر نسبت به انواع 
توربینی در عدم وجود قطعات متحرک و در نتیجه نیاز 
کمتر به عملی��ات تعمیر و نگهداری به ویژه در مواقعی 
اس��ت که س��یال عبوری دارای ناخالصی   ه��ای جامد و 
خش��ن اس��ت؛ چراکه نه پره ای وج��ود دارد که گیر کند 
و ن��ه یاتاقانی که زنگ زده و مش��کل ایج��اد نماید. به 
دلیل نیاز به حداقل طول لوله   ی مس��تقیم جهت نصب 
فلومتره��ای FMG1000، این فلومترها برای مواقعی 
ک��ه فضای زی��ادی برای نصب موجود نیس��ت بس��یار 

مناسبند.
این سامانه توسط منبع تغذیه   ی خارجی 12 یا 24 ولت 
تغذیه می   ش��ود. به دلیل توان مصرف��ی کم می   توان از 
منابع خورش��یدی ی��ا دیگر مناب��ع ان��رژی تجدیدپذیر 
 ب��ه عن��وان تغذی��ه   ی ای��ن فلومت��ر اس��تفاده ک��رد. به 
واس��طه   ی بهره   گیری از المان   ه��ای الکترونیک حالت 
جامد در خروجی این وس��یله، می   توان آن را به صورت 

مستقیم به ثبت   کننده   ی داده متصل نمود.
اگر به س��یگنال mA 20 �4 نیاز باش��د می   توان از یک 
مبدل پالس به آنالوگ در خروجی این فلومتر اس��تفاده 
 DIN نمود. از  کابل   های با پوشش محافظ و استاندارد
برای تغذیه و سیگنال پالس  خروجی استفاده شده است. 
نمایش��گری نیز با قابلیت   های tamper�evident بر 
روی این فلومترها تعبیه ش��ده است. فشار قابل تحمل 
 این دس��تگاه psi150 اس��ت، گس��تره ی دمایی آن از 
12� ت��ا 54 درج��ه   ی س��انتی گراد و بدن��ه   ی آن دارای 

استاندارد IP65 می   باشد.

www.omega.co.uk

Prosoft های جدید محصولHotspot

ش��رکت Prosoft  خان��واده  ی جدی��د Hotspotه��ای 
صنعت��ی مبتن��ی ب��ر 802.11n Ethernet/IP را ب��ه 
ب��ازار عرضه کرد. ای��ن محصول برای کاربرانی اس��ت 
ک��ه خواهان ابزارهای تش��خیصی پیش��رفته به منظور 
افزایش قابلیت اعتماد س��امانه   های خود هس��تند. ابزار 
 تش��خیصی این محصول به صورت بی   درنگ وضعیت 
ش��بکه   های بی   س��یم را ارزیابی کرده و زمان عیب   یابی 
و هزینه   ه��ای مربوط به از کارافتادن س��امانه را کاهش 

می   دهد.
س��ادگی  ب��ه   Ethernet/IP ب��ر  مبتن��ی  ش��ی ء های 
)AOI(در   Add on دس��تور  ی��ک  از  اس��تفاده   ب��ا 
در   CompactLogix ی��ا   ControlLogix PLC
دس��ترس هس��تند. AOI به طور خودکار برچسب   های 
کنترل   کننده را که ش��امل داده   های تش��خیصی هستند 
تولی��د می   کن��د. داده   ها توس��ط روال نرم   اف��زای اصلی 
تح��ت نظر ب��وده و درنتیجه برنام��ه   ی اصلی از صحت 
کارکرد ش��بکه   ی بی   سیم، ارتباطات بی   سیم و برقراری  

شبکه مطلع می   شود.
ام��کان  وس��یله،  ای��ن  اصل��ی  مزای��ای  از   یک��ی 
ب��ا معماری   ه��ای  یکپارچه   س��ازی س��طح ب��االی آن 

ControlLogix و CompactLogix اس��ت. درنتیجه 
مش��کالت ارتباطی سریع   تر تش��خیص داده می   شوند. 
وقتی مشکالت ارتباطی س��ریع تشخیص داده شوند، 
برنام��ه   ی کنترل   کنن��ده می   توان��د تولی��د و اس��تفاده از 
مناب��ع مازاد را بهتر مدیریت ک��رده و در صورت نیاز به 
تعمیر به   س��رعت ای��ن موضوع را اطالع ده��د. مزایای 
دیگر این س��امانه عبارتند از کاهش زمان برنامه   ریزی 
ب��ه دلیل اس��تفاده از برچس��ب   های خ��ودکار، بهبود و 
افزایش س��رعت کار اپراتور ب��ا صفحه  نمایش )صفحه 
نمایش پارامترهای اصلی و وضعیت ش��بکه   ی بی   سیم 
را نش��ان می   دهد(؛ نمای��ش Hotspotه��ای صنعتی 
 ب��ه ص��ورت درخ��ت RSWho ک��ه س��بب تس��ریع در 
Facto�F برنامه   ریزی و تشخیص می   شود. با استفاده از 
ry Talk View Faceplate امکان تعبیه و استفاده   ی 
سریع از اطالعات تشخیصی در رابط کاربر وجود دارد.

associatestandardelectricsupply.com www.omega.co.uk
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صنع�ت هوش�مند: لطف�ًا در ابت�دا مختص�ری از 
تاریخچه ی شرکت فستوپنیوماتیک ارایه فرمایید 

و زمینه های فعالیت آن را شرح دهید.

الموتی نی�ا: فستو آلمان در سال 1925 میالدی توسط 
 دو کارآفرین به نام های Fezer و Stoll تأس��یس ش��د 
 و براس��اس حروف نخس��ت اس��امی این دو مؤس��س 
FESTO ن��ام گرفت. این ش��رکت در ابتدا در زمینه ی 
تولی��د اب��زار برش چوب فعالیت داش��ت، ام��ا بعدها در 
صنعت اتوماس��یون به ش��هرت جهانی رس��ید. در سال 
1353 شمس��ی ش��رکت فس��تو ایران به عنوان یکی از 
60 ش��عبه ی فستو آلمان با قدرت تمام آغاز به کار کرد. 
م��ن به خاط��ر دارم که در س��ال 1357 که در ش��رکت 
پارس خ��ودرو ی��ا جنرال موت��ورز س��ابق )تولیدکننده ی 
خودروه��ای اُپل با نام تجاری ش��ورلت( ب��ودم، اولین 
مدار پنوماتیکی  خودم را با همین فستو قرارداد بستم و 

محصول مورد مصرف ما به خوبی تأمین می شد.
هدف از تأسیس شرکت فستو ایران ارایه ی سیستم های 
اتوماس��یون به ویژه آشنایی با سیس��تم های پنوماتیکی 
بود. دیری نپایید که دامنه ی عملکرد ش��رکت، همگام 
با نیازهای کش��ور و در راس��تای باال بردن کمی، کیفی 
و بهره وری فعالیت های صنعتی گس��ترده تر شد. فستو 
ای��ران به منظور کاهش وابس��تگی های فنی و افزایش 
دانش پرسنل متخصص، فعالیت خود را در دو زمینه  ی 

تهیه و توزیع تجهیزات و آموزش اتوماس��یون صنعتی 
پایه ریزی کرده است.

اف��زون ب��ر دوره های قبل��ی پنوماتی��ک، هیدرولیک و 
الکترونیک، در س��ال 1387 برنامه ریزی برای اجرای                    
Process Auto� P ،ددوره ه��ای جدید کنت��رل فرآین��د

تعمی��رات  و   Closed Loop Hydraulic  ،mation
سیس��تم های الکتروپنوماتیکی نیز در دس��تور کار قرار 
گرفت��ه اس��ت. همچنین بس��یاری از دوره های فس��تو 
اکنون در هفت نمایندگی مجاز در ش��هرهای مش��هد، 
قزوین، رش��ت، تبری��ز، کرم��ان، یزد و اصفه��ان نیز 
برگزار می ش��ود و در پایان ه��ر دوره مدارک بین المللی 

فستو اعطا می شود.
دامنه ی فعالیت فس��تو آموزش��ی ایران به داخل کشور 
خالصه نش��ده و تا به حال توانسته است در کشورهای 
آلم��ان، اتریش، س��نگاپور، ام��ارات، مالت��ا، بحرین، 
قبرس، پاکس��تان، تایلند و یمن س��مینار برگزار کند و 
یک دوره ی آموزشی نیز که از طرف سازمان ملل برای 
کشور افغانس��تان برنامه ریزی شده بود، در تهران اجرا 
شد. از دیگر توانایی های این بخش می توان به تجهیز 
البراتوارهای آموزش��ی مؤسس��ات براس��اس باالترین 

سطح فنی و کیفی روز دنیا اشاره کرد.

صنع�ت هوش�مند: پ�س می ت�وان گف�ت جایگاه 
آموزش در فستو کم از جایگاه تولید نیست.

گفت وگو با مهندس محمدتقی الموتی نیا، مدیرعامل شرکت فستوایران؛

الموتی نیا: بله؛ ما در کنار ارایه ی سرویس های مناسب 
به مش��تریان، آموزش مداوم نیروهای فعال شرکت در 
زمین��ه ی طراحی، س��اخت، فروش، خدم��ات پس از 
ف��روش و نیز آموزش نیروهای س��تادی و لجس��تیکی 
در باالترین سطوح اتوماس��یون اداری را در دستور کار 
داریم. همچنین در فستو انجام آموزش های مهندسی 
کنت��رل از مقدمات��ی ت��ا مکاترونیك برای مهندس��ان، 
تکنسین ها و نفرات فنی شرکت ها و کارخانجات کشور 
و نیز همکاری با دانش��گاه ها و مراکز علمی گسترده تر 

از گذشته ادامه دارد.
بخش آموزش فس��تو 121 دوره دارد که 13 تای آن ها 
تحت پوشش سازمان آموزش فنی و حرفه ای در ایران 
برگزار می ش��ود و دو الی س��ه دوره هم ازجمله دوره ی 
رباتیک تا پایان س��ال 2013 راه اندازی خواهد ش��د که 
تاکنون س��ه س��ال و نیم بر روی آن ها کار کرده ایم. در 
پایان این دوره ها گواهی نامه هایی از سوی فستو ایران 
صادر می شود که به اندازه ی گواهی نامه های صادره از 
س��وی فس��تو آلمان یا دیگر شعب فس��تو در هر کجای 
دنیا اعتبار دارد. در حال حاضر نیز به اتفاق سازمان فنی 
و حرفه ای مشغول فراهم آوردن مقدمات برگزاری یک 
دوره ی آموزش��ی در ای��ران برای داوطلب��ان منطقه ی 

خلیج فارس هستیم.

برای آینده ی نامعلوم هم باید برنامه داشت

تهیه کننده:محمدعلی دیانتی زاده
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برای آینده ی ...

صنعت هوش�مند: مجموع نیروهایی که تاکنون در 
ایران آموزش دیده اند، بالغ بر چند نفرند؟

الموتی نیا: فس��تو ایران از سال 1353 تاکنون 38 هزار 
نف��ر را آموزش داده ک��ه البته با توجه ب��ه حجم نیروی 
ج��وان این کش��ور رقم چن��دان باالیی نیس��ت. ما باید 
حجم بسیار بس��یار باالتری از نیروهای جوان کشور را 
آموزش های مهارتی و کاربردی بدهیم. همچنین باید 
ب��ه جوان های آموزش دیده اعتم��اد کنیم، تجارب خود 
را در اختیارش��ان بگذاری��م و به آن ها ب��رای کار میدان                           
talent man�ددهیم. یکی از واجبات در فستو همین ب
agement و تربیت جانش��ین اس��ت. یعنی شناسایی و 
پرورش نخبگان برای مدیریت مجموعه که براس��اس 
دستورالعمل بازنشس��تگی فستو در 62 سالگی، باید از 
دو سال قبل بر مبنای پالن های تعیین شده انجام گیرد 
و ما نیز روی آن سرمایه گذاری های بسیاری کرده ایم.

صنع�ت هوش�مند: آی�ا تجرب�ه ی کار در ش�رایط 
دش�وار و پیش بین�ی نش�ده را نی�ز داش�ته اید ی�ا 
همواره براس�اس چش�م اندازها مس�یری از پیش 
تعیین ش�ده را ب�ا فراز و نش�یب هایی مش�خص 

پیموده اید؟

الموتی نی�ا: کار هرچه ناممکن تر به نظر برس��د، انجام 
آن لذت بخش تر اس��ت، زیرا نیازمند ریس��ک پذیری، 
ش��هامت و درایت اس��ت. ما دشوارترین ش��رایط کار را 
در زم��ان جن��گ تجربه کردیم و موفق بی��رون آمدیم. 
در س��ال های 1362 و 1363 ک��ه م��ن در کارخان��ه ی 
ریخته گ��ری پارس مت��ال فعالی��ت داش��تم، مهن��دس 
اس��کویی � مدیرعامل وقت این کارخانه �  حتی در ایام 
ماه رمضان هم از حجم کار نمی کاست. تأکید ایشان بر 
حف��ظ حجم 110 تنی تولید ب��ود و می گفت: »اگر تولید 
روزانه را در زمان کمتری به انجام برس��انید، می توانید 

زودتر به خانه بروید.«
ما در اهواز در دمای 49 درجه ماش��ین راه می انداختیم 
لوله س��ازی  و  ریخته گ��ری  درج��ه   55 گرم��ای  در  و 
می کردیم. من که در آن زمان اپراتور بودم، دستکش��م 
به داغی پنل می چس��بید، ام��ا از کار باز نمی ماندیم. در 
آن روزها ما هم زمان با اذان صبح یعنی س��اعت 4:20 
کارت می زدیم و ساعت 10:30 صبح هم کار را تحویل 
می دادی��م و تعطیل می کردیم. این در حالی اس��ت که 
من س��ال ها پی��ش از آن � یعنی زمانی ک��ه در انگلیس 
شاغل بودم � تازه ساعت 9:30 به محل کارم می رفتم. 
پس بی تردید انس��ان موجودی انعطاف پذیر اس��ت که 

قابلیت سازگاری با هر شرایطی را دارد.
من از سال 1989 وارد فستو شدم و در سال 2014 هم 
بازنشسته می شوم و تا آن جا که شاهد بوده ام، موفقیت 
فس��تو مره��ون تدابیری اس��ت که هم��واره در آرامش 
پی��ش از طوفان ها اندیش��یده اس��ت و به ج��ای این که 
چتر بردارد، قایق س��اخته اس��ت. نوح هم اگر از سیل و 
س��ونامی بی خبر بود، غرق شده بود. ما با هر سونامی، 

خود را آماده ی سونامی شدیدتری کرده ایم. البته ما نیز 
احساس می کنیم که صنایع کشور برای حل مشکالت 
خ��ود نیازمند رفاقت بیش ت��ر دولت با بخش خصوصی 
هس��تند، اما اگر این مهم حاصل نشد نیز از مسیر خود 
باز نمی مانیم. »بنز« در س��ال های پس از جنگ جهانی 
که وضعیت اقتصادی آلمان بس��یار آش��فته بود با تولید 
دوچرخه خود را سرپا نگه داشت. ما هم اگر الزم باشد، 

باید بتوانیم به هر ترتیبی که شده است، ادامه بدهیم.
اگر فیلم های س��ونامی سال 2011 ژاپن را دیده باشید، 
کش��تی ای را به خاطر خواهید آورد ک��ه برخالف دیگر 
کش��تی هایی که به س��مت س��احل در حرک��ت بودند و 
همگی درهم شکس��تند و از بین رفتند، به دل سونامی 
رف��ت و گرچ��ه ام��واج آن را 15 مت��ر از س��طح آب باال 
بردند و به پایین پرتاب کردند، سالم ماند. پس چاره ی 

مشکالت در فرار از آن ها نیست.

صنع�ت هوش�مند: منظورت�ان از رفاق�ت دولت با 
بخش خصوصی نقش حمایتی دولت است؟

الموتی نی��ا: منظ��ور م��ن از رفاقت در وهله ی نخس��ت 
ش��فافیت است. دولت به عنوان مدیر اجرایی کشور باید 
با مردم صادق باشد. اگر شرایط اقتصادی فعلی شرایط 
ویژه ای اس��ت، ویژگی های آن را به مردم بگوید و اگر 
اوض��اع اقتصادی رو به وخامت اس��ت، م��ردم را برای 
رویاروی��ی با چنین اوضاعی آماده کند. اگر هم ش��رایط 
و اوضاع خوب اس��ت ی��ا رو به بهبودی اس��ت، باز هم 
مردم را آگاه سازد تا مردم بتوانند برای زندگی، سرمایه 
و کس��ب وکار خود برنامه ریزی بهتری داش��ته باش��ند. 
اطالع رسانی و آگاه سازی نه فقط در عرصه ی سیاسی، 
اجتماع��ی و فرهنگی بلکه در عرص��ه ی اقتصادی هم 
وظیفه ی دولت است. درست مثل اخبار هواشناسی که 
ش��ما براس��اس آن تصمیم می گیرید که چه بپوش��ید یا 
چتر ببرید و یا برنامه ی سفرتان را چگونه تنظیم کنید.

از اولی��ن ش��وک نفت��ی در س��ال 1973 یعن��ی  تحریم 
کش��ورهای حامی اس��رائیل توس��ط اع��راب در جریان 
حمله ی س��وریه و مصر به اس��رائیل، رویای دسترسی 
ارزان و مطمئن به س��وخت های فسیلی در کشورهای 
غربی فراموش ش��د. این ش��وک در انگلیس مشکالت 
فراوان��ی را رق��م زد ک��ه یکی از آن ها قطع��ی برق بود. 
این ش��د که دول��ت اعالم بح��ران ک��رد و اقداماتی در 
س��طح کالن برای مهار بحران آغاز ش��د. ام��ا در کنار 
این اقدامات کارهایی نیز در س��طوح خرد انجام گرفت 
ک��ه در نوع خ��ود جالب بود. مث��اًل ب��رای این که مردم 
ض��رورت اصالح الگ��وی مصرف را فرام��وش نکنند، 
برچس��ب هایی با عبارت »خاموش کن« در اختیار مردم 
گذاش��تند ت��ا روی کلیده��ای برق نصب کنن��د و من از 
نزدیک ش��اهد بودم که همه ی مردم به شکلی گسترده 

استقبال و همکاری می کردند.
یعنی energy saving را که اکنون بحث روز اس��ت، 
آن ه��ا از دهه ی 70 میالدی آغاز کردن��د. اما در این جا 
هن��وز هم دولت ب��ا تع��ارف از مردم می خواه��د که در 

مصرف انرژی صرفه جویی کنند و مردم هم موضوع را 
شوخی تلقی می کنند! درمقابل مردم تورم را بی تعارف 
و کاماًل ملموس درمی یابند و دولت از اعالم نرخ و روند 

واقعی آن ابا دارد!

صنع�ت هوش�مند: برنامه ها و چش�م انداز فعالیت 
فستو را تا چه سالی ترسیم کرده اید؟

الموتی نیا: ما در قالب یک برنامه ی پنج س��اله، تمامی 
اه��داف و برنامه های خود را تا س��ال 2017 مش��خص 
نم��وده و آموزش های کاف��ی و کمک های فکری الزم 
برای پیمودن این مس��یر پیش بین��ی کرده ایم. 9 درصد 
درآمد فس��تو در بخ��ش R4D )تحقیق و توس��عه( آن 
هزینه می ش��ود. در واقع توفیقات فستو، همواره بر دو 
اصل برنامه ریزی فراگی��ر و به کارگیری مدیران کاربلد 

یعنی متخصص و دلسوز استوار بوده است.
اگر ش��ما نگاهی ب��ه مدیران فس��تو بیندازی��د، متوجه 
می ش��وید که نه تنه��ا در س��طح هیأت مدی��ره بلکه در 
س��طح مدیران ارش��د نی��ز همه دکت��را دارن��د و مبنای 
انتص��اب هیچ ک��دام روابط خانوادگی و فامیلی نیس��ت. 
این ها کس��انی هستند که به خوبی هرچه تمام تر بحران 
عظیم اقتصادی را در س��ال های 2008 و 2009 پشت 
س��ر گذاش��تند و اکنون باک��ی از بحران ه��ای پیش رو 
ندارند. البته دولت آلمان نیز برای رهایی از این بحران 
کمک های فوق العاده ای به شرکت هایی همچون فستو 
کرد، تا جایی که 30 درصد حقوق کارکنان فس��تو را در 

آن دوران دولت تقبل کرده بود.

صنعت هوشمند: برای فس�تو ایران نیز به صورت 
مجزا برنامه ی تفصیلی و مدون وجود دارد؟

الموتی نیا: از ژانویه ی امسال فستو ایران به درخواست 
ما و با موافقت فس��تو آلمان، از منطقه ی آسیایی فستو 
منتقل ش��د و زیرمجموعه ی منطقه ی اروپایی آن قرار 
گرف��ت ک��ه ویژگی های خاص خ��ود را دارد و زحمت و 
دقت عمل بیش تری را در کار می طلبد. ما برای تحقق 
این مهم، طرح تجاری و نقش��ه ی راه ارایه دادیم و چه 
در بح��ث تولی��د و چ��ه در بحث آموزش ه��ای مهارتی 
آین��ده ی خوبی ب��ر مبن��ای برنامه ریزی ه��ا پیش بینی 
کرده ای��م. من فونداس��یون بس��یاری از بخش ه��ا را بر 
مبنای جوان گرایی که سیاست همیشگی ام بوده است، 
برای آینده ریخته ام و تا آن جا که حضور داش��ته باش��م 
ب��رای دیگر بخش ها نیز این کار را خواهم کرد تا رش��د 

متوازن فعلی تداوم خود را حفظ کند.
برای فس��تو ایران از سال 2003 که من برای مصاحبه 
به آلمان رفتم، برنامه ی 20 س��اله ای نوشته شده است 

صنایع کش�ور برای حل مشکالت خود 
نیازمن�د رفاقت بیش�تر دولت و بخش 

خصوصی هستند.
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برای آینده ی ...

ک��ه هنوز ه��م ادامه دارد. پنج س��ال اول ای��ن برنامه، 
همیشه حتمی و اجرایی است و ادامه ی آن نیز براساس 
شرایط قابل اصالح و انعطاف پذیر است. آن ها می دانند 
که ای��ران پتانس��یل های فوق الع��اده ای دارد. مثاًل 10 
میلیون جمعیت 18تا 24 س��اله دارد ک��ه آلمان ها خود 
از آن بی بهره ان��د و به ناچ��ار نیروی کارش��ان را از دیگر 

کشورها تأمین می کنند.

صنع�ت هوش�مند: پ�س تربی�ت نیروی ج�وان را 
می ت�وان از ش�اخصه های اصلی عملکرد ش�ما در 

فستو ایران دانست. 

الموتی نی�ا: بله. این یکی از پتانس��یل هایی اس��ت که 
ارزش��ش در کش��ور ما به اندازه ی کافی ش��ناخته نشده 
است. امپراطوری ایران باستان بر پایه ی همین نیروی 
انس��انی استوار بوده اس��ت، نه بر پایه ی منابع نفتی. ما 
در این کش��ور نف��ت و برف را با هم داری��م که در کمتر 
کش��وری توأمان یاف��ت می ش��ود، 2700 کیلومتر مرز 
آبی در ش��مال و جنوب کشور داریم، در کشاورزی مان 
کی��وی و هندوان��ه را با هم داریم و ان��واع معادن را، اما 
یک اس��تراتژی ک��ه تمام این ظرفیت ه��ا را با هم دیده 

باشد، نداریم.
براستی کدام یک از کش��ورهای اطراف شبیه ما است؟ 
کدامش��ان این ت��وان را دارد که با وجود این همه فش��ار 
وارده ی خارج��ی در طول این س��ی و چند س��ال، یک 
میلیون و صد هزار خودرو در سال تولید کند؟ کدامشان 
این تع��داد قطعه س��از دارد؟ کدامش��ان صاحب صنایع 
الکترونیک اس��ت؟ این صنایع نباید به آن چه هس��تند 
بس��نده کنند بلکه باید بهبود مس��تمر را سرلوحه ی کار 
خود ق��رار دهند. ای��ن صنایع با تکیه ب��ر نیروی جوان 
می توانند رقابتی تر ش��وند و بهره وری بیش تری داشته 

باشد.
نیروی جوان ما است که با فرهنگ کشورهای مسلمان 
آش��نایی دارد و مثاًل ش��رایط خیابانی ماه رمضان را در 
این کشورها درک می کند، پس چرا مهندسان اروپایی 
و چش��م بادامی ها بای��د کارها را در این کش��ورها قبضه 
کنند؟ واقعیت این است که ما اگرچه در بعضی زمینه ها 
ادعاهای بی اس��اس داریم، اما متأس��فانه در بس��یاری 
بخش ها ه��م توان واقعی خ��ود را نمی بینی��م. یکی از 
دالی��ل این امر، کوچ��ک ماندن مدیران ما نس��بت به 

روند توسعه ی صنعتی ما است.
اگ��ر بس��یاری از مدی��ران ما به ج��ای ما نشس��تن و در 
س��طح وزرا تز دادن، پالنی ب��رای آینده ی مجموعه ی 
تحت مدیریت خودش��ان ترس��یم کنند و دو دس��تی به 
کار بچس��بند تا آن را به انجام برسانند، قطعا صنعت ما 
تکانی خواهد خورد. بعضی از مدیران، شرایط آینده ی 
کش��ور را غیرقاب��ل پیش بینی و برنامه ریزی براس��اس 
آن را ناممک��ن می دانن��د، ام��ا م��ا در فس��تو می گوییم 
بای��د با محتمل دانس��تن حادترین مش��کالت عارضی 
و پیش��امدهای پیرامون��ی، برای آین��ده ی نامعلوم هم 

برنامه داشت.

صنعت هوشمند: تحریم ها تا چه اندازه برای شما 
مشکل ساز بوده است؟

الموتی نیا: در یک کالم؛ خیلی. اگرچه فس��تو پیش از 
آغاز تحریم ها تدابیری را برای این ش��رایط اندیش��یده 
بود، اما در ح��ال حاضر پلیس ناظر بر صادرات در خود 
فستو نفر نش��انده است تا تمامی سفارش های خرید ما 
را از طریق ایمیل بررسی و تأیید کند. البته ما برای هر 
محصولی ک��ه مثاًل به ایران خودرو یا ت��ام ایران خودرو 
می فروش��یم، end�user certificate جداگانه صادر 
نمی کنیم، بلکه یک قس��م نامه ی کلی داریم که در این 
شرکت ها صادر و به آلمان فرستاده شده که در آن آمده 
اس��ت: »من این قطعه را فقط در ای��ران و فقط بر روی 
خطوط تولیدم استفاده کرده و به کشورهای دیگر صادر 
نخواهم کرد.« و مادامی که کاشف به عمل نیاید که این 
قطعه از جای دیگری سر درآورده است، قرارداد تأمین 

قطعه به قوت خود باقی است.
ب��ا ای��ن پش��توانه، تولی��د س��یلندرهای پنیوماتیکی در 
مدل های مختلف و با کیفیتی در س��طح استانداردهای 
جهان��ی ادام��ه دارد و اکن��ون ب��ا افزایش و رس��یدن به 
سرعت تولید مناسب، با قیمتی بی رقیب در کوتاه ترین 

زمان در اختیار صنایع قرار می گیرد.

صنعت هوش�مند: ش�ما با چه انگیزه ای به انجمن 
صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی پیوستید؟

الموتی نی�ا: بگذارید پاس��خ به این س��ؤالتان را با یک 
مثال ش��روع کنم؛ پیش از سال 1215 ه.ق که روس ها 
دست درازی به نواحی شمالی ایران را با تصرف تبلیس 
)تفلیس( آغ��از کردند، این ش��هر در تصرف اقتصادی 
روس ها بود. در آن زمان انگلیس ها هم برای مستعمره 
ک��ردن نواح��ی جنوبی ای��ران از م��رز آبی ت��ا اصفهان 
می کوشیدند. اما در همین حال آلمان ها مشغول بررسی 
اح��داث راه آهنی از بوش��هر به ش��یراز بودن��د. ما هم با 
همین رویکرد یعنی به رغم جایگاه ضعیف تشکل ها در 
ایران و به رغم فقر فرهنگ کارگروهی در کشور، به هر 
اجتماعی که نام اتوماس��یون بر آن باش��د، می پیوندیم. 
زیرا در همین شرایط و اوضاع نیز پتانسیل های انجمن 
صنفی را بس��یار باال می دانیم. اصاًل در همین ش��رایط 
است که کار ارزش دارد، وگرنه کاپیتان اقیانوس پیمای 
»کوئی��ن مری« هم اگر دریا طوفانی نباش��د، کش��تی را 

روی cruise می گذارد و به شنا می رود.
ش��اید بس��یاری از اعضای انجمن اتوماس��یون تنها در 

هن��گام برگزاری مجمع عمومی به انجم��ن بیایند، اما 
به هرحال امید آن ها به این اس��ت که منتخبان شان در 
این انجمن مدام برای حل مش��کالت و دس��ت یابی به 
اهداف صنفی در تکاپو هس��تند. به  نظر من باید برای 
هر کس��ی که به ه��ر عنوان برای انجم��ن وقت صرف 
می کن��د، دس��تمزد تعیی��ن ش��ود ت��ا بت��وان از هرکس 
بی تعارف کار خواست. رایگان، گران ترین چیزی است 
که در اختیار شما می گذارند، چون هیچ تعهد و تضمینی 
پشت آن نیست. عالوه بر این، به نظر من گردانندگان 
انجمن ترجیحًا باید در شرکت های عضو اشتغال به کار 
نداش��ته باش��ند تا هم تمام تمرکز و وق��ت خود را روی 
نقشه ی راه انجمن و بر وظایف تشکلی شان بگذارند و 
هم همه ی اعضا را به یک چش��م ببینند. ما کم نداریم 
آدم هایی را که آدم این کار هس��تند و تجربه و تخصص 

الزم را دارند، اما اکنون خانه نشین اند.

صنعت هوش�مند: اگر نکته ی ناگفت�ه ای هم مانده 
اس�ت که در س�ؤاالت ما نبود و شما الزم می دانید 

در مورد آن صحبت کنید، بفرمایید.

الموتی نیا: به نظر من یکی از ش��اخص ها و نشانه های 
توس��عه ی فرهنگی و اجتماعی در هر کشوری، میزان 
توس��عه ی فرهن��گ رانندگ��ی اس��ت. ش��هروندانی که 
ب��ر رانندگی خ��ود دقت و تمرک��ز دارند و ح��ق تقدم و 
فاصل��ه ی قانون��ی را رعایت می کنند، ش��هروندانی که 
ع��الوه بر پای بندی ب��ه قوانین و مق��ررات در رانندگی 
خود خویش��تن دار و منصف هستند، در دیگر عرصه ها 
نیز به همین اندازه متعهد و مس��ئولیت پذیرند. بنابراین 
فرهنگ سازی در راستای توسعه ی انسانی را از هر کجا 

که ایستاده ایم، می توانیم آغاز کنیم.

اطالع رس�انی و آگاه س�ازی ن�ه فقط در 
عرصه ی سیاس�ی، اجتماعی و فرهنگی 
بلکه در عرصه ی اقتصادی هم وظیفه ی 

دولت است.
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واژه های کلیدی:
کایزن
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ام��روزه نه تنه��ا در ژاپن، بلکه در چی��ن و مالزی انواع 
فعالیت های بهبود مستمر، توس��عه یافته اند. همچنین 
ای��ران و  از ژاپ��ن، مانن��د  در کش��ورهای بس��یار دور 
عربستان س��عودی عالقه ی بسیاری نس��بت به بهبود 
مس��تمر یا کایزن وجود دارد. کشورهای حوزه ی خلیج 
ف��ارس درص��دد س��ازماندهی مج��دد صنای��ع خویش 
و ح��ذف وابستگی ش��ان به نفت هس��تند و ب��ه همین 
منظور بنگاه های خود را به سرمایه گذاری جهت ایجاد 
نمایندگی ه��ای قوی تر در برابر ش��رکت های خارجی و 
نی��ز تنظیم فعالیت هایش��ان در داخ��ل مرزها ترغیب و 
تش��ویق می کنند تا بدی��ن ترتیب به اقتص��اد ملی خود 
کمک کنند. در این مقاله تالش ش��ده که بهبود مستمر 
و روش ه��ای اجرایی آن از جهات گوناگون مورد بحث 
و بررسی قرار گیرد. در بخش سوم و پایانی که در ادامه 
تقدیم حضور ش��ده اس��ت روش 5S به عن��وان یکی از 
تکینک های تأثیرگذار در بهبود مس��تمر مطرح گردیده 
و روش اجرای پروژه های بهبود مس��متر به طور کامل 
تش��ریح ش��ده اس��ت. در انتها به برخ��ی از کاربردهای 
کایزن در فرهنگ های گوناگون در سراسر دنیا پرداخته 

شده است.

قسمت سوم

پایانی(
(

Kaizen
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بهبود مستمر...

4.2. سامانهی پیشنهادات1
نظام مشارکت کارکنان در کش��ور ما اغلب با سامانه ی 
پیش��نهادات ش��ناخته شده اس��ت. این س��امانه بخش 
جدای��ی ناپذی��ر کایزن اس��ت. به ط��ور کلی فلس��فه ی 
اس��تفاده از س��امانه های مش��ارکت، بهبود فرآیندها و 
تضمی��ن کیفی��ت محص��والت و خدمات اریه ش��ده و 
در نهایت دس��ت یابی به رضایت مش��تری اس��ت. این 
رضای��ت فرآین��دی تأثی��ر گرفته از مش��خصه های زیر 

است:
.انعطاف پذیری در مقابل خواست مشتری؛

.کاهش زمان تحویل؛
.کاهش قیمت تمام شده؛

.کیفیت بهتر کاال؛
.ارایه ی خدمات بهتر قبل و بعد از فروش؛

از س��وی دیگر دس��ت یابی به هر یک از مشخصه های 
فوق در صورتی امکان پذیر اس��ت که فرآیندهای کاری 

به طور مستمر بازنگری شده و بهبود یابند.
این س��امانه دارای دو بخش ش��امل پیشنهادات فردی 
و پیش��نهادات گروه��ی می باش��د ک��ه در برگیرن��ده ی 
پیشنهادات ارایه شده توسط هسته های کنترل کیفیت، 
گروه ه��ای مدیری��ت، گروه های تولی��د و دیگر گروه ها 

هستند.
موضوعات اصلی در سامانه ی پیشنهادات عبارتند از:

1. بهبود کار فردی؛
2. صرفه جویی در نیرو، مواد و منابع دیگر؛

3. بهبود محیط کار؛
4. بهبود ماشین آالت و روندها؛

5. بهبود ابزار و وسایل؛
6. بهبود کار اداری؛

7. بهبود کیفیت محصوالت؛
8. ایده هایی برای محصوالت جدید؛

9. ارایه ی خدمات و حفظ روابط با مشتری؛
10. و سایر موارد.

زمانی یک س��امانه ی پیشنهادات موفق است که بتواند 
زمین��ه ی حض��ور و مش��ارکت فع��ال تمام��ی کارکنان 
ش��رکت را در ارایه ی پیش��نهاد فراهم سازد و به شکلی 
طرح ریزی شود که وضعیت سواد کارکنان مانعی برای 

شرکت افراد در این فرآیند نباشد.

5S -4.3. سامانهی مرتبسازی ابزار کار
5S از نگاه یک واحد صنعتی، تصویری اس��ت ایده آل 
از مش��خصه ی نظ��م و ترتی��ب در ی��ک کارگاه خ��وب 
و پاکی��زه ک��ه توس��عه یافتگی مؤلفه های به��ره وری و 
مباحث مهندس��ی و تخصصی در ای��ن کارگاه منوط به 
استقرار و اس��تمرار س��امانه ی 5S در آن می باشد. این 
مقوله پیش نیاز کاربردی بس��یاری از مفاهیم جامع نگر 
در مباح��ث بهره وری از جمله تولی��د به موقع، مدیریت 
کیفیت فراگیر، نت بهره ور و فراگیر و غیره می باشد. از 
مزای��ای 5S می توان به کاهش و حذف ضایعات، ارتقا 
و بهب��ود ایمنی صنعتی و س��المتی، بهب��ود نگهداری 

1. Suggestion System

ماش��ین آالت، بهبود کیفیت محصول، توسعه ی تنوع 
محص��ول، بهبود تحویل محص��ول و افزایش رضایت 

مشتری و مواردی از این دست اشاره کرد.
معان��ی  ب��ه  ژاپن��ی  کلم��ه ی  پن��ج  اول  ح��روف   5S
»ساماندهی«، »نظم و ترتیب«، »پاکیزه سازی«، »حفظ و 

نگهداری« و »مشارکت« می باشد.
1. س�اماندهی: به معنی قراردادن اشیا در مکان های 

صحیح و حل مشکالت است.
2. نظ�م وترتی�ب: به معنی دس��ت یابی به اش��یا و در 

برگیرنده ی  تمامی مراحل الزم برای تحقق آن است.
3. پاکیزه س�ازی: شامل تمیز کردن و جال دادن است 
ک��ه همه ی دس��تگاه ها و ابزارها و تجهیزات را ش��امل 

می شود.
4. حف�ظ و نگهداری: همان استانداردس��ازی اس��ت 
که برخالف س��ه مرحله ی قب��ل بیان کننده ی وضعیت 
حاص��ل از انج��ام مکرر س��اماندهی، نظ��م و ترتیب و 

پاکیزه سازی و توجه ویژه به آن ها است.
5. مش�ارکت: ب��ه معن��ی اندیش��یدن به مش��کالت، 
ای��ن  بکارگی��ری  و  آن ه��ا  ب��رای  ح��ل  راه   پیش��نهاد 

راه حل ها است.

4.4 اجرای پروژههای بهبود مستمر در 
بنگاههای اقتصادی و شرکتهای تولیدی

جهت ارتقا س��طح کیفی و بهبود فعالیت های س��ازمان 
)کلی��ه ی فعالیت ه��ا به وی��ژه فعالیت ه��ای مرب��وط به 
بهب��ود محصول، فرآیند و خدمات در ش��رکت(، ایجاد 
و برپایی س��امانه ای با ه��دف اس��تقرار فرهنگ بهبود 
مس��تمر و مداوم، و ب��ه کارگیری روش ه��ا و ابزارهای 
بهبود مس��تمر، برای دس��ت یابی و بهبود اهداف کیفی 
و خ��ط مش��ی کیفی��ت، کاه��ش انحراف��ات، کاه��ش 
ضایعات تا رس��یدن به ضایعات صف��ر، افزایش کارایی 
فرآین��د، و بهب��ود کیفیت و خدم��ات و قیمت محصول 
به نفع مشتریان به صورت مستمر در شرکت، ضروری 

می باشد.
مح��دوده ی کارب��رد این س��امانه، کلی��ه ی موضوعات 
مرتب��ط ب��ا جهت گیری س��ازمان به منظور رس��یدن به 
اهداف کیفی و کمی و در خصوص موضوعاتی از قبیل 

موارد زیر می باشد:
1. استفاده ی بهینه از فضای موجود؛

2. کاهش نوسانات و تغییرات بیش از حد؛
3. کاهش زمان تعمیرات؛

4. کاهش توقف ماشین آالت؛
5. کاهش زمان تنظیمات )قالب، راه اندازی و ....(؛

6. افزایش ظرفیت تولید؛
7. افزایش توانایی فرآیند؛

8. کاهش ضایعات و دوباره کاری؛
9. کاهش جابه جایی بیش از حد مواد؛

10. کاهش چرخه ی زمانی تولید؛
11. جلوگیری از اتالف نیروی انسانی و مواد؛

12. کاهش هزینه های کیفی؛
13. افزایش توانمندی های سامانه ی اندازه گیری؛

14. جلب رضایت مش��تری و کلی��ه موضوعات و موارد 
مطرح ش��ده در کمیته های کاری و جلس��ات بازنگری 

مدیریت.
جهت آشنایی با کاربرد و پیاده سازی روش های اجرایی 
بهبود مستمر در شرکت های تولیدی، به مطالب عنوان 
ش��ده در زیر که روش اجرایی انج��ام پروژه های بهبود 

مستمر در یک شرکت تولیدی است اشاره می شود.

)C.I.T(  24. 4. 1. تیم بهبود مستمر
اولی��ن قدم جه��ت ایج��اد و برقراری س��امانه ی بهبود 
مس��تمر و تعیین پروژه های بهبود مستمر در سازمان، 
تش��کیل تیم بهبود مس��تمر )C.I.T( متشکل از مدیر 
تضمین کیفیت، مدیر کارخانه، مدیر برنامه ریزی و در 
ص��ورت لزوم مدیر طراحی مهندس��ی و مدیر بازرگانی 
و س��ایر مدی��ران ذی ربط می باش��د. مس��ؤول تصویب 
نهایی پروژه های بهبود مستمر در شرکت مدیرعامل و 
مسؤول تشکیل و هماهنگی جلسات تیم بهبود مستمر 

نماینده ی مدیریت در امور کیفیت سازمان می باشند.

2.4.4. شناسایی و تعریف فرصتهای بهبود
در  موج��ود  اطالع��ات  از  اس��تفاده  ب��ا   C.I.T تی��م 
س��طح  داده ه��ای  بررس��ی  مدیریت��ی،  گزارش ه��ای 
ش��رکت، طرح تجاری ش��رکت، اهداف بهبود کیفیت 
و نظ��رات و انتقادات ارایه ش��ده، فرصت های بهبود را 
شناسایی کرده و آن ها را در قالب  پروژه تعریف می کند 

و به مدیرعامل ارایه می نماید.
در این رابطه مواردی که می تواند منجر به تعریف یک 
پروژه ی بهبود مستمر شود، تا C.I.T  بتواند آن ها را در 
قالب پروژه شناس��ایی و تعریف نماید، عبارتند از موارد 

مشروحه ی زیر:
1. زمان برنامه ریزی نشده ی ماشین آالت؛

2. زم��ان توقف ماش��ین آالت یا توقف��ات برنامه ریزی 
نشده ی ماشین آالت؛

3. زمان ه��ای صرف ش��ده برای راه ان��دازی و تنظیم، 
تغیی��ر قال��ب و تغییر ماش��ین آالت م��ورد اس��تفاده در 

فرآیند؛
4. زمان چرخه ی تولید )زمان چرخه ی بیش از حد(؛

5. ضایعات، دوباره کاری و تعمیر محصول؛
6. استفاده ی غیربهینه از فضای کارخانه و برنامه ریزی 
ب��رای اس��تفاده ی بهین��ه از فض��ای بدون اس��تفاده ی 

کارخانه؛
7. ب��ه دلیل وجود نوس��انات و تغیی��رات بیش از حد در 
فرآیند تولید، برنامه ریزی جهت تغییرات بهینه در روند 

تولید؛
8. هدر رفتن نیروی کار و مواد؛

9. هزینه های��ی که منج��ر به باال رفتن س��طح کیفیت 
نشود، و یا باال بودن هزینه ی کیفیت نازل؛

10. مونتاژ یا نصب دشوار محصول؛
11. جابه جایی و انبارش بیش از حد محصول؛

12. هزینه های حمل و نقل؛

2. Continual Improvement Team
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13. مدیریت موجودی؛
14. تحویل به موقع به مشتری؛

15. بهبود سامانه ی مدیریت کیفیت؛
16. مشکالت کیفی تأمین کنندگان؛

17. بهبود رتبه ی تأمین کنندگان؛
18. مقادیر جدید هدف برای بهینه س��ازی فرآیندهای 

مشتری؛
19. توانمن��دی خ��ارج از ح��د قاب��ل قب��ول س��امانه ی 

3.M.S.A اندازه گیری، مشخصه های کیفی و کمی
20. نارضایتی مش��تریان به شکل شکایات، تعمیرات، 
مرجوعی ه��ا، مح��ل اش��تباهات، سفارش��ات ناقص، 
نگرانی در کارخانه ی مش��تری، عدم ارسال سفارشات 

فعلی، ضمانت و غیره.
 ،C.I.T پ��س از شناس��ایی فرصت های بهبود توس��ط
فهرس��ت فرصت ه��ای بهب��ود، تهیه و جهت بررس��ی 
ف��رم  در  درج  به ص��ورت  پروژه ه��ا،  اولویت بن��دی  و 
اولویت بن��دی فرصت های بهب��ود، همان طور که گفته 

شد به مدیریت عامل ارایه می گردد.
مدیرعام��ل، پ��س از اولویت بندی پروژه ه��ا، برای هر 

پروژه، یک مدیر پروژه تعیین می نماید.
مدیر پروژه، موظف اس��ت ش��اخص وضعی��ت فعلی و 
ه��دف، فواید قاب��ل انتظار بعد از اجرای پ��روژه، زمان 
ش��روع و پایان پروژه، برآورد منابع و هزینه، فهرس��ت 
فعالیت ها و پیش��نیاز ه��ر یک از فعالیت ه��ا را با تعیین 
زمان های ش��روع و پای��ان فعالیت ها به ص��ورت گانت 
چ��ارت تهی��ه و در فرم پ��روژه ی بهبود مس��تمر درج و 

تحویل تیم بهبود مستمر نماید.
گفتن��ی اس��ت مدیر پ��روژه همچنین وظیف��ه ی تعیین 

اعضای گروه اجرای پروژه را نیز بر عهده دارد.
C.I.T بررس��ی های اولی��ه را انج��ام داده و در صورت 
موافق��ت مرات��ب را جه��ت اخ��ذ تصوی��ب نهای��ی ب��ه 
مدیرعامل ارج��اع می دهد. مدیرعامل ضمن بررس��ی 
اه��داف قاب��ل دسترس��ی و منابع مورد نی��از در صورت 
صالحدید، پروژه را تصویب نموده و جهت اجرا به دبیر 
تی��م C.I.T اب��الغ می کند. در صورتی ک��ه مدیرعامل 
نظراتی داش��ته باشد، طرح را جهت  اصالح به مسؤول 
تیم بهبود مس��تمر، عودت می دهد، یا اجرای پروژه را 
متوقف می نمای��د )اصالحات می تواند ش��امل اصالح 
برنامه ی زمان بندی، برآورد منابع یا زمان شروع پروژه 
و مواردی از این دس��ت باش��د(. پس از تصویب پروژه 
توسط مدیرعامل کلیه ی واحدها در حیطه ی اختیارات 
خود موظف به هم��کاری با تیم مجری پروژه ی بهبود 

مستمر می باشند.

3.4.4. اجرای پروژهی بهبود مستمر
مدی��ر پ��روژه موظف اس��ت در اولی��ن فرصت ب��ا تیم 
اجرایی تش��کیل جلس��ه داده و با توجه به طرح مصوب 
از ط��رف مدیرعام��ل برای اج��رای پروژه اق��دام کند،. 
مدیر پ��روژه روش ها و فنون الزم ب��رای اجرای پروژه 
را با همکاری تیم اجرایی تعیین می نماید و در صورتی 

3. Measurement System Analysis

ک��ه نیاز به برگزاری دوره های آموزش��ی در زمینه های 
مربوطه باش��د، از طریق مس��ؤول آم��وزش پیگیری و 

اجرا می شود.
مدی��ر پ��روژه وظیف��ه دارد در دوره های تعریف ش��ده 
توس��ط تیم بهبود مس��تمر گزارش عملکرد و پیشرفت 
پروژه ی خ��ود را به دبی��ر تیم C.I.T ارای��ه نماید. )در 
صورتی که ب��ه هر دلیلی تغییراتی از طرف مدیر پروژه 
یا تیم بهبود مستمر در طرح مصوب اعمال گردد، دبیر 
تیم بهبود مس��تمر، باید مجدداً طرح با تغییرات اعمال 

شده را، به تأیید مدیرعامل برساند.(
مدیر پروژه موظف اس��ت، ب��رای پروژه هایی که تا دو 
ماه ب��ه ط��ول می انجامند، هفت��ه ای یک ب��ار و برای 
پروژه هایی که بیش از دو ماه طول می کش��ند، هر ماه 
گزارش عملکرد و پیش��رفت پروژه را به دبیر تیم بهبود 

مستمر ارایه نماید.
پس از اتمام پروژه، مدیری��ت پروژه وظیفه دارد نتایج 
و ش��اخص تعریف شده را محاسبه نموده و به دبیر تیم 

بهبود مستمر گزارش نماید.
تیم بهبود مستمر وظیفه دارد میزان اثربخشی پروژه ی 
اج��را ش��ده را با توجه به بررس��ی نتای��ج و گزارش ها و 
مقایس��ه ی آن با هدف تعریف ش��ده محاس��به نماید، 
در صورت عدم تحقق اهداف تعریف ش��ده، تیم بهبود 
مس��تمر با حضور مس��ؤول تیم اجرایی پ��روژه، علل را 
بررس��ی کرده و در صورت نی��از اقدام اصالحی الزم را 
تعریف می نماید. نتایج کلی وضعیت پروژه باید هر ماه 
توسط تیم بهبود مستمر به نماینده ی مدیریت در امور 
کیفیت گزارش ش��ود و در جلس��ه ی بازنگری مدیریت 

مطرح گردد.
تی��م بهبود مس��تمر وظیف��ه دارد با مد نظر ق��راردادن 
مفاهی��م چرخ��ه ی دمین��گ و به جه��ت ارتق��ا دایمی 
به��ره وری س��ازمان هم��واره و ب��ه ص��ورت مس��تمر 
فرصت های بهبود را شناس��ایی نموده و در صورت نیاز 

چرخه ی بهبود مستمر را در مورد پروژه های منتخب 
تکرار نماید.

4.4.4. روش اجرا
بررس��ی مس��ایل بهبود مس��تمر، توسط 

مدیرعامل و نماینده ی مدیریت در امور 
انج��ام می پذی��رد. نماینده ی  کیفیت 
مدیری��ت در ام��ور کیفی��ت، موظف 
است مشکالت یا فرصت ها را جهت 
بهب��ود، ک��ه از دس��تورالعمل نظام 
پیش��نهادات یا ورودی های رویه ی 
اقدام��ات اصالحی و پیش��گیرانه، 
اهداف کیفی و شاخص های فرآیند 

به دس��ت می آید، و همچنین نظرات مشتری و اهداف 
اش��اره ش��ده در خط مش��ی کیفی��ت را ب��ا هماهنگی و 
نظارت مدیرعامل فهرس��ت نماید. س��پس این مسایل 
را ب��ا نظارت مدیرعامل، امتیازده��ی و اولویت آن ها را 

تعیین و نتایج را در فرم ارزیابی درج  و ثبت نماید.
همچنین نماین��ده ی مدیریت در ام��ور کیفیت موظف 
اس��ت ب��ا توجه به اولویت مس��ایل، برای حل مس��ایل 

اقدام به تشکیل »گروه های کاری« نماید.
گروه کاری موظف به تعریف دقیق مس��أله می باش��د و 
برای اثبات یا کش��ف مس��أله از نم��ودار پارتو مطابق با 

رویه ی فنون آماری استفاده می کند.
گ��روه کاری موظ��ف ب��ه بی��ان رس��الت کار گروه��ی 
می باش��د که در بیان آن صریح و مشخص بودن، قابل 
اندازه گیری ب��ودن، کاربردی بودن و محدودیت زمانی 

در نظر گرفته شده است.
تعری��ف مش��کل و رس��الت کار گ��روه بای��د در ف��رم 

هدف گذاری کار گروهی درج و ثبت گردد.
گروه کاری موظف اس��ت بعد از تعریف مس��أله، فرآیند 
م��د نظ��ر را قرنطین��ه نماین��د. در این مرحل��ه اعضای 
کارگروه باید تا حد امکان مش��تری را از تأثیر مس��ایلی 
ک��ه وجود دارد محافظت نماین��د و برای این کار، گروه 
می توان��د ب��ا بازرس��ی های صددرصد یا بازرس��ی های 

مجدد این مرحله را انجام دهد.
روند حرکت گروه کاری بعد از تعریف مس��أله به ش��رح 

زیر می باشد:
1. شناس�ایی ریش�ه های عل�ت: در ای��ن مرحل��ه، 
برخ��ورد  دس��تورالعمل  از  اس��تفاده  ب��ا  کاری  گ��روه 
اف��کار ی��ا نم��ودار عل��ت و معلول��ی مطابق ب��ا رویه ی 
آم��اری و فن��ون و روش های مناس��ب بهبود مس��تمر 
 همانن��د تجزی��ه و تحلی��ل ارزش، آزم��ون مقایس��ه4، 

4. Bench Mark

5S ح�روف اول پن�ج کلم�ه ی ژاپن�ی به 
معانی »س�اماندهی«، »نظ�م و ترتیب«، 
»پاکیزه س�ازی«، »حف�ظ و نگه�داری« و 

»مشارکت« می باشد.
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خطا ناپذیری و غیره برحس��ب مورد، اقدام به تجزیه و 
تحلیل علل بروز مشکل می نماید.

گروه کاری موظف است علل اصلی و مؤثر را شناسایی 
نماید. برای این منظور باید به شاخه های فرعی نمودار 
توجه نمود. آن ها فعالیت هایی هستند که باید نسبت به 

بهبود آن ها عملیات هایی در نظر گرفته شود.
2. صحه گذاری علل اصل�ی: در این مرحله، اعضای 
کار گروه، باید علل اصلی شناس��ایی شده را مورد تأیید 
قراردهند. ب��رای این منظور اعضای کارگروه می توانند 
به طور رس��می ی��ا غیررس��می اظه��ار نظ��ر نمایند، و 
علت هایی ک��ه از آرای بیش��تری برخوردار هس��تند به 
عن��وان عل��ل اصلی مورد تأیی��د قرار دهن��د. همچنین 
می ت��وان از نمودار پراکندگی، مطاب��ق با رویه ی فنون 

آماری نیز برای صحنه گذاری علل استفاده کرد.
3. ارای�ه ی راه حل های حل مس�أله: در این مرحله، 
گ��روه کاری موظف اس��ت با اس��تفاده از دس��تورالعمل 
 برخ��ورد اف��کار ب��ا روش رأی گی��ری ی��ا روش دلفی، 
راه حل های ممکن را شناس��ایی ک��رده و نتایج و اثرات 
عل��ل اصلی و راه حل های ممکن را در فرم راه حل های 

ممکن درج و ثبت نماید.
4. انتخ�اب بهتری�ن راه حل: اعضای گ��روه موظف 
هستند با توجه به موارد زیر، راه حل های به دست آمده 
در مرحل��ه ی قبل را ارزیاب��ی کرده و اولویت آن ها را در 
فرم ارزیابی راه حل ها تعیین کنند. موارد ارزیابی شامل 

طرح و پاسخ به سئواالت زیر می باشد:
.چقدر منابع نیاز دارد؟

.چقدر منافع می رساند؟
.آیا وقت زیادی برای رس��یدن به هدف ها باید صرف 

کرد؟
.چقدر این راه حل در حیطه ی کنترل ما است؟
.چقدر این راه حل با حل مسأله مرتبط است؟

.چقدر این راه حل از نظر دیگران که با موضوع مرتبط 
هستند پذیرفته می شود؟

5. اج�رای راه ح�ل: گروه کاری موظف اس��ت با کلیه 
افرادی که در ارتباط با مأموریت تیم )اولویت اول( قرار 
دارن��د. ارتباط برقرار کرده و در رابطه با اجرای راه حل و 
اهداف آن آموزش های الزم را بدهد. برای این منظور 

از فرم جلب حمایت فردی استفاده می شود.
پ��س از مرحله ی قب��ل، یعنی پس از انتخ��اب بهترین 
راه حل، گروه کاری موظف است یک برنامه ی اجرایی 
جه��ت راه حل تدوین نمای��د. برای این منظ��ور از فرم 
برنامه ی اجرایی راه حل اس��تفاده می ش��ود. همچنین 

گانت اجرایی طرح نیز باید تدوین گردد.
6. ارزیاب�ی نتایج حاصله از راه حل اجرا ش�ده: در 
ای��ن مرحله، پس از انج��ام و اجرای راه حل، اثر اجرای 
راه حل توس��ط گروه کاری م��ورد ارزیابی قرار می گیرد. 
در ای��ن مرحل��ه، گ��روه کاری می تواند از نم��ودار پارتو 
مطاب��ق ب��ا رویه ی فنون آماری اس��تفاده نمای��د، یا به 

سؤاالت طرح شده ی زیر پاسخ دهد:
.آیا مسأله به درستی تعریف شده بود؟

.آیا علت ها به درستی تعریف شده بودند؟

.آیا راه حل ها کافی و مناسب بودند؟
.آیا راه حل انتخاب شده به درستی اجرا شده بود؟

در ص��ورت مثبت ب��ودن آثار، یا باید مس��أله ی تازه ای 
مطرح ش��ود، یا برای همان مسأله مراحل فوق دوباره 

تکرار شود.
در ص��ورت مثبت بودن راه حل  باید هزینه های راه حل 
مطابق با دستورالعمل تعیین هزینه های کیفیت، مورد 
تحلیل قرارگیرد و در صور ت مثبت بودن نتیجه و عدم 
حضور مدیریت ارشد در گروه کاری، باید نتایج ارزیابی 

راه حل، جهت تصویب برای وی ارسال شود.
7. همگون س�ازی: ب��ه منظور ادام��ه ی موفقیت های 
به دس��ت آمده از طریق راه حل های تأیید ش��ده، گروه 
کاری باید راه حل جدید را به صورت یک روش اجرایی 
مستندس��ازی نماید و تغییرات حاصل از اجرای این راه 
حل را در کلیه ی رویه ها و دستورالعمل ها اعمال نماید. 
ای��ن مرحله ب��ا هم��کاری نماینده ی مدیری��ت در امور 
کیفیت صورت می گیرد. همچنین محاسبه ی هزینه ی 
کیفی طرح مطاب��ق با دس��تورالعمل تعیین هزینه های 

کیفیت محاسبه می گردد.
روش  از  )اس�تفاده  خطا ناپذیرس�ازی   .8
خطاناپذیرس�ازی(: منظور از خطاناپذیری اس��تفاده 
از روش ه��ا، ابتکارات یا س��امانه هایی که اجازه ی بروز 
هرگونه خطایی را از هر یک از عوامل انس��انی سازمان 

به صورت سهوی یا عمدی سلب می نماید.
اس��تفاده از دستورالعمل POKA YOKE که موارد زیر 
براساس آن مورد بررسی و پیگیری قرار می گیرند یکی 

از آن روش ها است:
.ایمنی؛ )جلوگیری از آسیب دیدگی و صدمات(؛

.تولیدی:)جیگ و فیکسچر(؛
.مواد اولیه؛

.کنترل کیفیت؛
.مسایل مربوط به سامانه؛

.طراحی؛
.مسایل مربوط به مشتری.

کلیه ی فعالیت های انجام گرفته در رابطه با 

خطاناپذی��ری در ف��رم POKA YOKE درج و بی��ان 
می شود.

9. روند بهبود مس�تمر: در فواصل زمانی اعالم شده 
از س��وی مشتری، روند بهبود مستمر در قالب گزارشی 
رس��می که مبیین بهبود مس��تمر محص��ول و فرآیندها 
می باش��د و براس��اس ش��اخص های کیفی��ت، هزینه و 
تحوی��ل براس��اس اهدافی کمی تهیه و برای مش��تری 

ارسال خواهد شد.

کایزن در فرهنگ های مختلف
محقق ژاپنی، سیچی فوجیتا، در ارتبا ط با تأثیرپذیری 
فعالیت های کایزن از فرهنگ، مذهب و سبک زندگی 
وی��ژه ای، که در جوامع مختلف رایج اس��ت، تحقیقاتی 
را درکش��ورهای مختلف انجام داده است که در این جا 
اش��اره ای به خالصه ی گزارش این محقق در رابطه با، 

کایزن در فرهنگ های مختلف، می شود:
»من کایزن را به طور متفاوت ش��امل اختراع، یا عقاید 
جدید منحصر به فرد برای انج��ام کارها می دانم. البته 
توسعه ی عقاید به وسیله ی گروه ها در ژاپن و هر جای 
دیگر، کایزن نامیده می شود. اما من آن را فعالیت های 
گروه��ی کوچک می نام��م و به منظور متمایز س��اختن 
تغییرات عمده در س��طح س��ازمان از کایزن در سطوح 
منحصربه ف��رد، به آن ه��ا نوآوری نس��بت می دهم. در 
ای��ن مفهوم، کای��زن می تواند به عن��وان نوعی نگرش 
مهندسی صنایع برای بهبود، ترغیب و افزایش کارایی 
ک��ه از زمان )تیلور( همواره ادامه داش��ته اس��ت، تلقی 

شود.

5 .1. مثالهای کایزن
تصفیه ی قهوه: بیش��تر مس��افرت های اخی��ر خارج از 
کش��ور من به کشورهای اس��المی بوده است. قهوه ی 
عرب��ی س��رو ش��ده در کش��ورهای خاورمیانه ب��ه طور 
مش��خص، متمایز است. اگرچه از کتری با مدل خاص 
در فنجان ریخته می شود، مشکل این است که هنگام 
ریختن قهوه، خاکه ی قهوه نیز همراه آن اس��ت. برای 
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جلوگیری از این کار، یک قاشق در میان لوله ی قوری 
می گذارن��د که مانع ورود خاکه ی قهوه به داخل فنجان 

می شود.
در ازبکس��تان یک نوع چای، مش��ابه چای سبز ژاپنی 
س��رو می ش��ود، در هتل های پنج س��تاره و نیز ایتالیا، 
رستوران های شلوغ پایین شهر در قوری را به دسته ی 

قوری می بندند تا هنگام ریختن چای نیفتد.
مطابق�ت 5S با تعالیم قرآن: در پاکس��تان با یکی از 
مدرسان دانشگاه مالقات کردم که عالقه ی وافری به 
کایزن داش��ت. موضوع صحب��ت، کایزن های 5S بود. 
طب��ق گفت��ه ی او روش5S منطب��ق بر مباح��ث اصلی 
آموزش های قرآن بود. مس��لمانان همواره قبل از نماز، 
هر روز خود را با شس��تن صورت، دس��ت ها و پاها پاک 
می کنند و به تمیز کردن دقیق انگشتان دست ها و پاها 
اهمی��ت می دهند. ظاهراً اقدامات الزم برای انجام این 
کار بای��د ب��ه ترتیب ویژه ای انجام ش��ود. آش��نایان من 
 5S می گفتند که این هم��ان مفهوم پاکیزگی و نظم در
اس��ت. او همچنین از این حقیقت که بس��یاری از مردم 
از قوانین به طور صحیح استفاده نمی کنند، ابراز تأسف 

می کرد.

1.1.5. برخی مثالهای غیرعادی کایزن
ح��اال بیایید به برخی از موارد ش��گفت آور کایزن توجه 
کنیم. یکی از آن ها یک راه برای دور کردن مگس های 
مهاجم از بس��اط مواد غذایی در محل های روباز است. 
مگس کش یک وس��یله ی خانگی عمومی است که در 
همه جا از آن اس��تفاده می شود و کاماًل مؤثر است. ولی 
این موضوع برای بساط فروش ها مایع دردسر است که 
تمام اوقات با مگس کش ضربه بزنند و دردس��ر بیش��تر 
ب��رای آن��ان، در انتظار مان��دن برای کش��تن مگس ها 

است.
ای��ده ی بک��ر و مؤثر آویختن بالن ش��فاف پ��ر از آب در 
جلوی س��اختمان، مش��کل مگس ه��ای مزاحم را حل 
می کن��د. هنگامی ک��ه مگس تصویر ب��زرگ خود را در 
بال��ن می بیند، وحش��ت زده می ش��ود و دیگ��ر صدای 
وزوز نمی ش��نوید. من این م��ورد را در تایوان دیدم. اما 
هر وقت که در کش��ورهای دیگر آن را نشان می دادم، 
به م��ن می گفتند که آ ن ها هم، همی��ن روش را به کار 
می برن��د. در پرو، مال��زی، لبنان، اندون��زی و چندین 

جای دیگر نیز این روش کا ربرد دارد.

2.1.5. بکارگیری تایرهای مستهلک
س�بدهای الس�تیکی: با افزایش محبوبی��ت خودرو، 
ش��اهد توده های عظیم تایرهای مس��تعمل در شهرها 
و حوم��ه ی آن ها در سرتاس��ر جهان هس��تیم. راه های 
مختلفی برای اس��تفاده از این الس��تیک ها ابداع ش��ده 
اس��ت. در معبدهای تایلند یا الئوس از الس��تیک های 
فرس��وده ب��ه عن��وان س��بدهای کاغ��ذ باطله اس��تفاده 
می کنن��د. آن ه��ا بهتر از ایده ی س��بدهای پالس��تیکی 
دردار برای جمع آوری کاغذهای باطله و بسیار مناسب 
محی��ط معابد هس��تند. این س��بدها از تایرهای قدیمی 

ساخته شده اند.
شیلنگ دان: در بانکوک پایتخت تایلند تابش آفتاب در 
تابستان بس��یار شدید است. مردم برای آبیاری گیاهان 
باغچه ه��ای حی��اط خ��ود از ش��یلنگ های الس��تیکی 
اس��تفاده می کنند و اغلب آن ها در مع��رض آفتاب قرار 
می گیرند. نور ش��دید آفتاب باعث خشک شدن و ترک 
خوردن و در نتیجه غیر قابل اس��تفاده شدن شیلنگ ها 
می ش��ود. برای جلوگیری از این اتفاق، مردم تایرهای 
قدیم��ی را در باغچه هایش��ان می گذارن��د و ب��ه هنگام 
استفاده نکردن از شیلنگ ها به منظور محافظت، آن ها 

را به طور مارپیچ در داخل تایرها می پیچند.
ظروف�ی از تای�ر: من همچنین در قط��ر، ظرف هایی 
را دی��دم ک��ه از تایرهای قدیمی س��اخته ش��ده بودند و 
در مغازه ه��ا فروخت��ه می ش��دند. این ظرف ه��ا با برش 
الس��تیک ها از وس��ط دای��ره و نصب آن ها ب��ه پایه ی 
پالس��تیکی درست می ش��وند، من در شگفت بودم که 
از این ظرف ها برای چه کاری اس��تفاده می کنند. تصور 
می ک��ردم آن ه��ا می توانند ب��ه عنوان گل��دان، ظروف 
نگه��داری اب��زار، کانال ه��ای کوچ��ک و خیل��ی موارد 
دیگ��ر به کارروند. اما من جواب ای��ن موضوع را زمانی 
پیدا کردم که به خارج از ش��هر رفتم. این ها ظرف هایی 

هستند که علوفه ی مصرفی شتر را در آن می ریزند.
کلم�ه ی RELAX: همچنی��ن در هن��د هنگام��ی که 
داخل خودرو منتظر س��بز ش��دن چراغ راهنمایی بودم، 
برخی حروف انگلیس��ی روی چراغ قرم��ز توجه مرا به 
خود جل��ب کرد. ای��ن واقعًا ای��ده ی جالبی ب��ود. آن ها 
حروف کلمه ی RELAX  بودن��د. این واژه به افزایش 
حوصل��ه ی رانندگان کم��ک می کرد. اگرچه ایس��تادن 
پش��ت چراغ قرمز ب��رای رانندگان اجباری اس��ت ولی 
حال��ت دس��توری آن با ای��ن عالمت کمتر می ش��ود، و 
باعث انگیزش رانندگان برای آس��ان گرفتن این مسأله 

خواهد شد.
کایزن در آفریقا: پس از دیدار از ش��ش کشور آفریقایی 
متوجه شدم که اختالف فاحشی بین زندگی مردم فقیر 
و ثروتمن��د وجود دارد. همچنین توانس��تم هر چیزی را 
که زندگی آ ن ها از کایزن می خواس��ت و آن ها درباره ی 
آن ب��ه م��ن می گفتند، ح��دس بزنم. بس��یاری از آن ها 
درباره ی امنیت )آس��ایش خاطر( اش��خاص بود. برای 
مثال ش��خصی که کیف پولش به وس��یله ی یک جیب 
بر دزدیده ش��ده بود، حاال با ی��ک زنجیر آن را به جیب 
خ��ودش می بندد و ایده های بس��یاری درباره ی محکم 
کردن درها برای ممانعت از شکستن در ورود و خروج، 
بهبود از طریق پهن کردن س��یم های خاردار در باالی 
دیواره��ا ب��رای جلوگیری از باال رفتن م��ردم از آن ها و 
غی��ره وجود داش��ت. در س��ودان بس��یاری از م��ردم در 
ش��ب به چراغ های خیابان س��نگ پرتاب کرده و آن ها 
را می شکس��تند. این فکر ب��ه ذهن من خطور کرد که با 
حفاظ های سیمی می توان از چراغ ها محافظت کرد. با 
نگاه ب��ه روش زندگیمان از ایده های��ی که در ذهن من 
جرقه میزد، لذت می بردم و این کار اغلب بدون آن که 

بفهمم انجام می گرفت.

فک��ر می کنم جم��ع آوری و تقس��یم کایزن ه��ا با مردم 
تمام دنیا در آینده ی��ک فعالیت مهم خواهد بود. ایجاد 
فرصت برای تقسیم ایده های کوچک با همه به عنوان 
یک روش مش��ارکتی به وس��یله ی کایزن حایز اهمیت 

است.

6. نتیجهگیری
پس از تجزیه و تحلیل مثال های کایزن برایم روش��ن 
ش��د که اکثر آن ها از بعضی نیازهای روزانه سرچش��مه 
می گیرن��د. به عب��ارت دیگر ای��ن ایده ه��ای کایزن به 
عنوان نتیجه از به کارگیری تکراری استعدادها براساس 
نیاز به راحت تر، مناس��ب تر و دلپذیرتر س��اختن زندگی 
ناشی می ش��ود. هنگامی که این اتفاق می افتد فعالیت 
کایزن به طور غیر مستقیم از فرهنگ، مذهب و سبک 

زندگی ویژه ای که رایج است، تأثیر می پذیرد.
 5S هنگام��ی ک��ه در ش��رکت های خارج��ی درب��اره ی
 صحبت می کردم، بسیاری از افراد می گفتند که پنجمین

S ) »شیتس��وکه« ی��ا »انضب��اط« ( غیرض��روری اس��ت. 
انضب��اط یک عادت اس��ت و اگر بعض��ی چیزها عادت 
ش��وند، ه��ر چیزی، چه گفته ش��ود و چه گفته نش��ود، 
انجام می گیرد. انضباط درباره ی حل این مس��أله است 
که چگونه بدون این که به افراد توصیه ش��ود، مردم در 
محل های مش��خص سیگار نکش��ند و یا در هنگام کار 
به عالیم انحصاری توجه کنند. من به مدیران خارجی 
توصیه کردم که اگر آن ها می خواهند برنامه ی کایزن را 
در شرکت ها معرفی کنند باید در ابتدا در مورد چگونگی 
معرفی و عادت روزانه س��اختن آن فکر کنند، زیرا  این 

واقعًا چیزی است که انضباط در مورد آن است.
اکث��ر ایده ه��ای بهب��ود را م��ن از کش��ورهای در ح��ال 
توس��عه جمع آوری ک��رده ب��ودم. در تمام کش��ورهایی 
ک��ه من بازدید کردم، مردم مش��تاق معرف��ی کایزن به 
شرکت هایش��ان بودند. نوع کایزن��ی که من طرفدار آن 
بودم ش��امل تغیی��رات کوچک مانن��د بهبودهای 5S یا 
ایده های دیگری است که افراد با تالش کمتر و قوه ی 
ابتکار نسبت به برنامه های سطوح اصلی سازمان مانند  

T.Q.M یا J.I.T می توانند انجام دهند.
ام��روزه نه تنه��ا در ژاپن، بلکه در چی��ن و مالزی انواع 
فعالیت ه��ای کایزن��ی، توس��عه یافته ان��د. همچنین در 
کش��ورهای دورت��ر از ژاپن، مانن��د ایران و عربس��تان 
س��عودی عالقه ی بسیاری نسبت به کایزن وجود دارد.

کش��ورهای حوزه ی خلیج فارس درصدد س��ازماندهی 
مج��دد صنایع خوی��ش و حذف وابستگیش��ان به نفت 
هستند و به همین منظور از بنگاه ها با ترغیب و تشویق 
درخواست می شود تا با ایجاد نمایندگی های قوی تر در 
برابر ش��رکت های خارجی و نیز تنظیم فعالیت هایشان 

ش�وجی ش�یبا متفک�ر و اس�تاد ژاپن�ی 
مدیریت  می گوید:

 »وقت�ی چی�زی را ای�ده آل می پندارید، 
فرصت بهبود آن را از دست می دهید«
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بهبود مستمر...

کهبهمردمفرصتتقسیمایدههایشانرابدهم،دروب
س��ایتخودیکموزهیکایزنایجادکردم.درموزهی
کایزنبهمنظورمشخصس��ازیتفاوتها،وضعیتهای

قبلوبعدازکایزنشرحدادهشدهاند.
امیدوارمکهمردمبس��یاریدرسرتاس��رجه��انتاحد
امکاناینموزهراببینندومحتوایآنراامتحانکنند.

موزهیکایزندرآدرسزیرقراردارد:
fujita/user/jp.ac.waseda.wiaps.www

پستالکترونیکوارسالنظرات:
jp.waseda@fujita

در داخ��ل مرزها ب��ه اقتصاد ملی کمک کنن��د. در حال 
حاضر، صنایع آن ها اساسًا شامل پتروشیمی و کارهای 
مال��ی اس��ت، بنابراین واقع��ًا به توس��عه ی محدوده ی 
مب��ادالت صنعت��ی ک��ه قب��اًل در آن ب��ه کار گماش��ته 
ش��ده اند، نیاز دارند. با وجود این، احس��اس می کنم که 
م��ردم محلی باید به اس��تفاده از ه��وش و توانایی های 
خود بیش��تر عادت کنند. بیش��تر افراد محلی همواره به 
س��رمایه گذاری داخلی عالقمند هس��تند، اما به نیروی 
کار مهاجر بس��یار وابس��ته اند. آن ها به تفک��ر درباره ی 

برخی راه های بهبود وضعیت موجود فعلی نیاز دارند.
موزهی کایزن فوجیتا: درماهمارس2003برایاین

1. بررس��ی تأثیر اج��رای فعالیت های کیفیتی بر مدیریت تکنولوژی از طریق افزای��ش قابلیت یادگیری و نوآوری 
س��ازمانی؛ دکترمحمد اقدس��ی، مهندس نداس��ادات خواس��ته، دکتر ه��دی داورزنی، دکتر نس��یم غنبرطهرانی، 

ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه ی صنایع و معادن
2. آموزش بهبود مستمر در شرکت های صنعتی؛ مهندس آرمان هاشمی

3. کایزن در فرهنگ های مختلف؛ معصومه ی گرجی )گزینش و تلخیص مطالب ترجمه شده جلیل پاکی از منبع 
kenshu,summer 2004( ماهنامه ی مدیریت دانش سازمانی

4. Hill,F.M.,EnrouttTQM:Organaizational Learning through Quality Circles.Training 
for Quality..
5. Bun.H  higashizawa:Kaizen no Hanasha(Talking about Kaizen).Kikkankongyoshn 
bunsha.
6. Sechi Fujita:Fuudo to Bunka no shigai ni Yoru Kaizen Katsudo no Henka(variations 
in Kaizen Activity Arising from culturat.and Regional Differences)Keiei 
shisutemu(Management systems)..

http://www.wiaps.waseda.ac.jp/user/fujita
http://www.wiaps.waseda.ac.jp/user/fujita
mailto:fujita@waseda.jp
mailto:fujita@waseda.jp
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واژه های کلیدی:

WCS

طراحی

فناوری بی سیم

NCS

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

س��امانه   در  کنت��رل  و  ارتباط��ات  هم   زم��ان1  شبیه   س��ازی  و  طراح��ی  درب��اره  ی  نوش��ته  ای��ن 
و  ش��ده  دی��ده  کنت��رل  س��امانه   ی  و  ش��بکه  بی��ن  تراکن��ش  می   کن��د.  بح��ث   )WCS( بی   س��یم2  کنت��رل   ه��ای 
راه   حل   ه��ای طراح��ی هم زم��ان ش��بکه و کنت��رل ب��رای کاربرده��ای کنترل بی   س��یم پیش��نهاد ش��ده اس��ت. ش��بیه  
س��از PiccSIM درب��اره   ی شبیه   س��ازی س��امانه   ی کنت��رل بی   س��یم ب��رای بررس��ی اث��رات پروتکل   ه��ای خ��اص 
ش��بکه و الگوریتم   ه��ای کنت��رل رای��ج به کار گرفته ش��ده اس��ت. مدل   های افت بس��ته3 ب��ر پای��ه   ی اندازه   گیری   های 
 محیط   ه��ای واقع��ی رادی��وی صنعت��ی در شبیه   س��از گنجانده ش��ده اس��ت. این ارزیاب��ی واق��ع بینانه، مناس��ب بودن 

پروتکل   های شبکه برای کاربردهای کنترل بی   سیم را شدنی می   سازد
یک س��نجه   ی4 کیفیت خدمت5 ش��بکه شناسانده شده که بستگی مستقیمی بین کارایی   های شبکه و کنترل را به دست 
می   دهد. دو مورد شبیه  س��ازی، توانایی   های PiccSIM برای پژوهش و پدیدآوری کاربردهای کنترل بی   س��یم را نشان 

می   دهد که در آن مسایل و راه   حل   های طراحی هم زمان به ریز ارایه شده است. 
 نخستین فایده  ی فناوری بی سیم کاهش هزینه  ی نصب هم از دید مالی و هم از دیدنیروی کار است زیرا برای سیم  کشی 
کارخانه  ها س��رمایه  ی ش��ایان توجهی صرف می  ش��ود. بکارگیری فناوری بی  س��یم تنها حذف کابل  ها نیست، فایده  ها 

فراتر از آن است. 

1. Co-design and co-simulation 
2. Wireless Control System
3. Packet loss
4. Measure
5. Quality of service

 طراحی و شبیه سازی 
WCS هم زمان سامانه ی

ت اول
قسم
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1. مقدمه
 اکن��ون صنع��ت در ح��ال بررس��ی بکارگی��ری فناوری 
ش��بکه  ی س��یمی و بی  س��یم در پای��ش، اتوماس��یون 
فن��اوری  دس��تاورد  نخس��تین  اس��ت.  کنت��رل   و 
دی��د  از  ه��م  نص��ب  هزین��ه   ی  کاه��ش  بی  س��یم 
 مال��ی و ه��م از دی��د نی��روی کار می   باش��د، زی��را در 
 سیم   کش��ی کارخانه  ها س��رمایه   گذاری شایانی می   شود. 
جایگزین��ی  تنه��ا  بی   س��یم  فن��اوری  از   بهره   گی��ری 
اس��ت. آن  ف��رای  دس��تاوردها  نیس��ت،  کابل   ه��ا 

بیش ت��ری  انعطاف   پذی��ری  بی   س��یم  وس��یله   های  ب��ا 
روش ب��ا  حس ��گرها  زی��را  می   آی��د،  دس��ت   ب��ه 

PlugandPlay آزادانه   ت��ر جا داده می   ش��وند، حتی 
روی ماش��ین   های گ��ردان. امکان خراب��ی کابل از بین 
م��ی   رود و ارتباطات بی   س��یم مقاوم اس��ت زیرا در یک 
ش��بکه   ی م��ش می   توان��د از چند مس��یر انجام ش��ود. 
 س��رانجام ب��رای کاربرده��ای جدی��دی ک��ه ب��ا کنترل 
بی   س��یم فع��ال می   ش��وند فرصت   های��ی وج��ود دارد. 
ی��ک نمونه ش��بکه   ی حس ��گر بی   س��یِم صنعتی اس��ت 
ک��ه ب��ا فراه��م ک��ردن داده   ه��ای بی   درن��گ اف��زوده، 
 کنت��رل بهتر را اجازه داده و پایش ناوابس��ته را ش��دنی 

می   سازد.
وس��یله  ی  راه  از  می   توان��د  بی   س��یم  ارتباط��ات 
و  کارب��ر  بی   درن��گ  دسترس��ی  دس��تی،  بی س��یم 
تعمی��رکار ب��ه داده   ه��ای فرآین��دی در ک��ف کارخان��ه 
ی��ا  موج��ود  کابرده��ای  از  برخ��ی  کن��د.  فراه��م  را 
مانن��د  هس��تند  دور  از  کنت��رل  وس��یله   های   نوپدی��د6 
جرثقیل   ها، روبات   های چاالک و متحرک، کاربردهای 
 متح��رک، و پای��ش بی   س��یم واحده��ای ب��زرگ برای 
اش��کال   یابی، نگه��داری، پای��ش  کیفی��ت محصول و 

پیروی از آیین   نامه   های زیست محیطی. 
ام��روزه فن��اوری اتوماس��یون بی   س��یم بیش  ت��ر برای 
 پای��ش ک��ه در آن الزام��ات ش��بکه اندک اس��ت به کار 
 م��ی   رود. پیش   ت��ر راه   حل   ه��ای بی   س��یم در صنعت بر 
پای��ه   ی پروتکل   ه��ا و وس��یله   های اختصاص��ی گران و 
انعطاف   ناپذیر بوده اس��ت. آم��دن رادیوهای تجاری در 
 Bluetooth, WiFi 7مانند ISM باند 2/4 مگاهرتزی
IEEE 802.15.4، هزین��ه   ی راه   حل   ه��ای ب��ر پایه   ی 
 رادی��و را به گونه   ی چش��م   گیری کاه��ش داده وکاربرد 

آن  ها را گسترده   تر کرده است.
 رادی��وی IEEE802.15.4  در چند ش��بکه   ی حس ��گر 
،ZigBee اس��تانداردهای دارن��ده   ی  ب��ر  در   بی   س��یم 
WirelessHART و ISA100.11a به کار رفته است.

س��امانه  های  ب��رای  پایان��ی  اس��تاندارد  دو 
حالی   ک��ه در  ش��ده   اند  طراح��ی  بی   س��یم   اتوماس��یون 

 ZigBee ی��ک پُش��ته   ی پروت��کل را برای ش��بکه   های 
بی   س��یم برد کوتاه با ه��دف کاربردهای کنترل و پایش 
 راه دور مانن��د اتوماس��یون خان��ه و س��اختمان تعری��ف 

می   کند.

6. Emerging
7. Industrial-Science-Medical

به عالوه »بخش ویژه   ی مهندس��ی ش��بکه   ی جهانی«8 
ش��بکه   های  ب��رای   IPv6 بکارگی��ری   )IETF( 
روی   IPv6 یعن��ی   )6LoWPAN بی   س��یم   حس ��گر 
ک��ه  می   کن��د  )اس��تاندارد  کم   ت��وان   ش��بکه   های 
به   کارگیری فناوری بی   سیم در انواع کاربردها را تقویت 

می   نماید.
اتوماس��یون  در  بی   س��یم  فن��اوری   بکارگی��ری 
کان��ال  دارد.  دنب��ال  ب��ه  را  تازه ��ای  چالش   ه��ای 
 رادیوی��ی ی��ک بس��تر ش��راکتِی در مع��رض تداخ��ل و 
فرس��تادن  های از ی��ک کانال ب��وده و از ای��ن رو اغلب 
اطمین��ان  قابلی��ت  س��یمی  راه   حل   ه��ای  ب��ه  نس��بت 
تأسیس��ات  در  رادیوی��ی  انتش��ار  دارد.  کمت��ری 
یافته   ه��ای  باش��د.  س��خت  می   توان��د   صنعت��ی 
ک��ه  می   ده��د  نش��ان  کارخانه   ه��ا  در  اندازه   گیری   ه��ا 
تضعی��ف کان��ال ب��ه خاط��ر پخ��ش چندمس��یره و ب��ه 
عل��ت ش��مار زی��اد تجهی��زات فل��زی در محیط   ه��ای 
 صنعتی اس��ت. به عالوه خطاها در ش��لوغی   ها نمایان 
می   ش��وندکه در آن چندی��ن بس��ته  ی پیاپ��ی از دس��ت 
عملی��اِت  الزام��اِت  دی��د  از  ک��ه  چی��زی   ،  م��ی  رود 
بی  درنگ توس��ط کنترل حلقه  ی بس��ته زیان آور است. 
 مشکالت ناشی از عدم اطمینان به شبکه  های بی  سیم  
 می  تواند در الیه  های متفاوت پروتکل بررسی شود. این 
گزینه  ه��ای طراحی روی روش ه��ای طراحی اثر دارد 
که برای چیرگی بر مش��کالتِ ارتباطات بی  سیم نیاز به 

بازطراحی دارد. 

8. Internet  Engineering  Task  Force

مس��ایل کلی طراحی در چند نوش��ته بحث شده است، 
در این نوش��ته تمرک��ز روی مش��کالت و راه  حل  های 
مربوطه از دید طراحی س��امانه است. به ویژه در بخش 
آینده ریزتر به تراکنش میان ارتباطات و کنترل اش��اره 
ش��ده و طراح��ی ه��م زم��ان در آن بخش و در ش��بیه 
س��ازی  های بخش 5 بررس��ی می  گ��ردد. اث��ر ویژه  ی 
شبکه روی س��امانه  ی کنترل بررسی می  شود. به ویژه 
سنجه  ی »هزینه  ی شبکه برای کنترل«. در بخش 4. 2 
به دس��ت می  آید که تأثیر شبکه روی سامانه  ی کنترل 
را به روش��نی نشان داده و می  تواند به طراحی پروتکل 

شبکه کمک کند.
 طراح��ی ش��بکه و کنت��رل ت��ا ان��دازه  ای می  توان��د به 
ه��دف  ول��ی  ش��ود،  انج��ام  ناوابس��ته  گون��ه  ی 
شبیه  س��ازی  اس��ت.  کارب��رد  کل  کارای��ی   پایان��ی 
س��امانه  های کنت��رل بی  س��یم ب��ه چن��د دلی��ل مه��م 
کنت��رل  س��امانه  ی  کنون��یِ  پژوه��ش  اس��ت.   و الزم 
ش��بکه  ای )NCS( بای��د از راه بررس��ی  های بر پایه  ی 
شبیه  س��ازی کامل ش��ود تا اعتبار و س��ودهای دس��ت 
یافتنی نظریه و الگوریتم   های پدید آمده ارزیابی شوند. 
در بررس��ی های موردی عمل��ی ویژگی  های بحرانی و 
رفتار ش��بکه و تأثیر آن روی سامانه  ی کنترل می  تواند 

شناسایی و تحلیل گردد.
رویک��رد تحلیلی به این مس��ایل به وی��ژه آن  هایی که 
ب��ه پروتکل خاص مربوط می  ش��وند و مش��کالتی که 
ش��بکه برای س��امانه  ی کنت��رل به بار می  آورد دش��وار 
اس��ت. شبیه  س��ازی راه��ی ممک��ن ب��رای آزم��ون و 
 ارزیابی راه کارهای ش��بکه و کنترل اس��ت. امید است 
بررس��ی  های شبیه س��ازی، این گره  ها را گش��وده و به 
نظری��ه، دانش فن��ی و خبرگی طراحی منس��جم برای 

سامانه  های WCS رهنمون گردد.
دس��ترس  در  شبیه  س��ازی  ابزاره��ای  اکن��ون  ه��م 
ش��مارند.  انگش��ت   WCS س��امانه  های   ب��رای 
بیش  تر ش��بیه س��از ها روی یکی از بخش  های شبکه 
 ی��ا کنت��رل تمرک��ز می  کنند. در ای��ن هن��گام تنها چند 
شبیه  س��از ه��م زم��ان وج��ود دارن��د ک��ه با آن  ه��ا هر 
دو ش��بکه و س��امانه   ی کنت��رل در ی��ک زم��ان ش��بیه 
س��ازی می  ش��وند. شبیه  س��از ه��م زم��ان ارتباطات و 
کنت��رل ب��ه ن��ام PiccSIM ب��رای بررس��ی کوپلینگ 
کنت��رل  س��امانه  های  در  کنت��رل  و    ارتباط��ات 
 بی  س��یم در بخ��ش 3 معرفی می  ش��ود. اف��زون بر این 
اندازه  گیری  ه��ا در محیط های واقعی انجام ش��ده و در 
 بخ��ش 1. 4 مدل افت بس��ته در ش��بیه س��از گنجانده 
می  شود. موردهای شبیه  سازی در بخش 5 مالحظات 

طراحی بحث شده را پشتیبانی می  کند.

...wcs
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2. طراحی سامانه  ی کنترل بی  سیم
در ای��ن بخش برخ��ی از گزینه ه��ای طراحی هم زمان 
 س��امانه  ی کنت��رل بی  س��یم بحث می  ش��ود. نخس��ت 
 گزینه  ه��ای اصل��ی طراح��ی ش��بکه و کنت��رل ب��رای 
س��امانه  های WCS بحث شده س��پس مسایل طراحی 
ه��م زمان خالصه می  ش��ود. راه  حل  ه��ای طراحی هم 

زمان در بخش 5 مطرح و شبیه سازی می  شوند. 

1.2. طراحی شبکه  
ت��ر  گس��ترده  پذی��رش  ب��ه  دس��ت  یابی  ب��رای 
ب��ه  بای��د  صنعت��ی،  کنت��رل  در  بی  س��یم   فن��اوری 
پرداخت��ه  س��ازی  ش��بکه  گوناگ��ون  چالش  ه��ای 
 ش��ود. ی��ک مس��أله  ی اصل��ی در طراح��ی ش��بکه در 
س��امانه  های WCS، پروت��کل کنت��رل دسترس��ی ب��ه 
 محیط انتقالMAC( 9( می باش��د زیرا تعیین کننده ی 
فرصت  ه��ای ارتباط اس��ت. توزی��ع و دِرازای افت  های 
پیاپی بس��ته از دید سامانه  ی کنترل مهم است به سبب 
الزام��ات کنت��رل بی  درن��گ، چنان ک��ه در بخش 4. 2 

نشان داده شده است. 
پروتکل  ه��ای  MAC می  توانن��د به دسترس��ی معین10 
و تصادف��ی11 رده بن��دی ش��وند. در گونه  ی دسترس��ی 
تصادف��ی در کل، دس��ت  یابی ب��ه محی��ط انتق��ال در 
زم��ان معی��ن نمی  توان��د تضمی��ن ش��ود. در گون��ه  ی 
دسترس��ی معی��ن به ه��ر گره ی��ا جفت گره ی��ک بازه  
تقس��یم  زم��ان،  بس��امد،  در  )خ��واه  ارتباط��ات  ی12 
رم��ز13 و یا ترکیب��ی از آن ها( تخصیص داده می ش��ود. 
ای��ن تخصی��ص ای��ن برت��ری را دارد ک��ه دسترس��ی 
 ب��ه محی��ط انتق��ال در زم��ان از پی��ش تعیی��ن ش��ده 
 MAC می تواند تضمین ش��ود. از ای��ن رو پروتکل های
معین برای WCS ک��ه در آن به عملیات بی درنگ نیاز 

است پسندیده تر است. 
به��ره  تصادف��ی   MAC پروت��کل  از  ک��ه   ش��بکه ای 
می گیرد به روش��نی نامعین اس��ت، ولی آن چه هس��ت 
حت��ی پروت��کل MAC معی��ن ه��م به س��بب تداخل و 
تضعیف ت��ا ان��دازه ای تصادفی اس��ت. در صورت افت 
بس��ته، برای پرهیز از افت داده به بازفرستی نیاز است 
که به زمان پاس��خ متغیر کش��یده می ش��ود. بهره گیری 
از روش ه��ای جه��ش بس��امدی14 و طیف گس��ترده15 
شبکه های بی سیم را در برابر این تهدیدها کمتر آسیب 

پذیر می کند. 
در اس��تانداردهای کنون��ِی اتوماس��یون بی س��یم رون��د 
ب��ه س��وی بهره گی��ری از پروتکل ه��ای MAC معین 
ه��ر   IEEE802.15.4 اصل��ی  اس��تاندارد  می باش��د. 
دو حال��ت چ��راغ دریای��ی ب��ا ب��ازه ی زمان��ی یدک��ی و

 

9. Media Access Control
10. Deterministic
11. Random
12. Slot
13. Code division
14. Frequency hopping
15. Spread spectrum

بازه ه��ای بر پایه ی درگیری16 )دسترس��ی تصادفی( را 
تعری��ف می کند. با این همه ام��روزه بیش تر رادیوهای 
تحویل��ی ب��ه خاط��ر پیچیدگ��ی پروتکل حال��ت چراغ 
دریایی و مش��کالت شناخته ش��ده ی کارایی آن تنها با 
MAC تصادف��ی گونه ی CSMA 17 می آیند. در کاربرد 
عمل��ی می توان ب��ا کامیابی از رادیوه��ای تجاری بهره 
گرفت، به ش��رط آن که برای جبران عدم قطعیت های 
ش��بکه، طراحی هم زمان کنت��رل کننده به گونه ای که 

پس تر بحث خواهد شد انجام شود.
کارب��رد  ه��دف  ب��ا   WirelessHART پروت��کل 
به��ره  ش��ده18  زمان بن��دی   MAC از   صنعت��ی  
می گی��رد. ای��ن پروتکل اج��ازه ی تخصی��ص بازه های 
بسامدی/ زمانی به پیوندها19 را می دهد. برخی از بازه ها 
نیز می توانند برای دسترس��ی بر پای��ه ی درگیری با به 
کارگیری CSMA ذخیره ش��وند. این MAC بر پایه ی 
پروتکل مش همزمان ش��دهTSMP( 20( می باش��د که 
Net Dust 2006 توسط ش��رکت  خخس��ت در س��ال
works پدید آمد. سود WirelessHART و گنجاندن 
س��امانه ی کنترل در شبکه ی بی سیم و برآورده نمودن 
کارایی کنترل الزم  در]27[ بحث شده است. استاندارد 
صنعت��ی نوپدی��د دیگ��ر، ISA100.11a اس��ت ک��ه از 

پروتکل MAC مشابه TSMP بهره می گیرد. 

16. Contention
17. Collision Sense / Multiple Access
18. Scheduled
19. Link
20. Time Synchronized Mesh Protocol

2.2. طراحی کنترل
مق��اوم  ب��ه  نی��از   WCS در کنن��ده  کنت��رل  طراح��ی 
ب��ودن در براب��ر اف��ت بس��ته و لغ��زِش تأخی��ری21 که 
 ش��بکه ذات��ًا الق��ا می کن��د دارد. س��امانه های ب��ا ی��ک 

حلقه ی کنترل می توانند به روش تحلیلی بررسی شوند 
و برهان ه��ای پای��داری موج��ود، لغزش تأخیر ش��بکه 
را در نظ��ر می گی��رد. در س��امانه های ب��زرگ با چندین 
حلقه ی کنت��رل یا هنگام��ی که پروتکل ه��ای ویژه ی 
ش��بکه در نظر گرفته می ش��وند، مورد سخت می شود. 
در این موردها شبیه س��ازی هایی نیاز است تا اثر شبکه 
و پروتکل های گوناگون روی س��امانه ی کنترل بررسی 

شود.
سه معماری اصلی برای طراحی سامانه ی کنترل وجود 

دارد که در شکل1 نشان داده شده اند. 
همه ی معماری ه��ا تنها )الف( بازخ��ورد حالت بهینه، 
)ب(  تخمین گ��ر حال��ت وکنترل کنن��ده PID عادی و 
)پ( کنترل کنن��ده  ی PID با حاش��یه  ی لغزش تنظیم 
ش��ده  اندازه گیری ه��ای بی س��یم را در نظ��ر می گیرند، 
 ب��ه گون��ه ای ک��ه در بیش ت��ر م��وارد کنت��رل کنن��ده 
می تواند در عملگر گذاشته ش��ود و پیوندهای ارتباطی 
غی��رالزم می��ان کنترل کنن��ده و عملگ��ر حذف ش��ود. 
طبیعتًا ای��ن موردها می توانند به م��ورد ارتباطات میان 
کنترل کنن��ده و عمگ��ر نیز گس��ترش یابند ول��ی در آن 

صورت طراحی سخت تر می شود.

21. Delay jitter

شکل1. معماری های سامانه های کنترل در کنترل شبکه ای

...wcs
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کاربردی  ترین گزینه این اس��ت که ی��ک کنترل کننده 
بهینه طراحی شود که بتواند واحد را با برخی مشخصات 
داده ش��ده ب��رای تأخیر و افت بس��ته پای��دار نماید. در 
نوشته ها معمواًل کنترل کننده از گونه ی بازخورد حالت 
است که شاید نیاز به مشاهده گر حالت در حسگر داشته 
باش��د. کنترل کننده بهینه معمواًل از راه مسأله ی بهینه 

سازی نابرابری های ماتریسی خطی طراحی می شود.
رویک��رد دیگ��ر اف��زودن ی��ک تخمین  گ��ر ب��ه کنترل 
کننده اس��ت تا داده های از دس��ت رفته ی��ا تأخیر یافته 
را تخمی��ن بزن��د. ب��ا بهره گی��ری از تخمی��ن، همواره 
 یک تخمی��ن فراین��د کنونی ب��رای کنترل کنن��ده، که 
می تواند هر کنترل کننده عادی )غیر ش��بکه ش��ناس( 
 باش��د، موج��ود اس��ت. ی��ک تخمین  گر مناس��ب برای

NCS ه��ا فیلت��ر کالمن اس��ت، به خاطر ش��کل راحت 
مرحل��ه ی پیش بین��ی و ب��ه روز رس��انی در آن که تنها 

هنگام دریافت داده ی تازه اجرا می شود. 
کاس��تی های ش��بکه می توان��د تا ان��دازه ای ب��ا تنظیم 
س��اختار  ش��ود.  جب��ران  کنن��ده  کنت��رل   مناس��ب 
ی��ک  از  هن��وز  ک��ه  اس��ت  ای��ن  س��وم  گزین��ه ی 
کنن��ده  ی  کنت��رل  مانن��د  ع��ادی  کنن��ده  ی   کنت��رل 
 )PID( مش��تق گیر  گی��ر  انتگ��رال  تناس��بی 
براب��ر  در  ب��ودن  مق��اوم  ب��رای  و  ش��ده  بهره گی��ری 
 اف��ت بس��ته و لغ��زش تأخی��ر تنظی��م گ��ردد. پایداری 
س��امانه ی کنت��رل با بازخ��ورد تأخی��ر متغی��ر می تواند 
ب��ه  گ��ردد  dmax.تضمی��ن  لغ��زش22  حاش��یه ی  راه   از 
 گون��ه ای ک��ه ی��ک تأخی��ر متغی��ر اضاف��ی را تعری��ف 
می کند که برای آن س��امانه ی کنترل پایدار است. چند 
روش و قاع��ده ی تنظی��م به دس��ت آمده ک��ه در آن ها 
حاشیه ی لغزش به گستردگی به کار رفته است. برتری 
این رویکرد این اس��ت که کنترل کننده  ی PID تاکنون 
در صنعت به گس��تردگی به کار رفته است و تنها نیاز به 
بازتنظیم می باش��د. افزون بر این، راهبران با آن آش��نا 
ب��وده و می  دانند چگونه با آن کار کنن��د و به آن اعتماد 

دارند.

3.2. طراحی هم زمان سامانه های کنترل 
بی سیم

بر پایه ی بحث و بررس��ی های موردی شبیه س��ازی که 
پیش ت��ر و در بخش 5 انجام ش��ده، مالحظات طراحی 
س��امانه های کنترل بی س��یم آمده در جدول 1 سفارش 

می شود.
جدول مش��کالت کلی که ممکن است هنگام طراحی 
WCS ها پیش آید و راهکارها در هر دو الیه ی ش��بکه 

و کنترل برای رویارویی با مشکالت را آورده است.

22. Jitter margin

در MAC  تصادف��ی ی��ک نقط��ه ی س��ر به س��ر میان 
کیفی��ت خدم��ات ش��بکه و کارای��ی کنترل ب��ه گونه ی 
نمونه گی��ری  یعن��ی زم��ان  ت��ردد23 ش��بکه  از  تابع��ی 
بان��د  پهن��ای  اگ��ر  دارد.  وج��ود  کنت��رل  س��امانه ی 
ش��بکه ی موج��ود ک��م اس��ت، می توان��د ب��ا موازنه ی 
 ب��ار24، تغیی��ر توپول��وژی ش��بکه، افزودن ش��بکه ی با 
م��ازه  ی25 پرس��رعت، کمی س��ازی یا افزای��ش بازه ی 

نمونه گیری کنترل کننده  ها جبران شود.
هم��ه ی ای��ن گزینه ها در بررس��ی موردی اتوماس��یون 

ساختمان در بخش 5. 2 انجام شده است.
در ص��ورت اف��ت بس��ته، الی��ه ی فیزیک��ی نی��از ب��ه 
بهترسازی داشته یا روش تأیید و باز فرست باید به کار 
گرفته ش��ود. در س��وی کنترل می تواند یک تخمین گر 
حالت یا یک کنترل کننده  ی آگاه از لغزش تأخیر ش��بکه 
به کار گرفته ش��ود. اگر افت بس��ته ب��ه خاطر برخورد یا 
اگر لغزش تأخیر ارتباطات به خاطر  بازفرس��ت اس��ت؛ 
راه ح��ل ی��ک پروتکل MAC معین اس��ت ی��ا این که 
روش های پیش گفته ی س��وی کنترل هم برای جبران 

افت بسته می تواند به کار گرفته شود.
در ص��ورت جا ب��ه جایی ک��ه تغیی��رات مکان��ی باعث 
قطعی برآمده از  بازمس��یریابی می ش��ود، یک پروتکل 

مسیریابی چند مسیره سودمند است.
 زیرا می تواند به س��رعت مس��یر پش��تیبان را جایگزین 
بای��د  کنت��رل  س��امانه ی  قطع��ی،  ص��ورت  در  کن��د. 
متوق��ف ک��ردن خ��ودکار را پیش بینی نماید. س��رعت 
ج��ا ب��ه جای��ی می تواند کاس��ته ش��ود ت��ا ب��ه پروتکل 
مس��یریابی ام��کان دنبال ک��ردن جا به جای��ی را بدهد. 

23. Traffic
24. Load balancing
25. Backbone

PiccSIM .3 بستر شبیه سازی هم زمان 
برای سامانه های کنترل بی سیم

رویکردهای طراحی تحلیل��ی NCS موجود، می تواند 
ب��رای طراح��ی WCS ب��ه کار گرفته ش��ود. س��رانجام 
برای درس��تی س��نجی26 رفت��ار مطلوب کارب��رد کامل 
 WCS مش��خص،  الگوریتم  ه��ای  و  پروتکل ه��ا  ب��ا 
ب��ه ی��ک شبیه س��ازی نی��از دارد ک��ه در آن ش��بکه و 
 س��امانه ی کنترل با هم شبیه سازی و آزمایش شوند. با 
شبیه س��ازی هم زم��ان آن رفتاری که در شبیه س��ازی 
جداگان��ه آش��کار نمی ش��ود می توان��د بررس��ی گ��ردد. 
مدل ه��ای  ب��ا  می توانن��د  تک��ی  کنت��رل   حلقه ه��ای 
ساده ی ش��بکه مانند توزیع تأخیر و افت بسته، تحلیل 
و ش��بیه سازی شوند. برتری  ش��بیه ساز هم زمان این 
اس��ت که رفتار س��امانه های ب��زرگ و پیچی��ده، در بر 
دارنده ی حلقه های کنترل چندگانه که با روش ریاضی 
قابل تحلیل نیس��ت، می تواند بررس��ی ش��ود. تراکنش 
بغرنج میان پروتکل های ارتباطات و کنترل باید با ابزار 
 PiccSIM شبیه سازی هم زمان مانند بستر شبیه سازی
که پس از این شناس��انده می ش��ود بررسی گردد. برای 
نمونه روش��ن نیست که توپولوژی شبکه، دسترسی به 
 بس��تر و پروتکل مسیریابی یا الگوی تردد چگونه روی 
هم��ه ی س��امانه ی کنت��رل در مورد های شبیه س��ازی 

بخش 5 اثر می گذارند. 

26. Verification

ج��دول1. چالش های کنترل بی س��یم ش��بکه ای. برای هر مش��کل بر آم��ده از ارتباطات 

بی سیم، در تراز ارتباطات و کنترل چند راهکار برای رویارویی وجود دارد.

چالش
راهکار رویارویی با اثر

کنترلشبکه

پهنای باند کم
هم سنگ سازی بار، توپولوژی، 

شبکه ی مازه ی پرسرعت
کمی سازی، افزایش بازه ی        

نمونه گیری

افت بسته
مقاوم بودن در برابر تداخل، تأیید 

و باز فرست
تخمین گر حالت یا کنترل کننده ي 

لغزش شناس

MAC معینبرخورد بسته
تخمین گر حالت یا کنترل کننده ي 

لغزش شناس

لغزش تأخیر
 MAC هم سنگ سازی بار از راه

زمان بندی شده
کنترل کننده ي لغزش شناس

قطعی ارتباط
مسیریابی چند مسیری برای 

گزینش مسیر دل خواه
ایست کنترل

جا به جایی
مسیریابی چند مسیری، سرریز 

)پرسرعت(
کاهش سرعت جا به جایی

...wcs
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PiccSIM ی��ک بس��تر شبیه س��ازی هم زم��ان ب��رای 
WCS اس��ت ک��ه در دانش��گاه آلت��وی فنالن��د تولی��د 
ش��ده اس��ت. PiccSIM خالصه شده  ی »بس��تر برای 
طراح��ی یکپارچ��ه ی ارتباطات و کنترل، شبیه س��ازی 
، پیاده س��ازی و مدل س��ازی« اس��ت. ب��رای پژوه��ش 
در زمین��ه ی الگوریتم  های پخش ش��ده و ش��بکه های 
حس��گر، سامانه های کنترل ش��بکه ای و خودکارسازی 

بی سیم تولید شده است.
PiccSIM ب��ه صورت آزاد برای پژوهش در دس��ترس 
اس��ت و ت��ا کنون توس��ط چندین گ��روه پژوهش��ی در 
سراس��ر جهان به کار گرفته شده اس��ت. PiccSIM با 
مجموع��ه ای کام��ل از ابزارهای مدل س��ازی، طراحی 
و شبیه س��ازی برای طراحی و آزمون هر دو س��امانه ی 

سیمی و بی سیم NCS مناسب است.
دیگر ابزار در دس��ترس برای شبیه س��ازی ش��بکه های 

کنترل شبکه ای در بخش 3. 2 مرور شده است.

 PiccSIM  3. 1. شرح بستر
و   Simulink ب��ا  کنت��رل  س��امانه ی   PiccSIM در 
و   Matlab می ش��ود.  شبیه س��ازی   ns2 ب��ا  ش��بکه 
Simulink ب��ه ای��ن دلی��ل برگزی��ده ش��ده اند که  هر 
 Simulink .دو اب��زار پژوهش��ی پرکارب��ردی هس��تند
مدل��ی را اجرا می کن��د که  در بر دارن��ده ی مدل پویای 
 ns2 فرآیند و س��امانه ی کنترل اس��ت. از سوی دیگر
اس��تاندارد پذیرفت��ه ش��ده ب��رای  شبیه س��ازی ش��بکه 
 در جامع��ه ی پژوهش��ی ارتباط��ات اس��ت. ب��ا ترکی��ب 
توانایی های هر دو شبیه س��از، بس��تر شبیه س��ازی هم 

زمان انعطاف پذیر و کارایی به دست می آید. 
مانن��د  بی س��یم  ن��و  فناوری ه��ای  ب��رای  مدل های��ی 
پروتکل های مس��یریابی به س��رعت س��اخته می شوند 
 PiccSIM از  بهره گی��ری  ب��ا  می توانن��د  بنابرای��ن  و 
ب��رای کاربرده��ای کنترل به س��ادگی آزمایش ش��وند. 
ns2 ش��بکه را ب��ا ه��ر متن��ی از زب��اِن فرم��اِن ابزار27 
 TCL مت��ن ی��ک  می کن��د.  س��ازی  ش��بیه    )TCL(
پرون��ده ای متنی اس��ت ک��ه ویژگی های ش��بکه و گره 
مانند جای گره، مش��خصات تضعی��ف و پروتکل های 
 PiccSIM معم��اری  می کن��د.  مش��خص  را  ش��بکه 
در ش��کل2 نش��ان داده ش��ده اس��ت. س��امانه ی شبیه 
س��ازی  PiccSIM  نوع��ًا دو رایان��ه در ب��ر دارد: یکی 
 ب��رای Simulink و واس��ط کارب��ر28 و دیگ��ری برای

 ns2. ه��ر دو ب��رای زم��اِن شبیه س��ازی ه��م زم��ان 
ش��ده اند تا شبیه سازِی درست به دس��ت آید. ارتباطات 
با گذراندن بسته ها از ns2 شبیه سازی می شود. واسط 
 ،WCS س��اخته ش��ده و طراحی کل Matlab کاربر در
در بردارنده ی مشخصات نموداری شبکه و ابزار تنظیم 
برای کنترل گره ای ش��بکه ش��ده، را ش��دنی می سازد. 
فرات��ر از آن، همچنین PiccSIM  این امکان را فراهم 
می کند تا الگوریتم  های کنترل طراحی شده از راه تولید

27. TC L
28. Interface

Simulink بلوک ه��ای  از  ک��د   خ��ودکار 
ش��وند.  آزمای��ش  بی س��یم  گره ه��ای  ت��ا 
بلوک ه��ای توس��ط  ش��بکه  روی   ارتباط��ات 

Simulink  مدیریت می ش��ود، از این رو کاربر نیازی 
 ns2 و Simulink به پرداخت��ن ب��ه یکپارچه س��ازی
ندارد. نمونه ای س��اده با یک حلقه ی کنترل بی  سیم در 

شکل 3 نشان داده شده است. 
ب��ا   Simulink در  ش��بکه  گ��ره   بلوک ه��ای 
گره ه��ای  مقص��د  و  مب��دأ   )IDs( شناس��نده های29 
س��یگنال  ابع��اد  و  داده  گونه  ه��ای  گیرن��ده،  تم��اس 
ارس��الی ک��ه روی ان��دازه  ی بس��ته ی فرس��تاده ش��ده 
س��یگنالی  ه��ر  ش��وند.  م��ی  پیکربن��دی  دارن��د  اث��ر 
ش��بکه ی     روی  از  می توان��د    Simulink در 
رو ای��ن  از  ش��ود.  فرس��تاده  ش��ده   شبیه س��ازی 
PiccSIM شبیه سازی کاربردهای بی سیم گوناگون را 
شدنی کرده و ابزار سودمندی برای آزمون راهبردهای 

کنترل و پروتکل های بی سیم است.

29. Identifier

ش��کل2. معماری بستر شبیه سازی  PiccSIM شبیه سازی سامانه های کنترل بی سیم با شبیه سازهای  
ns2 برای شبکه و Simulink برای کنترل. PiccSIM توسط واسط کاربر محلی Matlab، جایی که 

طراحی هم زمان مدل و شبیه سازی انجام می شود، کنترل می گردد.

 2.3. ابزارهایی در رابطه با شبیه سازی 
هم زمان شبکه و کنترل

در ای��ن جا ش��بیه س��ازهای دیگ��ر برای شبیه س��ازی 
 ه��م زم��ان ارتباط��ات و کنت��رل ب��ه فش��ردگی م��رور 
اب��زار  مرتبط تری��ن   PiccSIM کن��ار   در  می گردن��د. 
 Modelica/ns2 ظاه��راً   NCS  شبیه س��ازی 
می باش��د. همانن��د PiccSIM، شبیه س��ازی ش��بکه، 
کنت��رل  و  دینامی��ك  س��ازی  ش��بیه  ول��ی   ns2 ب��ا 
انج��ام می ش��ود. شبیه س��ازی   Modelica ب��ا واح��د 
راهنمای��ی   Modelica و  ش��ده  کنت��رل   ns2  ب��ا 
می ش��ود ت��ا آن را ت��ا زمانی مش��خص ک��ه در آن هم 
ن��رخ  کن��د.  اج��را  انج��ام می ش��ود  داده  زمان س��ازی 
بس��ته، مب��دأ و مقص��د تعیی��ن پذی��ر ب��وده و در مت��ن  
مش��خص  شبیه س��ازی  از  پی��ش   ns2ب��رایTCL 
پای��ه ی  ب��ر  ارتباط��ی  هی��چ  رو  ای��ن  از  می ش��وند. 
رخ��داد، وابس��ته ب��ه رخداده��ای احتم��ااًل پیش بینی 
نش��ده، مانند هش��دارها یا گذر از آس��تانه ه��ا در مدل 
 PiccSIM در  ش��ود.  انج��ام  توان��د  نم��ی  دینامی��ك 
ب��ر  فرس��تادن  و  ش��ده  تولی��د   Simulink در   ت��ردد 

پایه ی رخداد بسته ها شدنی است. 

...wcs
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 OPNET ب��ا  را   Matlab دیگ��ر    شبیه س��از 
ترکی��ب می کن��د. OPNET بس��ته ای تج��اری ب��رای 
شبیه س��ازی و تحلیل ریِز ش��بکه های گوناگون اس��ت. 
بیش ت��ری  ری��ز  شبیه س��ازی  مدل ه��ای   OPNET
بهت��ر  نمای��ش  و  پیکربن��دی  توانایی ه��ای  و  داش��ته 
همانن��د نی��ز  زم��ان  ه��م  شبیه س��از  دارد.   ns2  از  

PiccSIM هم زمان می شود.
 شبیه س��ازهای هم زم��ان ش��بکه و کنت��رل کام��اًل ب��ر 

پای��ه ی ns2 ه��م هس��تند ، ک��ه در آن ه��ا ns2  ب��ا 
ماژول های ش��بیه س��ازی دینامیك ی��ا حل کننده های 
معادله ی دیفرانسیل معمولی برای  شبیه سازی فرآیند 

و کنترل کننده گسترش یافته است. 
ب��ا  عامل  های��ی30   ns2Agent/Plant گون��ه ی 
ویژگی های دینامیك با به کارگیری معادالت دیفرانسیل 

تعریف می کند.
ش��بکه  س��از  ش��بیه  س��اختن  دیگ��ر،  جایگزی��ن 
در  ک��ه   TrueTime اس��ت.   Simulink ب��ا  
دانش��گاه لوند س��وئد تولی��د ش��ده، ابزار شبیه س��ازی 
ب��رای   Simulink پای��ه ی  ب��ر  ش��ناخت ه ای   نی��ک 

سامانه های کنترل شبکه ای است.
TrueTime  در اص��ل برای شبیه س��ازی زمان بندی 
پردازش��گرهای جاسازی شده در زمینه ی کنترل هدف 
 Bluetooth گذاری شده و به شبکه های بی سیم مانند
و IEEE802.15.4 گس��ترش یافته است. مدل شبکه 
در TrueTime ساده بوده و پروتکل های مشخص به 
ریز شبیه سازی نشده اند. پروتکل مسیریابی همه پسند 
»بردار فاصله ی درخواس��ت م��وردی«AODV( 31(  که 
اغلب در ش��بکه های حس��گر به کار می رود، به عنوان 

یک گسترش در TrueTime پیاده  شده است.
شبیه س��ازی  ب��رای  را   TrueTime ت��ازه   کاره��ای 
شبکه هایی مانند WirelessHART گسترش داده اند. 
در این گس��ترش الیه ی MAC توس��ط فرستادن های 
ــاده و بازه های  همزم��ان چن��د کانالی ب��ا بازه بندی س
  WirelessHART  ــخصات فنی مشترک برابر مش

30. Agent
31. Ad hoc On-demand Distance Vector

 شکل3.  نمونه ای   از مدل ساده ی   PiccSIM Simulink     برای شبیه سازی کنترل بی سیم.   اندازه گیری های یک فرآیند از حسگر تا 

بلوک  ه��ای می ش��ود.  فرس��تاده  گ��ره  بلوک ه��ای  توس��ط    ns2 ش��بکه ی  شبیه س��از  راه  از   کنترل  کنن��ده 

PiccSIM انعطاف پذیرن��د: توان��ا برای فرس��تادن ب��ه و گرفتن از گره ه��ا )N( و گونه های گوناگون )T(. چندی��ن زوج ارتباطی 

می تواند به هر جای مدل برای شبیه سازی سامانه های بی سیم افزوده شود.

پیاده ش��ده اس��ت. جدول وس��یله و زمان بندی تماس 
توس��ط کاربر مش��خص می ش��ود، از این رو هیچ  گونه 
کارک��رد مدیریت ش��بکه پیاده نش��ده اس��ت. کار روی 
 ns2 روی   TSMP همانن��د  پروتکل��ی  پیاده  س��ازی 
ب��رای ارزیابی اث��رات پروتکل ه��ایMAC زمان بندی 
Picc  ���ده روی سامانه های کنترل توس��ط شبیه ساز

SIM در جریان اس��ت. به گونه ی فش��رده برتری های 
ب��ا دیگ��ر شبیه س��ازهای در  PiccSIM در س��نجش 
دس��ترس این اس��ت ک��ه انعطاف پذی��ر ب��وده و از ابزار 
 شبیه س��ازی نی��ک ش��ناخته و مدل ه��ای ری��ز ش��ده 

بهره می گیرد.
چندین بررس��ی هس��ت که دقت شبیه سازی ارتباطات 
ns ،را اعتبارس��نجی کرده اند. در مورد س��یمی  ns2

2   و OPNET در س��نجش با ش��بکه ی واقعی بس��تر 
آزم��ون، دس��تاوردهای همانندی دارند. ول��ی در مورد 
بی س��یم، دس��تاوردهای شبیه س��ازی شبیه س��ازهای 
گوناگون گویی واگرا می ش��وند. این در اصل به س��بب 
فرض  ه��ا و ساده س��ازی های گوناگ��ون در مدل ه��ای 
م��دل س��ازی  در  رادی��و  و  انتش��ار س��یگنال   محی��ط 
ش��بکه ی بی س��یم واقعی اس��ت. از ای��ن رو یک مدل 
شبکه ی بهینه که از روی داده های واقعی افت بسته ی 
شناس��ایی ش��ده در ns2 پیاده سازی ش��ده، که پس تر 

می آید.

Control Engineering Practice 19 (2011) 
1075–1086
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ب��ه عل��ت گس��تردگی عوامل مؤث��ر در تصمیم گی��ری، جهت تهیه ی بس��ته ی 
مناس��ب ماش��ین آالت صنعتی و انجام اتوماس��یون صحیح، نیاز به اس��تفاده از 
فرآیندها و روش های مختلف تصمیم گیری امری ضروری اس��ت. از جمله این 
عوامل می توان به در نظر گرفتن نوع تولید، میزان تولید، راندمان تأسیس��ات، 
تقاض��ای ب��ازار، مالحظات فنی در بس��ته های ماش��ین آالت صنعت��ی، میزان 
س��رمایه، نوع چیدمان، محدودیت ه��ای اقلیمی- منطقه ای و نوع اراضی برای 
نصب ماش��ین آالت، اش��اره نمود. در ای��ن تحقیق با مدلس��ازی ریاضی فرآیند 
تصمیم گیری در انتخاب ماشین آالت مربوط به هر بسته ی اتوماسیون صنعتی، 
تأثی��رات متقابل عوامل کمی مؤثر را در نظر گرفته، و س��پس به تهیه ی پایگاه 
گس��ترده ای از مدل های ریاضی، براساس بس��ته های اتوماسیون ماشین آالت 
صنعتی در معادن مربوطه پرداخته شده است. آن گاه با توجه به سایر اطالعات 
فنی، نظرات کارشناسان و اصول حاکم در انتخاب فرآیندهای صنعتی، نسبت 
به طراحی س��امانه ی هوش��مند و خب��ره در حیطه ی تصمیم گیری اتوماس��یون 
معادن ش��ن و ماس��ه اقدام شده است. این امر می تواند گامی بسیار اثربخش در 
این حوزه بوده موجب اقتصادی تر و رقابتی تر ش��دن تولید، و افزایش کارایی و 
بهره وری گردد. این سامانه به صورت کاربردی و براساس اطالعات موجود در 

یکی از معادن شن و ماسه طراحی شده است.

حمید رضا فیلی
محسن گرایی

وحید جاللی

واژه های کلیدی:
مدیریت اتوماسیون
مدل سازی ریاضی
سامانه ی هوشمند

بسته ی بهینه ی تأسیسات
معدن شن و ماسه

ارایه شده در دومین کنفرانس بین المللی 
اتوماسیون صنعتی ایران، 3 و 4 اسفند 1389

 سامانه ي خبره جهت انتخاب بسته ي 
فنی- اقتصادی اتوماسیون و باالنس فرآیند تولید  

در معادن شن و ماسه
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1. مقدمه
ب��دون ش��ک جایی وج��ود ندارد ک��ه به آن ن��گاه کنیم 
نبینی��م  آن  در  را  ماس��ه  و  مع��دن ش��ن  و محص��ول 
س��اختمان ها، جاده ه��ا، نیروگاه ه��ا، پل ه��ای بتن��ی، 
سدهای آبی و خاکی از نمونه های بارز این ادعا هستند.
معدن ش��ن و ماس��ه را به جرأت می ت��وان از مهم ترین 
س��اختارهای پایه ی عمران هر کش��وری دانست که با 
تولی��د بی��ش از 15 محص��ول، پرکاربردتری��ن ماده ی 
معدنی در کل صنایع راه و ساختمان محسوب می شود. 
با ترکیب این تولیدات با نسبت مشخص و فناوری مورد 
نیاز با قیر، انواع آسفالت به دست آمده )توپکا، دوبینه، 
بین��در، بالک بیس و...( که هر کدام کاربرد خاص خود 
را متناس��ب ب��ا ویژگی ه��ای آن ها دارن��د و همچنین با 
افزودن س��یمان به شن و ماسه، بتن که زیربنایی ترین 
عنصر س��اختمان می باشد حاصل می گردد که این خود 
گواه تقاضایی فراوان برای این محصوالت می باش��د و 
از س��وی دیگر در دس��ترس ترین و ارزان ترین ماده در 

اکثر نقاط کشور می باشد.
دیگر جایی برای کاس��تن از اهمی��ت این موضوع باقی 
نخواه��د مان��د که اج��رای بهترین اتوماس��یون در یک 

معدن می تواند چقدر بر تولید تأثیرگذار باشد.
دو  از  اس��ت  ترکیب��ی   )Automation( اتوماس��یون 
کلم��ه ی »Automatic« و »Operation« و ب��ه معنی 
عم��ل کردن ب��دون عامل انس��انی یا ب��ا کمترین تأثیر 
عامل انس��انی اس��ت. به عبارت دیگر اتوماسیون یعنی 
خودکارش��دن عملیات، اتوماس��یون فاز پیشرفت های 
نس��بت به مکانیزاسیون تلقی می ش��ود ضمن آن که به 
مکانیزاس��یون وابسته است؛ اما خود آن نیست. امروزه 
مکانیزاسیون در معادن به مرحله ای رسیده است که به 
منظور بهبود در میزان تولید، از ماشین آالت با ظرفیت 
تولی��د ب��اال، گران قیم��ت و اس��تهالک زیاد اس��تفاده 
می ش��ود. این ماش��ین آالت ک��ه از فن��اوری پیچیده و 
پیش��رفت های برخوردارن��د، نیاز ب��ه اپراتورهای ماهر 
دارند که اصول کار با ماش��ین آالت را بدانند و همچنین 

تعمیرات و نگهداری این تأسیسات را بر عهده گیرند.
صنعت استخراج و معدنکاری صرف نظر از کاربردهای 
بس��یار زیاد اتوماس��یون در کانه آرایی در مراحل بس��یار 
اولی��ه قرار دارد. اجرای بهتر، بهب��ود مالحظات ایمنی 
و اقتص��ادی، انعطاف پذی��ری بیش ت��ر در اس��تفاده از 
تجهیزات و فضا و افزایش کنترل سازمان یافته، برخی 
از جنبه های جذاب اتوماس��یون هستند که سعی بر آن 
ش��ده تا در این تحقیق ارای��ه گردند، همچنین بیکاری 
نی��روی انس��انی، بد عم��ل کردن س��امانه در ش��رایط 
مختلف، پیچیدگی ماشین آالت و سرمایه گذاری باالی 

اولیه از معایب اتوماسیون به شمار می روند. ]1[

2. تعریف مسأله
ب��ا توجه به گس��تردگی عوامل کمی و کیف��ی تأثیرگذار 
انتخ��اب بس��ته ی  تعیی��ن   در تصمیم گی��ری، جه��ت 
فن��ی- اقتصادی اتوماس��یون در معادن ش��ن و ماس��ه، 
در ای��ن تحقی��ق، در ابت��دا، ب��ا طراح��ی و مدلس��ازی 
براس��اس  تحلیل��ی،  تصمیم گی��ری  فرآین��د  ریاض��ی 
پارامترهای کمی، انجام ش��ده و سپس طراحی پایگاه 
دانش براس��اس طبقه بندی مدل ه��ا، قاب ها، قواعد و 
حقایق موجود در س��امانه های عملیاتی معادن ش��ن و 
ماس��ه انجام می گردد، و در نهایت به طراحی س��امانه 
هوش��مندی متناس��ب با تصمیم گیری در اتوماس��یون 

صنعتی معادن شن و ماسه پرداخته خواهد شد.

3. روش های تولید
در روش س��نتی یا دستی تولید ش��ن و ماسه، کارگر به 
وس��یله ی توری و یک ابزار س��اده حمل ش��ن و ماسه 
ب��ه کنار رودخانه یا جایی که منبع ش��ن و ماس��ه وجود 
داش��ت می رفت و توری را در جایی ثاب��ت قرار می داد 
و ش��روع ب��ه ریخت��ن خاک و س��نگ مخل��وط بر روی 
توری با ش��بکه بندی ریز )مش( می نمود و آن را سرند 
)دانه بندی( کرده محصول نهایی را به منطقه ی مورد 
اس��تفاده جابه ج��ا می نمود هر چه منطقه ی اس��تخراج 
ب��ه رودخانه نزدیک تر ب��ود به دلیل خرده س��نگ های 
بیش��تر و ش��ن و ماس��ه ی تمیز )ماس��ه ای ب��دون مواد 
ناخالص��ی مثل خاک رس، گچ، ذغ��ال، دوده و...(]2[ 
کیفیت مطلوب تری از ش��ن و ماس��ه به دست می آمد. 
با توجه به گس��تردگی کانی ها و مواد معدنی به دس��ت 
آم��ده از معادن، معدن ش��ن و ماس��ه ای را که بیش از 
15 محصول مختلف برای استقرار مدیریت اتوماسیون 
بس��ته های  خری��د  مختل��ف  راهبرده��ای  مع��دن، 
محص��والت، چیدمان تأسیس��ات، شبیه س��ازی تولید 

محصوالت و تأسیسات انتخاب کرده ایم.
هرچه اس��تفاده از ابزارها و تأسیس��ات و فناوری بیشتر 
باشد به طبع محصول تولیدی بیشتر خواهد بود در این 
بین محدودیت های مالی در انتخاب بسته های مختلف 
از قبی��ل تأمین منابع مالی، نیروی انس��انی، تجهیزات 
مکانیک��ی و غیره برس��ر راهمان ق��رار دارند. همچنین 
و  تجهی��زات  اس��تقرار  منطق��ه ای  محدودیت ه��ای 
ماشین آالت از قبیل نوع معدن )کوهی یا رودخانه ای(، 
فاصله تا منبع انرژی، کابلکش��ی، دسترس��ی به منابع 
آب مانند چاه، قرار داش��تن در ش��یب و ناهمواری های 
زمی��ن، جه��ت وزش باد، راه ه��ای انتق��ال تولیدات و 
دوری و نزدیکی از بازار مصرف و غیره از دیگر عوامل 

محدودکننده هستند. 
در این تحقیق محدودیت مالی و انتخاب اقتصادی ترین 
بس��ته ی اتوماسیون در مقیاس های پیشنهادی بررسی 
می گردد تا با یک مدلسازی ریاضی و کاربردی دقیق و 

علمی بهترین حالت ممکن انتخاب گردد.

4. آشنایی مختصر با تأسیسات معدن
یک معدن ش��ن و ماسه بس��ته به بزرگی یا کوچکی آن 
متش��کل از تعدادی از تأسیس��ات عملیاتی و تأسیسات 
رم��پ،  دیوارکش��ی های  قبی��ل  از  دیگ��ر  زیربنای��ی 
شبکه ی ریلی، س��یلوی هوایی، فیدر، سرند )دستگاه 
دانه بندی(، نوارنقاله و انواع س��نگ ش��کن ها اس��ت و 
همچنین اتاق کنترل، باس��کول، اس��تخر یا چاه آب با 
پمپ ه��ا و لوله کش��ی آب و کابل کش��ی دیگر ملزومات 
یک معدن شن  و ماس��ه هستند و تجهیزات مکانیکی 
پیش��رفته از قبیل لودر، بیل ه��ای مکانیکی، کامیون و 

غیره نقش کلیدی در اجرای عملیات ها دارند.

4. 1. سیلوی مادر 
یک منبع موقت ذخیره ی بار برای ورود بار به س��امانه 
که زیر شبکه ی ریلی واقع است حداقل 10 متر مکعب 

حجم دارد.

4. 2.  فیدر
وارد کننده ی بار به سامانه با نرخ معین توسط دریچه ی 
آن که در زیر سیلوی مادر قرار می گیرد و اولین عملیات 

سامانه در آن آغاز می گردد.

شکل1. سیلوی مادر با شبکه

شکل2. سلیوی مکعبی بدون شبکه با ظرفیت 30مترمکعب
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شکل3. فیدر ویبراتوری و شاتونی

شکل4. فیدر گریزلی با ریل جداسازی بیس

شکل5. نوار نقاله

4. 3. نوار نقاله
جابجا کننده ی بار و محصوالت بین تأسیس��ات در هر 
قس��مت از مجموعه که حمل و نقل درون سامانه و بار 

خروجی )محصول نهایی( را بر عهده دارد.

4. 4. سرند
دس��تگاه دانه بن��دی و تفکیک خروجی ه��ا و محصول 
 نهای��ی ک��ه ب��ا س��امانه های مختل��ف در س��ه جه��ت 
)x , y , z( ارتع��اش می کن��د )ب��ه کم��ک فنرها و لنگر 
دوار( و ب��ا کمك توری های هر طبقه مواد ریخته ش��ده 
درون س��رند را دانه بن��دی می نمای��د و از خروجی ه��ا 
)ش��وت های خ��روج( به ن��وار نقاله ها هدای��ت می کند. 
ان��داز ه ی توری ه��ای طبق��ات مهم اس��ت چ��ون باید 
متناسب با تقاضای بازار آن ها را تنظیم و نصب نماییم.

4. 5. سنگ شکن 
دس��تگاه خردکننده ی س��نگ ها و آن چه را از دانه بندی 
از س��رند باز می گردد خرد می کند. مکانیزم این دستگاه 
نس��بتًا پیچیده می باشد و با روش های متفاوت بسته به 

نوع سنگ شکن عملیات خردایش انجام می شود:
الف( کوبش سنگ ها به چکش های ثابت )کوبیت(1

ب( دو فک ثابت و متحرک مانند دهان)فک(2
ج( عملیات��ی همانن��د آس��یاب مصال��ح ورودی را خرد 

می نمایند)هیدروکن(3 
مصالح خرد ش��ده جه��ت دانه بندی مجدد به دس��تگاه 

سرند باز می گردند.

1. Impact Crusher
2. Jaw Crusher
3. Cone Crusher

شکل6. سرند سه طبقه )دارای 4 خروجی(

4. 6.  ماسه شور
دستگاه شوینده ی ماسه ی طبیعی و یا ماسه ی شکسته 
مصالح را در آب غرق کرده و با توری های خود مصالح 
را از آب و گل تفکی��ک می نمای��د و خاک، و دیگر مواد 
که کیفیت ش��ن و ماس��ه را پایین می آورد را با اندازه ی 
زی��ر 1/0 میلیمتر جداس��ازی می نمای��د و موجب بهبود 

کیفیت ماسه می شود.

 شکل7. سنگ شکن کوبشی )کوبیت(

 

شکل9. سنگ شکن مخروطی) هیدروکن(
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6. انواع بسته ها
ب��ا توج��ه ب��ه عملیات ه��ا و محص��والت تولی��دی و 
تقاضاه��ای مختل��ف مش��تریان، بس��ته هایی تعری��ف 
می ش��ود که براس��اس آن ها تعدادی از ماشین آالت با 
نظر کارشناسان معادن  در یک مجموعه قرار می گیرد. 

تعدادی از این بسته ها عبارتند از:
1. فیدر، نوار مادر، سرند؛

2. فیدر، نوار نقاله، سنگشکن، سرند؛
3. فی��در، نوار نقاله، اس��کروبر، سنگ ش��کن، س��رند 

ماسه شور؛
4. فیدر گریزلی، سنگ شکن فکی، سرند سنگ شکن 

کوبیت، سرند دو دستگاه، ماسه شور؛
5. فیدر گریزلی، فک، س��رند، ماسه شور، سنگ شکن 

دورانی، سرند؛
6. س��یلوی هوای��ی، فی��در، س��رند، کوبی��ت، س��رند 

ماسه ساز، سرند، ماسه شور؛
7. س��یلوی هوایی، س��نگ ش��کن مخروطی، سرند، 

ماسه شور؛
8. س��یلوی هوای��ی، سنگ ش��کن مخروطی، س��رند، 

ماسه شور، ماسه شور؛
9. س��یلوی م��ادر، فی��در، ف��ک، اس��کروبر، س��رند، 
ماسه ش��ور، سنگ ش��کن دورانی، س��رند، ماسه شور، 

ماسه شور؛
10. سیلوی مادر، فیدر، فک، اسکروبر، سرند، سرند، 
ماسه شور، ماسه شور، سنگ شکن، سرند، ماسه ساز، 

سرند، ماسه شور]11[

4. 7. اسکروبر
این دستگاه ش��وینده ی مخلوط مواد ورودی به سامانه 
می باش��د و جهت جداس��ازی خ��اک از س��نگ ها مورد 
اس��تفاده ق��رار می گیرد ک��ه معم��واًل بعد از فی��در و در 
مراحل ابتدایی خط مس��تقر می گردد و بیشتر در معادن 
کوهس��تانی ک��ه مصالح، خ��اک زیادی دارند اس��تفاده 
می ش��ود تفاوت آن با ماسه ش��ور حجم شس��ت و شو و 

نوع مواد می باشد.

هر کدام از تأسیسات فوق داری انواع مدل ها با ظرفیت 
و تناژ مختلف می باشند به طور مثال سنگ شکن داری 
انواع دورانی کوبش��ی، قائم، افق��ی( مخروطی و فکی 
بوده که هر کدام کاربردی خاص و با توجه به منطقه ی 
قرار گرفتن معدن، نوع و اندازه ی سنگ های ورودی و 

خروجی مورد نظر تعیین می گردد.]3[ ، ]11[

5. سامانه ی توزین
ب��رای آن که بفهمیم چه مقدار مصال��ح یا مواد اولیه در 
سامانه جاری است از یک سامانه ی بسیار جدید توزین 
اس��تفاده می نماییم، س��ازوکار به این صورت است که 
تعدادی حسگر وزن4 را در ناحیه ای از نوار نقاله ی مادر 
)ن��وار نقاله ای که مواد اولیه جهت تولید ش��ن و ماس��ه 
را که عملیاتی روی آن ها انجام نش��ده اس��ت را به کل 
ــیر واقع  تأسیس��ات منتق��ل می کن��د و در ابتدای مس

4. Load Cell

شکل10. ماسه شور پاکتی

شکل11. ماسه شور حلزونی

شکل12. اسکروبر یا مخلوط شور

ــت( به اندازه ی 1 متر نصب می کنی��م و ابتدا بدون  اس
بار س��امانه را روش��ن کرده و مقدار وزنی که نمایش��گر 
نشان می دهد ثبت می نماییم. سپس دریچه ی دستگاه 
فیدر را به اندازه ای مش��خص باز ک��رده و عدد نمایش 
داده ش��ده را از مق��دار قبلی کم نم��وده و مقدار مصالح 
روی نوار به دست می آید با چند عملیات ساده می توان 
ب��ار و مصالح ورودی در س��امانه را ب��ا ضریب اطمینان 

مناسبی تخمین زد.
برای این که عدد به دس��ت آمده ب��ه واقعیت نزدیک تر 
باش��د چندی��ن دفع��ه نمون��ه ی آم��اری را وزن کرده و 
میانگی��ن گرفت��ه می ش��ود تا خط��ا به حداق��ل کاهش 
یاب��د. با اس��تقرار ای��ن س��امانه ی توزین مق��دار دقیق 
تولید را می توان به دس��ت آورد؛ ب��ه این صورت که بر 
روی نواره��ای نقال��ه خروجی محص��ول تولیدی یک 
مجموعه لودس��ل قرار می گیرد و داده ها را به نمایشگر 
خ��ود منتقل می نماید و اطالع��ات را به مدیر مجموعه 
ارس��ال می کند تا وی بداند که چ��ه مقدار از هر کدام از 
محصوالت تولید ش��ده است. همچنین سامانه ی فیدر 
ب��ه یک جک )هیدرولیکی یا پنوماتیکی( مجهز اس��ت 
که از اتاق فرمان دس��تور می گیرد تا دریچه را به میزان 
مشخصی باز نماید که به سطح تولید مطلوب برسیم و 
ب��ا کم ترین میزان مصرف انرژی ب��ه باالترین ظرفیت 

کاری دستگاه برسیم.]4[ 
س��امانه ی توزین نوار متش��کل از 4 عدد حس��گر وزن 
کشش��ی ی��ا فش��اری، س��یم های راب��ط ب��ه کامپایلر، 
نمایش��گر گاما، انکودر یا سرعت سنج نوار، جک های 

هیدرولیکی یا پنوماتیکی، دینام و گیربکس است .

شکل 13. عملکرد و روابط بین دستگاه ها با تولیدات
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سایز mmمحصولردیف

55+بیس1

45+قلوه سنگ2

45-0مخلوط3

6-0ماسه ی طبیعی4

6-0ماسه ی طبیعی شسته5

6-0ماسه ی شکسته6

12-6شن نخودی7

25-12شن بادامی8

25-6شکسته ی بتون شسته9

1ماسه ی بادی10

7.انواع محصوالت
انواع محصوالت نهایی معدن در جدول 1 آمده است :

قیمت فروش بار به طور میانگین در سراسر کشور بین 
2800 ت��ا 6000 تومان به ازای هر تن بوده و همچنین 
تف��اوت قیمت محص��والت را عالوه ب��ر عملیات های 
مختلف روی آن ها هزینه ه��ای حمل و نقل نگهداری 
یا کمبود م��واد در منطقه تعیین می نماید. به طور مثال 
عملیات تولید ماس��ه ی شکسته دوبار شور که از معدنی 

رودخان های تولید شده باشد عبارت است از:
 ورود بار از فیدر به سنگ شکن مخروطی، حمل با نوار 
به س��رند دانه بن��دی، خروج ب��ار از پایین ترین طبقه ی 
س��رند به ماسه شور حلزونی، شستشوی اولیه، ورود به 
ماسه شور پاکتی و شستشو در آن، حمل ماده ی نهایی 
با نوارنقال��ه جهت بارگیری حمل و نق��ل در هر مرحله 
ارزش افزوده ای به محصول اضافه می گردد و از طرفی 
قیمت محصول باال رفته و از س��ویی دیگر کیفیت باال 
می رود .در مثال فوق ماس��ه دوبار شس��ته درصد خاک 
پایین��ی دارد و با س��یمان بهتر آمیخته ش��ده در نتیجه 
مالت باکیفیت و چسبندگی باالتری تولید می نماید که 
در مقابل تنش های فش��اری مقاوم��ت باالتری خواهد 

داشت.

8.مدل سازی انتخاب ماشین آالت در هر 
بسته ی اتوماسیون

پارامترها و متغیرهای تصمیم گیری:

xijk = تعداد ماشین iام از نوع jام در بسته ی kام

در  jام  ن��وع  از  iام  ماش��ین  خری��د  هزین��ه ی   =  cijk 

بسته ی kام
aijk = ضریب راندمان ماش��ین iام از نوع jام در محیط 

کار در بسته ی kام
Lk = حداقل دستگاه های مورد نیاز در بسته ی kام

جدول1. محصوالت معادن شن و ماسه

Uk  = حداکثر دستگاه های مورد نیاز در بسته ی kام

Dk = میزان تقاضا در بسته ی kام

Min  Z= ∑m
i =1∑

n
j =1CijkXijk

s.t
i= 1,2,…,m
j = 1,2,…,n

k = 1,2,…,K
 0≥ αijk≥  1

محدودیت حداقل تعداد دستگاه

∑
ni
j  =Xijk1 ≥ Lk

محدودیت هماهنگی بین تقاضا و ظرفیت دستگاها
 

∑
m
j  =1∑

n
i  =1 aijk ·a ijk·X ijk  ≥ Dk                 

X ijk ≥ 0   , ∀ all   i,j,k   ,   Integer 

تعریف ماشین آالت صنعتی و همچنین بخش نمونه ای 
از اطالعات عددی آنان، در جدول 2 ارایه شده است.

قابل ذکر اس��ت ک��ه براس��اس نوع محص��ول تولیدی 
وجود تعدادی از تجهیزات الزامی می باش��د، براس��اس 
نظر کارشناس��ان طراح��ی تولید تجهی��زات معدن این 
اطالع��ات ب��ه ص��ورت مناس��بی کس��ب و طبقه بندی 
می گردد. بخش��ی از این اطالعات توسط مجموعه ای 
از اع��داد باین��ری )0 و 1 ( در ج��دول 3 ارای��ه ش��ده 
اس��ت، نماد )1 ( بیانگر اس��تفاده از ماش��ین مورد نظر

 در بس��ته ی انتخاب��ی ب��رای تولید محص��ول مربوطه 
خواه��د بود و نماد )0 ( بیانگر عدم اس��تفاده از ماش��ین 

مربوطه است. ]4[ ، ]5[

9. عوامل مؤثر در راندمان ماشین آالت
قابل ذکر است جهت تعیین میزان αijk باید مالحظات 
گوناگونی مد نظر تحلیلگر س��امانه قرار گیرد که بخاطر 
فش��ردگی مقاله به ط��ور اختصار به ارای��ه ی پاره ای از 
م��وارد مربوط��ه در ذیل پرداخته می ش��ود. ب��ا توجه به 
احتمال��ی ب��ودن خرابی بای��د تمام پارامتره��ا را در نظر 

بگیریم و به چند دسته تقسیم کنیم:
1. خرابی بدنه؛ 

2. خرابی سامانه ی گردان؛
3.  خرابی تأسیسات الکتریکی.

خرابی بدنه : خود به چند قسمت است در کوبیت:
س��اییدگی بغل بنده��ا )ورق های فل��زی محافظ بدنه( 
و س��اییدگی خوردگ��ی چکشهای ثاب��ت و متحرک یا 
شکس��تگی آن ها، پارگی و از بین رفتن ش��وت ورودی 
 و خروجی، خوردگی کاشی ها و سندان ها )چکش های

ثابت (، خوردگی روپوش ها رتور در اثر سایش؛
خرابی س��امانه گرداننده: خرابی و تاب برداشتن شفت، 
خ��ورد ش��دن بلبرین��گ، قفل ک��ردن گردگی��ر پولی و 

یاتاقان؛
س��امانه ی تولی��د نی��رو و متعلق��ات وابس��ته: دین��ام، 

سامانه های هیدرولیک ]7[

9. 1.  رفع خرابی و عقب انداختن دوره ی 
زمانی تعمیرات

با توجه به س��ختی مصال��ح ورودی و وج��ود ترکیباتی 
با م��وادی س��خت همچ��ون س��یلیس به م��رور زمان 
تم��ام قس��مت هایی که در تم��اس با بار ورودی اس��ت 
ب��ه ویژه قس��مت هایی که در فرآیند کوب��ش در تماس 
Man- )سس��تقیم است دچار س��اییدگی می شود: منتل 
tel( هیدروکن، ش��انه ی فک یا چکش متحرک )با نام
PICI  از جنس چدن ( و س��ندان ها )چکش های ثابت 
چدنی( در ساخت. کوبیت اگر از قطعات با فوالد آلیاژی 
یا کرومیزه اس��تفاده گردد می ت��وان خوردگی را کاهش 
داد. روش دوم ب��رای ای��ن کار اس��تفاده از ورق هایی با 
ضخامت بیش تر برای بدنه است چون هیچ گونه راهی 
برای جداس��ازی سیلیس از مصالح ورودی نیست و جز 
ترکیبات مواد می باش��د و از آن جایی ک��ه از فوالد بدنه 

سخت تر است به مرور آن را ساییده و از بین می برد.

9. 2. روانکاری
با عملیات روانکاری س��امانه ی گردان توس��ط گریس، 
روغن، واس��کازین و غیره به صورت دوره ای متناسب 
ب��ا کارکرد تأسیس��ات می ت��وان از س��امانه های گردان 
یاتاق��ان،  برینگ ه��ا،  قبی��ل  از  متح��رک  اج��زای  و 

چرخدنده ها و شافت حفاظت کرد. 
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قیمت)میلیون 
تومان( 

حداکثر 
Uتعداد

حداقل 
Lتعداد

پارامترماشین)تناژ80(

X1فیدر631

X2سرند1051

X3نوارنقاله4122

X4سنگ شکن کوبیت2020

X5ماسه شور940

X6شبکه و سیلو310

X7اسکروبر2010

نوع محصول
ماشین

پارامتر

ماسه 6-0شن بادامی

شستهطبیعیخشنشستهطبیعی

111112X1
111114X2
010012X3
100111X4
110103X5
000111X6
011012X7

جدول2. داده های مدل سازی تأسیسات

جدول3. باینری تولید

10. چیدمان  تأسیسات
تأسیس��ات  اتوماس��یون  ایج��اد  قس��مت  مهم تری��ن 
معادن نصب درس��ت تأسیس��ات در جای خود است به 
طوری که سامانه به بهترین حالت خود حرکت کند و از 
محدودیت زمین اس��تقرار بیش ترین استفاده را نماییم 
تا با سرمایه ی اولیه ی کمتر بتوانیم بیش ترین راندمان 
کاری را از خروجی بگیریم. برای مثل با تعداد نوار نقاله 
کمتری کار را انج��ام دهیم چون کاهش تعداد نوارها و 
کاهش طول آن ها خود یک مزیت است که هزینه های 
تعمی��رات و نگهداری را کاهش می دهد و در حالتی که 
محدودیت مکان نصب داشته باشیم بیش تر خودنمایی 
می کند و ما را ملزم به اس��تفاده از اصول چیدمان بهینه 

می کند. ]8[ و ]9[
محدودیت های دیگر نصب تأسیس��ات، جهت ش��یب 
زمین و قس��مت هایی که عملیات تس��طیح روی آن ها 
ص��ورت نگرفت��ه اس��ت. در زمین های ناهم��وار جهت 
اج��رای فنداس��یون م��واردی همچ��ون جه��ت وزش 
ب��اد، مح��ل قرار گرفت��ن ج��اده ی حمل بار به س��مت 
باس��کول ها، محل چاه یا استخر آب که هر کدام باعث 
کم شدن راندمان کاری تأسیسات می گردند محدودیت 

محسوب می شوند.

باید این نکته را نیز در نظر گرفت که زاویه ی بیشینه ی 
نوارهای نقاله نباید بیش از 45 درجه و طول حداکثری 
بیش از 40 متر باش��د. س��رعت نوار نقاله در حدود یک 
مت��ر در ثانیه اس��ت و معمواًل دارای ع��رض 60، 80 یا 
100 سانتیمتری و حداکثر ارتفاع رمپ 8 متر و ظرفیت 

سیلو ی مادر 40 تن می باشد.

11. نیروی کاری
با توجه به گس��تردگی س��امانه و افراد درون سازمان و 
عمر تأسیس��ات باید تعدادی اپراتور در س��امانه حضور 
داش��ته باشند تا اتوماس��یون را هدایت کنند، در جدول 
4 بخش��ی از اطالع��ات مربوط به نیروی انس��انی ارایه 

شده است.]10[
مثال : در بسته ی پیشنهادی شماره 3:

با محاسبه ی قیمت و فروش روزانه
متش��کل  از فیدر 100، کوبیت 100، سرند6×5/1 سه 
طبق��ه، 6 نوار نقاله 14متری با عرض 60 س��انتیمتر و 

سیلوی هوایی: 
ماهان��ه  ری��ال،   34680000 تولی��د  روز  کل  جم��ع: 

1036800000 ریال

12. طراحی سامانه ی خبره
براس��اس اص��ول و  قوانین حاکم بر س��امانه های خبره 
مناس��بی  اج��زای  ابت��دا  در   ،]15[  ]12[  ،]13[  ،]14]
جه��ت طراحی پای��گاه دان��ش، موتور اس��تنتاج، رابط 
کاربر و منطبق با ش��رایط حاکم در طراحی اتوماس��یون 
معادن طراحی ش��د. توسط سامانه ی خبره ی مورد نظر 
بای��د تصمیم گیری هایی که در ش��رایط کنون��ی، تمامًا 
براس��اس نظر کارشناس��ان تجهیزات معدن، و تجارت 
و شناخت آنان انجام می گردد توسط فرآیند مدل سازی 
ریاضی توس��عه و تکمیل شود. این تلفیق، کار جدیدی 
در حوزه ی اتوماس��یون معادن می باش��د. در شکل 16 
چهارچوب کلی س��امانه خبره مدل سازی ریاضی ارایه 
ش��ده اس��ت و در شکل 17 به صورت گس��ترده تری به 
بی��ان بخش های عم��ده و وظایف آنان پرداخته ش��ده 

است.

13. جمع بندی و نتیجه گیری
تلفی��ق اطالع��ات فنی، نظ��رات کارشناس��ی و اصول 
حاکم بر فرآیندهای صنعتی و انجام تصمیم گیری های 
مناس��ب، اقدام��ی پیچی��ده و علم��ی اس��ت. یک��ی از 
ابزاره��ای بس��یار مؤثر و کارآ در این حوزه، اس��تفاده از 
فرآین��د مدل س��ازی ریاضی می باش��د. از ط��رف دیگر 
مدل س��ازان و تحلیل گ��ران در طراح��ی و مدل س��ازی 
ریاضی ب��ا محدودیت ه��ای گوناگونی مواجه هس��تند. 
را  و ع��ددی  تنه��ا اطالع��ات کم��ی  آن ه��ا معم��واًل 

شکل14. نمونه ی چیدمان خطی تأسیسات و محدودیت نوارها
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حداکثرحداقلنیروی انسانی

بررسی کلی و دقیق و سرویس 
تأسیسات به صورت روزانه، استارت 

سامانه، چک و کنترل

13

14راننده ی کامیون
13راننده لودر

02اپراتور باسکول
01کنترل کننده ی جریان

01مسؤول نگهداری و تعمیرات 

جدول4. نیروی انسانی و وظیفه ی کاری

جدول5. درآمد و فروش محصوالت عمده

بار فروشدر آمد
خروجی

 12
ساعت در روز 
)بر حسب تن(

نوع شن

شکسته12005%20240

نخودی10082,8%30360

بادامی9002,5%30360

ماسه ی3603%10120
بادی

00%100 over
size

جمع3468-1980

می توانن��د در مدل اعمال نمایند. از ط��رف دیگر تنوع 
انواع مدل های منطبق با ش��رایط کاری و س��پس وارد 
نمودن کلی��ه ی داده ها و اطالعات، بر گس��تردگی کار 
می افزاید. بدین منظور استفاده از سامانه های هوشمند 
و خب��ره می تواند گاهی بس��یار اثربخش جهت خودکار 
نم��ودن فرآین��د مدل س��ازی ریاض��ی با ی��ک نگرش 
صنعت��ی و کارب��ردی باش��د. این تحقیق نش��ان داد که 
با تلفیق اصول حاکم س��امانه های ه��وش مصنوعی و 
خبره، فرآیند مدل س��ازی ریاضی و در حوزه ی طراحی 
و تدوی��ن انتخاب ماش��ین آالت و اتوماس��یون معادن، 
می توان گامی بس��یار اثربخش در این حوزه برداش��ت 
ت��ا با برقراری تعامل بین ش��اخه های عل��وم و صنعت، 
ضمن افزایش صحت و دقت تصمیم گیری فرآیندهای 

تولید را اقتصادی تر و رقابتی تر نمود.
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شکل 16. س��امانه ی خبره ی مدل سازی ریاضی 

)سطح صفر(

رابط کاربر

حل مدل

موتور استنتاجحل کننده

پایگاه مدل
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  پایگاه
 مدلهای خروجی

 اجرایی 

 

کاربر       

کاربر( امانه مذیریت مکالمه )رابطس  

کاربر     

کسب امانهس  

ایجاد مذل امانهس اطالعات  
مشخصات 

 مذل

 اجرای

 مدل
سامانه 

 رخیره مذل

حل کننده 
LP 

پایگاه 
 مدل

 پایگاه
 اطالعات

 ایجاد خروجی

 رخیره امانهس
 خروجی مذل

های پایگاه مدل
 اجرایی

کاربر( امانه مذیریت مکالمه )رابطس  

شکل 17. ساختار مفهومی سامانه ی خبره )سطح یک(

[1] Grover, Jennifer E., Bob Drake, and Steven Prokopy. “100 Years of Rock Products, History of an Industry: 1896-
1996.” Rock Products, July 1996, pp. 29
[2] Walter Mack, N. and Elizabeth A. Leistikow. “Sands of the World.” Scientific American, August 1996, pp. 62-67. 
[3] Miller, Russell V. “Changes in Construction Aggregate Availability in Major Urban Areas of California Between 
the Early 1980s and the Early 1990s.” California Geology, January/February 1997, pp. 3-17
[4] Solberg, j.j 1989 “Production planning and scheduling “ edited by O.X Rifler .Amsterdam : 
North Holland                
[5] Nada ,R.1992.”Redesigning work system-a new role for  IE,” in proceeding of 1988 Fall Industrial Engineering 
conference , Swiss.                                                                
[6] Bansal R. C., Bhatti T. S.,” Application of Induction Generators”, IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol. 
18, No. 3, Sep. 2003, pp. 433– 439.                                      
[7] Handbook of crushing Pennsylvania 1

]8[اکتشاف و استخراج معادن رو باز، دکتر محمد توکلی، انتشارات صبا1385
]9[کانی ها و مواد معدنی، مهندس پاینده، نشر کتب خوارزمی1382
]10[بایگانی واحد تحقیق و توسعه گروه صنعتی آسیا ماسه ساز1389

[11] http://www.amscrusher.com /
[12] Meyer  Wolfgang ” Expert System  in Factory Management “ knowledge based on CIM .Ellis Horwood  books.1990

1385 صنع��ت  و  عل��م  انتش��ارات   1 کاظم��ی  زه��ره  مهن��دس  و  غضنف��ری  مه��دی  1دکت��ر  خب��ره،  سیس��تم های  مبان��ی  و  اص��ول   ]13[
[14] olife Micheal D.”Expert  systems & intelligent manufacturing” North-Holland 1998
[15] TURBAN Efrain ”Decision support & expert systems management support systems”Boston 1993
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معرفیسامانههای


کنترل 
                                             

                                   DCS مطرحدنیا
مهندس صادق اکبری

پژوهشگر و کارشناس ارشد
کنترل و ابزار دقیق

sadegh_akbari@yahoo.com

ش
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واژه های کلیدی:

DCS

APACS+

QUADLOG

رل
ــت

ــ
کن

ت پانزدهم
قسم

پایانی(
(

ای��ن قس��مت از مجموع��ه مق��االت معرف��ی معماری 
 س��امانه    های DCS مطرح دنیا که بخش نخست آن در 
ش��ماره   ی قب��ل ب��ه چاپ رس��ید ب��ه معرف��ی معماری 
 Siemens س��امانه های کنترل گس��ترده   ی قدیمی   ت��ر

یعنی  APACS می   پردازد. 
س��امانه   ی APACS یک س��امانه   ی کنت��رل فرآیندی 
اس��تفاده   HMI متع��دد  نرم   افزاره��ای  از  ک��ه   اس��ت 
APACS می   توان��د  کنن��ده   ی  کنت��رل  می   کن��د. 
مبتن��ی بر ی��ک ایس��تگاه اپرات��وری با سیس��تم عامل 
ب��ه  ی��ا  و  باش��د  می   ش��ود  نامی��ده   APS ک��ه   Unix 
 همراه یک س��امانه   ی PC مبتنی بر Windows به نام 
 APACS اس��تفاده ش��ود. س��امانه   ی ProcessSuite
 ب��رای طراح��ی ی��ك س��امانه   ی ایم��ن و ب��ه منظ��ور 
س��امانه  ی  ی��ك  بحران��ی،  کنت��رل  کاربرده��ای 
ارای��ه  نی��ز  را   QUADLOG ن��ام   ب��ه   مكم��ل 
می   ده��د. ام��روزه Siemens همچن��ان ب��ه ف��روش 
ادام��ه   QUADLOG و    APACS از  پش��تیبانی   و 
می   ده��د. در حال��ی که به ط��ور همزم��ان راهبردهای 
 APACS متعدد و محصوالتی را جهت ارتقا سامانه   ی
  SIMATIC PCS7 ب��ه س��امانه   ی  QUADLOG و
ارایه می   کند. این ش��رکت قصد دارد در س��ال 2020 به 

طور کامل پشتیبانی از این سامانه را متوقف نماید.
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رل
ــت
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کن

... DCS  

APACS 4. بسته   های نرم   افزاری سامانه   ی
 س��امانه   ی APACS  بس��ته ب��ه ای��ن ک��ه مبتن��ی ب��ر
Windows باش��د یا Unix، دو بس��ته ی نرم  افزاری را 

برای مهندسی سامانه ارایه داده است.
 •APACS+ ProcessSuite software
 •APACS+ Process Supervisor 
software

APACS Process Suit  4. 1. بسته   ی
Process Suit یك نرم   اف��زار پیكربندی کنترل کننده 

است که تر کیبی از ابزار  های زیر می  باشد:
• نرم  افزار پیكربندی کنترل Motion-4؛

• واسط اپراتوری HMI؛
Re-R اب��زار پایش فرآین��د از راه دور مبتنی بر اینترنت •

 mote Viewing Tool؛
.Historian ابزار  وقایع نگاری •

مبن��ای  Motion-4 ب��ر  پیكربن��دی  نرم  اف��زار 
پیكربن��دی  ب��رای   IEC 1131-3  اس��تاندارد 
کنترل   کننده   های برنامه  پذیر می   باش��د. این نرم   افزار از 
ویرایش��گر مربوط به چهار زبان زیر تشكیل شده است 
 Control Module Database ک��ه در داخ��ل ی��ك 

می  باشند:
ب��رای   :DCS-style function blocks  •

کنترل پیوسته مانند کنترل دما و فلو؛
• PLC-like ladder logic: ب��رای نیازه��ای 

گسسته مانند مدارهای interlock؛
ب��رای   :Sequential function chart  •"

پیاده   سازی کنترل ترتیبی مانند راه  اندازی خودکار؛ 
• Structured text: ی��ک زبان س��طح باال برای 
پی��اده س��ازی الگوریتم  ها و محاس��بات پیچیده در یك 

محیط متنی.
ش��كل   های 12، 13 و 14 چند پنجره از این نرم  افزار را 

نشان می  دهند.

4. 1. 1. واسط اپراتوری
اب��زار  از  فرآین��د  پای��ش  ب��رای   APACS س��امانه   ی 
 APACS In Touch Operator Interface 
کارب��ر اج��ازه  ب��ه  اب��زار  ای��ن  می  کن��د.   اس��تفاده 
می  دهد به آس��انی نمایش گرافیكی واقعی از فرآیند را 
در محیط Windows  NTیا 98 ایجاد کند. ش��كل15 
نمون��ه  ای صفحات گرافیكی این نرم  اف��زار را در حالت 
 APACS InTouch اجرای��ی نش��ان می   ده��د. اب��زار
ویژگی   های زی��ادی را روی InTouch Toolkit برای 
سرعت بخشیدن به Startup فراهم می   کند و در آغاز 
ایجاد پیكربندی یك Shell قابل بس��ط، ایمن و کامل 
را به کاربر ارایه می   دهد. این Shell ویژگی   های زیر را 

فراهم می   کند:
• تولی��د خودکار بانك اطالعات��ی از یك بانك اطالعاتی 

کنترل کننده   ی APACS؛ 

4-mation برنامه   ی SFC شكل 12. پنجره   ی ویرایشگر زبان

شكل 13. پنجره  ی پیكریندی ماژول  های سخت افزاری

شكل14. پنجره   ی Online تست برنامه   ی کنترل
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• ایجاد صفحات نمایش کنترل مؤلفه   های فرآیند1؛
• نمای��ش پیغ��ام روی صفح��ه و قابلیت دی��دن مداوم 

اطالعات آالم؛
• پنچره   ی ایجاد و مدیریت آالرم؛

• نمایش سلسله مراتبی2؛
 • پنجره  ه��ای Historian Trend و Real-Time؛

• پنجره   ی تشخیص خطا3؛
 batch تولی��د گزارش  های مبتنی ب��ر پارامترها مانند •
trend، وقای��ع یا فهرس��ت   های آالرم یا زمان )انتقال 

روزانه، هفتگی و ماهیانه(

 4. 1. 2. ابزار مشاهده   ی فرآیند
Internet-based Viewer

اب��زار APACS Scout توانایی   ه��ا و امكانات ارتباطی 
س��امانه را توس��عه داده و ام��كان کنت��رل، تعمیرات و 
نگه��داری س��امانه را در نق��اط دور از فرآیند به صورت 
on-line در یك ش��بكه   ی اینتران��ت یا اینترنت را برای 

کاربر  فراهم می   کند.

 Open Historian.3 .1 .4
ب��ه منظور فراه��م کردن ای��ن ام��كان و مدیریت داده  
اس��تفاده   Industrial SQL server APACS  از 
می  ش��ود. اب��زار Industrial SQL server یك بانك 
اطالعاتی رابطه   ای است که مواردی چون دست   یابی، 

وقایع نگاری و  پیكربندی داده  ها را مهیا می   کند. 

Industry-Specific Options.4 .1 .4
APACS Proc- یافت��ه گس��ترش   ���گارش 
منحص��ر تجهی��زات  ب��ا  ک��ه  می   باش��د   cess Suite 

 APACS به   ف��رد صنعتی س��ازگار اس��ت. برای مث��ال
Proccess Suite batch امكان��ات طراح��ی اضاف��ی 
 را ب��رای فرآینده��ای ن��وع نیمه   پیوس��ته4، هایبری��د و 
هم��ه   ی  ع��الوه  ب��ه  می  کن��د؛  فراه��م   دس��ت ه  ای5 
 Batch  ،ProccessSuite اس��تاندارد  ویژگی   ه��ای 

ProccessSuite را نیز دارد. 
س��امانه   ی APACS همچنی��ن ی��ك واس��ط اپراتوری 

مبتنی بر Unix را هم ارایه می   دهد.

ProcessSuite 5. سامانه   های مبتنی بر
 ProcessSuite ب��ر  مبتن��ی   س��امانه   های 
در  ک��ه  هس��تند  فرآین��دی  کنت��رل   س��امانه  های 
آن  ها  HMI )رابط انسان ماشین( و دیگر توابع نظارت 
ب��ر فرآیند از طریق مؤلفه  ه��ای ProcessSuite مانند 
ارای��ه   Batch و   Historian  ،APACS+ Vision 
می  گردد. این س��امانه  ها می  توانند یک سامانه کوچک 
به صورت یک کنترل کننده تكی با یک PC که در آن 

توابع سطح باالتر اجرا می  گردد، باشند. 

1. Faceplate Displays
2. Hierarchy
3. Diagnostic
4. Semi-continuous
5. Batch processes

ص��ورت  ب��ه  می  توان��د  همچنی��ن   آن  ه��ا 
س��امانه  های بزرگ پیكربندی ش��وند، که متش��كل از 
تعداد زیادی از کنترل کننده  های  APACS و گره  های 
ش��بكه برای انجام عملیات فرآیند، تعمیر و نگهداری، 
وقای��ع6،  ثب��ت  و  ،جم��ع  آوری   HMI  مهندس��ی، 

آماده  سازی دسته و برنامه  ریزی می  باشند.
 ProcessSuite س��امانه  های  ای��ن  ب��ر   ع��الوه 
می  توانند در دو دس��ته   ی پیوس��ته و یا دسته  ای7 طبقه 
بن��دی ش��وند. این دس��ته  بندی ب��ه معماری ه��ای زیر 

تقسیم  بندی می  شود:

•Continuous architectures 
entry-level

 single server pair
 multi-server pair 

•batch architectures
 stand alone
 small system
 medium system
large system 

و  م��داوم  معم��اری  ب��ا  س��امانه  های  گ��روه  دو   ه��ر 
 ProcessSuite دس��ته  ای ب��ه مؤلفه  ه��ای مش��خص
نصب ش��ده در س��امانه نیاز دارن��د. مؤلفه  های��ی مانند 
mation-4، که برای راه  ان��دازی و نگهداری از پایگاه 
داده APACS م��ورد نی��از هس��ت، خدم��ت دهن��ده 
APACS+ I/O ب��رای تغذیه Historian ،Vision و 
مؤلفه  های دس��ت  ه ای ب��ا داده +APACS، باید نصب 

شوند.

6. history collection
7. continuous or batch

 ProcessSuite ب��ر مبتن��ی  همچنی��ن س��امانه  های 
ش��امل مجموع��ه  ای غن��ی از ابزاره��ای نرم  اف��زاری 
ب��ه منظ��ور تس��هیل پیاده  س��ازی س��امانه، از جمل��ه 
اختی��اری،  پیكربن��دی  زب��ان  چه��ار  ب��ا   4-mation
 APACS داده  پای��گاه  اتوماس��یون  نرم  اف��زار   و 
 HMI می  باش��د. این برنامه به راحتی تم��ام اطالعات
را از کنت��رل کننده  ه��ای +APACS به ایس��تگاه  های 

اپراتوری ProcessSuite بارگذاری8 می  کند.

 5. 1.معماری Entry-Level برای 
سامانه  های پیوسته

معم��اری Entry-Level یک راه  ح��ل NT مقرون به 
صرفه برای کاربرد  های پیوس��ته و کوچک اس��ت. این 
معم��اری برای I/O 500 واقعی و تا چهار گره اپراتوری 
 Entry-Level آزمایش و ارزیابی شده است. معماری
انعطاف   پذی��ری الزم را برای ارتقا یک س��امانه به یک 
س��رور تكی و یا چند جفت س��رور فراهم می  کند. طرح 
بندی یک س��امانه نوعی در شكل  های 15 و16 نشان 
داده ش��ده اس��ت. ش��كل16 حداکثر تعداد گره را برای 

خدمت گیرنده ها نشان می  دهد.

5. 2. معماری  خوشه   ای9 تک خدمت 
دهنده برای سامانه  های پیوسته

معماری  خوشه   ای تک خدمت دهنده برای کاربردهای 
 NT پیوسته با   اندازه   ی متوس��ط که نیاز به یک راه  حل

8. uploads
9. cluster

Entry-Level شكل 15. معماری

شكل 16. معماری Entry-Level با چهار گره
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دارند، توسعه داده شده است. معماری  های یک جفت
خدم��ت دهنده برای I/O 2000 واقعی و تعداد 10 گره 
اپرات��ور گس��ترش یافته م��ورد آزمای��ش و ارزیابی قرار 
گرفته اس��ت. در شكل 17 یک نمونه از معماری جفت 

تک سرور نشان داده شده است.

5. 3. معماری خوشه   ای چند خدمت 
دهنده برای سامانه  های پیوسته10

ب��رای  دهن��ده  خدم��ت  چن��د  خوش��ه   ای   معم��اری 
س��امانه  هایی با تعداد IO واقعی بیش از 2000 یا برای 
ی��ک س��امانه با مناط��ق فرآیندی جدا ش��ده در محیط 
 I/O پلن��ت در نظ��ر گرفته ش��ده اس��ت. حداکثر تع��داد
 واقعی برای این معماری I/O 2000 در هر جفت سرور 
می  باش��د. در ش��كل 17 معماری نمون��ه   ی چند جفت 

سرور نشان داده شده است.

4.5. معماری مستقل دسته    ای
کاربرده��ای  ب��رای  دس��ته   ای  مس��تقل   معم��اری 
 I/O دس��ته  ای بس��یار کوچک با یک محدودی��ت تعداد
واقع��ی 250 تا یا کمتر با یک گره client توس��عه داده 
ش��ده اس��ت. این گزینه افزونگی را ش��امل نمی شود. 
شكل 19 یک معماری مستقل دسته   ای نمونه را نشان 

می  دهد.

5. 5. معماری سامانه بچ 11
معماری س��امانه دس��ته   ای )ش��كل 20 را ببنید( برای 
کاربردهای��ی که در آن  ها نیاز ب��ه افزونگی برای فرآیند 
دس��ته   ای است و تعداد نمایشگر اپراتور بیش از 15عدد 

است، مناسب می  باشد.

 6. سامانه   های مبتنی بر
Process Supervisor 

 Process مبتن��ی ب��ر APACS+ در ی��ک س��امانه   ی
ی��ا  تواب��ع  دیگ��ر  و   HMI س��امانه   ی ،Supervisor
APACS+ Pro- )APS )مملكردهای نظارتی توسط 

cess Supervisor فراهم می  شود.
همان  ط��وری که گفته ش��د این س��امانه یک ایس��تگاه 
در  کل��ی  به  ط��ور  و  ب��وده   Unix ب��ر  مبتن��ی   کاری 
س��امانه  های ب��ا اندازه   ی متوس��ط تا بزرگ   ت��ر، و یا در 
س��امانه  های که در آن به یک قابلی��ت ویژه که تنها در 
س��امانه  های Unix موجود است مورد نیاز باشد، بسیار 

مقرون به صرفه است.
مدیری��ت  داده  ه��ا،  اس��كن   Process Supervisor
پای��گاه داده و تواب��ع خدم��ت دهن��ده نمای��ش را برای 
واس��ط اپراتوری فراهم می  کند. اس��كن داده  ها امكان 
 تبادل داده بین پایگاه داده و ماژول  های کنترل را فعال 

می  سازد.

10. Multi-Server Cluster Architecture for Continuous 
Systems
11. Batch System Architecture

شكل 17. خوشه   ی تک خدمت دهنده

شكل 18. معماری خوشه ای چند خدمت دهنده

شكل 19.  معماری مستقل دسته   ای
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دسترس��ی  پنج��ره ی  ی��ک  نمای��ش  خدمت  دهن��ده، 
طری��ق  از  را  بی   درن��گ  داده   ی  پای��گاه  ب��ه 
فراه��م  ابزاره��ا  دیگ��ر  و  گرافی��ک   ابزاره��ای 

می  کند. 
یک ایس��تگاه   کاری تنها به طور مستقیم می تواند از دو 
صفح��ه    ی نمایش پش��تیبانی ک��رده و از طریق خدمت 
دهن��ده   ی صفح��ه نمایش دارای این قابلیت اس��ت که 
چند پایان��ه   ی X با  HMIهای کاماًل عملكردی فراهم 

نماید.
ایستگاه  های دیگری را می  توان در صورت  وجود خطا 
در ی��ک ایس��تگاه   کاری برای ارایه   ی دسترس��ی باالتر 
و همچنی��ن جهت افزای��ش تعداد پایانه   ه��ای X برای 

مشاهده   ی   فرآیند به شبكه اضافه  کرد.
یک واسط شبكه )RNI(12 برای اتصال کنترل کننده ی 
MODUL-/ MODULBUS در گ��ذرگاه APACS+
NET به ش��بكه   ی TCP/IP در سطح پلنت مورد نیاز 
APACS+ Process Su-  سس��ت. به طوری که در آن
pervisor ق��رار دارد. ش��كل 21 و 22 پیكربندی  های 
Pro- ش��بكه   ی منف��رد و دوگان��ه را برای س��امانه    های
APACS+ cess Supervisor نش��ان می  دهد. توجه 
 Process Supervisor داشته باشید که س��امانه  های
Direk- از بسته شناخته شده ای با  عنوان APACS+
tor برای پیاده  سازی کنترل دس��ته   ای، برنامه  ریزی و 

بهره  برداری دسته استفاده می  کنند.
ویژگی   های دیگر APS عبارتند از:

دایم��ی  ط��ور  ب��ه  ک��ه  آالرم  مدیری��ت  س��امانه   ی   • 
 پنجره   ی اختصاصی آالرم را نش��ان می  دهد و دس��تور 
 دهنده  ه��ا راب��رای آدرس یاب��ی موقعیت آالرم روش��ن 

می  کند؛
• پی��ش پیكربندی صفحه نمایش برای بازدید یا مرور 

اطالعات فرآیند در یك فرمت مشخص؛
• تولید گزارش   های استاندارد که می  تواند شامل زمان 
واقعی رخداد فرآیند، تاریخ یا محاسبه اطالعات باشد؛
• یك��ی کردن PI Historian )تاریخ نگاری( بر روی 

پایگاه منتخب Unix؛
• بانك اطالعاتی sap ready برای تس��هیل در ایجاد 

یك معماری بهینه؛
ب��ا   PC ی��ک   ProcessSuite Control  گ��ره 
 4-mation و نرم  افزار Windows NT سیس��تم عامل

است.
س��امانه   ی  پیكربن��دی  گ��ره  عن��وان  ب��ه  گ��ره   ای��ن 
 کنت��رل +APACS اس��تفاده می  ش��ود. وقای��ع نگاری 
نرم  اف��زار طری��ق  از  نی��ز  پلن��ت   داده  ه��ای 

PI Plant Historian جمع  آوری می  شود.

12. Rack-mounted Network Interface

شكل 20. معماری سامانه  های دسته   ای بزرگ

 APACS+ ش��كل 21. س��اختار تک ش��بكه  ای معم��اری

 )Process Supervisor )APS

ش��كل 22. س��اختار ش��بكه  ای دوتایی 

 APACS+ Process Supervisor

 )APS(
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7. ارتقای سامانه   ی APACS به سامانه   ی 
پیشرفته   ی موجود

از زم��ان معرف��ی س��امانه ب��ه ب��ازار تع��داد زی��ادی از 
س��امانه های APACS و QUADLOG در پلنت  های 
سراس��ر جهان نصب ش��ده اس��ت ولی امروزه به علت 
وجود س��امانه  های DCS متعدد در ب��ازار، راه  حل  های 
 ،Emerson مانند DCS مختلفی از سوی س��ازندگان
 Honeywell  ،IA Series Envensys  ،DeltaV
و Siemens جه��ت مهاج��رت ی��ا ارتق��ا س��امانه  های 
 APACS موج��ود به س��امانه  های DCS جدیدتر ارایه 
 Siemens می  ش��ود. ب��ه عن��وان مثال خ��ود ش��رکت
سامانه  های DCS پیشرفته   تری مانند PCS7 را توسعه 
و بس��ط می  دهد. از همین رو با توجه به این که راهبرد 
 Siemens در پش��تیبانی از ای��ن س��امانه رو ب��ه پایان 
می  باش��د، این ش��رکت یک راهبرد مهاج��رت مؤثر را 
ب��رای هر دو س��امانه ی APACS و  QUADLOG بر 
  SIMATIC PCS7 اس��اس س��امانه   ی کنترل فرآیند
  APACS توس��عه داده است. همان  طوری که گفته شد
یک سامانه   ی کنترل فرآیندی است که از نرم  افزارهای 
  APACS استفاده می کند. کنترل  کننده ی HMI متعدد 
می  تواند با یک ایس��تگاه اپراتوری مبتنی بر Unix که 
APS  نامی��ده می  ش��ود یا ب��ا یک س��امانه   ی مبتنی بر 
Windows  ب��ه نام  ProcessSuite اس��تفاده ش��ود. 
از این رو کلی��ه   ی امكانات نرم  اف��زار پیكربندی کنترل 
ای��ن س��امانه با نرم  اف��زار قدرتمن��د Step 7 و امكانات 
HMI نیز با نرم  افزار WINCC مربوط به PCS7 قابل 

جایگزینی و پیاده  سازی می  باشد.
ایمن��ی  س��امانه   ی   QUADLOG  همچنی��ن 
اس��تفاده  ایمن��ی  خ��اص  نرم  اف��زار  از  ک��ه   می  باش��د 
 APACS س��امانه  توس��عه   ی  ب��ا  بنابرای��ن  می  کن��د. 
ب��ا   QUADLOG ایمن��ی  امكان��ات   PCS7  ب��ه 
Safe- مانن��د س��امانه  ای��ن  ایمن��ی  گزینه   ه��ای 
کنت��رل   Fail safe  قابلی��ت ی��ا  و    ty Matrix 

کننده  های سری 400F جایگزین می  شود.
 APACS OS عن��وان  تح��ت  گزین��ه  ای   Siemens
ارای��ه    APACS اپرات��وری  واس��ط  ارتق��ای   جه��ت 
می  دهد. ش��كل 23 معماری مربوط به تبدیل یا ارتقای 

سامانه   ی +APACS به PCS7 را نشان می  دهد.
نش��ان   DCS فن��اوری بررس��ی رونده��ای   بنابرای��ن 
می  ده��د ک��ه APACS ب��ه آرام��ی در حال ب��ه ارتقا یا 
مهاج��رت به س��وی  PCS7 می  باش��د. به ط��وری که 
 PCS7 در حال حاضر در APACS قابلیت  ه��ای اصلی
و نی��ز در بقیه   ی محص��والت Siemens وج��ود دارد. 
 PLCنیز با تجهیزات APACS Quadlog س��امانه   ی
های ایمن سری S7 سازگار و اصالح شده است. با توجه 
خط زمانی موجود در س��ایت Siemens تجهیزات مور 
 دیگر پشتیبانی نخواهد شد و به نظر می رسد که در آینده 
س��امانه   ی PCS7 تنها DCS قابل توس��عه توسط این 

شرکت خواهد بود.
وضعی��ت بعض��ی از قطع��ات APACS  در ج��دول 2 

خالصه شده است.

PCS7 به APACS شكل 23. معماری نمونه برای ارتقای سامانه   ی

I/O 8. ماژول   های
 I/O ماژول  ه��ای   Siemens Moor ش��رکت 
 APACS اتوماس��یون س��امانه   ی  ب��رای  را  متنوع��ی 
 عرض��ه ک��رده اس��ت. ک��ه فهرس��ت بعض��ی از ای��ن 

ماژول  ها در زیر آمده است:
 •APACS+ Enhanced Analog Module 
)EAM(
 •APACS+ HART Fieldbus Module )HFM(
 •APACS+ Input Discrete Module )IDM(
 •APACS+ Input Discrete Module )IDM( 
Addendum
 •APACS+ Isolated Discrete Output )IDO-
DC( Module 24 to 125 VDC
 •APACS+ Isolated Discrete Output )IDO-
DC( Module 24 to 125 VDC Addendum
 •APACS+ PROFIBUS Fieldbus Module 
)PFM(
 •APACS+ Resistance Temperature 
Module )RTM(

APACS از بعضی از قطعات Siemens جدول 2. وضعیت پشتیبانی

 •APACS+ Standard Analog Module 
)SAM(
 •APACS+ Standard Discrete Module 
Plus )SDM(+
 •APACS+ Voltage Input Module )VIM(
 •QUADLOG Output Discrete Module 
)ODM(
 •QUADLOG Standard Discrete Module 
)SDM(
 •VIM )Voltage Input Module( Installa-
tion and Service Instruction
 •APACS+ Standard Analog Input )SAI( 
Module
 •APACS+ IOBUS Fiber Optic Expander 
)IFX( Installation and Service Instruction
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ب��ه عنوان مث��ال +SDM ی��ك م��اژول I/O از خانواده 
ماژول   های س��امانه   ی +APACS اس��ت ک��ه توانایی 
ارتب��اط ب��ا ACM و ماژول  ه��ای کنت��رل دیگ��ر  را از 
م��دارات   SDM+ویژگ��ی دارد.   IOBUS طری��ق 
محاف��ظ خط��ا و بهبودی تش��خیص آن اس��ت. ماژول  
ص��ورت  ب��ه  ک��ه  را  دیجیت��ال  کان��ال   32  ،SDM+ 
نرم  اف��زاری پیكر بندی می  ش��وند ارای��ه می  دهد. زمان 
پال��س خروج��ی که قابل پیكربندی اس��ت بی��ن 10 تا 
2000mS با افزایش 10mS است. همچنین دارای دو 

نوع کانال13SOE است.
 ه��ر کان��ال ی��ك س��یگنال ورودی از فیل��د را خوانده و 
IO-  ییگنال   ها را به سیگنال  های گسسته   ی سازگار با
BUS تبدیل می  کند. کانال  های SOE وظیفه  ای مشابه 
 کانال های ورودی و خروجی گسس��ته دارند. همچنین 
کانال  های ورودی گسس��ته SOE در هر 1mS  اسكن 

می  شوند.
ه��ر تغییر در مق��دار یك کان��ال SOE به  ط��ور خودکار 
ضب��ط   SDM+ باف��ر  در  رخ��داد  ی��ك  عن��وان   ب��ه 

می  شود.
Rack-To- ن��وع  +SDM از  افزونگ��ی 
رک   ه��ای  افزونگ��ی،  ن��وع  ای��ن  در  اس��ت   Rack 
 دونسخه  ای I/O و ماژول  های کنترل بكار رفته است که 
SDM Marshalled Ter- مانن��د    I/O I پایان��ه   ی  
از  می  کن��د.  تقس��یم  را   mination Assembly 
ویژگی   های دیگر +SDM داشتن LED 34 روی پوشش 
 ماژول که اطالعات مربوط به وضعیت عملیات را ارایه 
  online 4 به  ص��ورت-mation می  دهند. ب��ه ع��الوه

گزارش خطا  ها را آماده می  کند.

APACS 8.مشخصات کلی سامانه   ی
ج��دول 3 ش��امل فهرس��تی از مش��خصات مرب��وط به  
 APACS+می باشد. محصوالت APACS+ معماری
 ،MYCRO  ،4-mation  ،ProcessSuite  ،
دارای    Siemens Moore FIELDPAC و   XTC 
Sie-  الالمت  های تجاری ش��رکت اتوماس��یون فرآیند

mens-Moore هستند.

13. Sequence of Events

+APACS جدول 3. مشخصات کلی معماری

[1] APACS+ Architecture.pdf, Rev: 4 February 2001, Siemens 
Moore Process Automation, Inc.
[2] http://www.industry.usa.siemens.com/topics/us/en/apacs2020/
support/Pages/apacs.aspx
[3] APACS+ Manuals
[4] Web Resources

مــــــراجع:
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ریزال��ور1 ی��ك حس��گر ی��ا مب��دل موقعی��ت اس��ت كه 
موقعی��ت زاویه  ای ش��فت گردن��ده   ی متصل ب��ه آن را 
 ب��ه صورت لحظ��ه   ای اندازه    گی��ری می   كن��د. ریزالور و 
عم��وزاده   ی مع��روف آن یعنی س��ینكرو2 از زمان پیش 
 از جن��گ جهان��ی دوم در كاربرده��ای نظام��ی نظی��ر 
و  تانك   ه��ا  برج��ك  زاوی��ه   ی  كنت��رل  و   اندازه   گی��ری 
 توپ   های مستقر بر روی كشتی   های جنگی مورد استفاده 
بوده   ان��د. ش��مای ظاه��ری ریزال��ور ش��بیه ی��ك موتور 
الكتریك��ی كوچ��ك اس��ت و از قض��ا ب��ه مانن��د موتور 
الكتریكی دارای یك روتور و یك اس��تاتور نیز هس��ت. 
روت��ور دارای یك ش��فت اس��ت كه به ش��فتی ك��ه قرار 
 اس��ت موقعیت زاوی��ه   ای آن اندازه   گیری ش��ود  متصل 
می   گردد، اس��تاتور نیز وظیفه   ی تولید سیگنال خروجی 
را بر عهده دارد. در مقاله    ی حاضر ساختار این وسیله به 

شكلی ساده توصیف شده است.

1. Resolver
2. Synchro

برگردان: مهندس وحید تیموری

واژه های كلیدی:
 ریزالور

مبدل آنالوگ به دیجیتال
حسگر موقعیت زاویه  ای

سیگنال های ریزالور

لد
ــ

ــ
ــ

فی
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ریزالور چیست؟
واژه  ی ریزالور یك واژه   ی عمومی است و به تجهیزاتی 
اط��اق می   ش��ود ك��ه زاوی��ه   ی مكانیكی رت��ور خود را 
 ب��ه مؤلفه   ه��ای متعام��د ی��ا كارتزی��ن )X و Y( تجزیه 
می   كنند. از نظر هندس��ی رابطه   ی بی��ن زاویه   ی روتور 
)θ( و مؤلفه   ه��ای  X و Y آن، هم��ان رواب��ط حاكم بر 

مثلث قایم   الزاویه است. 

شكل 1. تجزیه   ی یك موقعیت به مؤلفه   های آن

اص��والً تمام��ی ریزالوره��ا س��یگنال  هایی متناس��ب با 
س��ینوس و كس��ینوس زاویه   ی روتور ایجاد می   كنند. از 
آن جایی كه هر زاویه   ای س��ینوس و كس��ینوس یكتا و 
مخصوص ب��ه خ��ود را دارد، ریزال��ور موقعیت مطلق3 
روت��ور را در طی یك دور )360 درجه( نش��ان می   دهد. 
ای��ن ویژگ��ی ریزال��ور یكی از نق��اط ق��وت آن در برابر 

حسگرهای زاویه   ای افزایشی4 است. 

مشخصه   ی الكتریكی
از نظر الكتریكی یك ریزالور متعارف، یك ترانس��فورمر 
و  اولی��ه  س��یم   پیچ  بی��ن  تزوی��ج  آن  در  ك��ه   اس��ت 
س��یم   پیچ   های ثانویه   ها براساس س��ینوس و كسینوس 
 زاوی��ه   ی رت��ور تغیی��ر می   كن��د. در برخ��ی از ریزالورها 
س��یم   پیچ اولی��ه بر روی روت��ور و س��یم   پیچ   های ثانویه 
بر روی اس��تاتور ق��رار دارن��د. بدیهی اس��ت كه چنین 
س��اختاری همانن��د ی��ك موت��ور الكتریكی ب��ه منظور 
برقراری ارتباط الكتریك��ی بخش   های متحرك نیاز به 
جاروب��ك و رینگ   ه��ای لغزش5 دارد. ب��ه منظور حذف 
جاروب��ك و رینگ   ه��ای لغ��زش در ان��واع دیگ��ری از 
ریزالورها  هم س��یم   پیچ اولیه و هم سیم   پیچ های ثانویه 
ب��ر روی بخش ثابت یا همان اس��تاتور ق��رار داده می 
  ش��وند و روت��ور یك قطعه   ی گردنده اس��ت ك��ه با تغییر 
 زاویه   ی خود تزویج مغناطیسی بین سیم   پیچ   های اولیه و 

ثانویه   ها را تغییر می   دهد. 

شكل 2. ساختار دورانی یك ریزالور

3. Absolute 
4. Incremental
5. Slip ring

مانن��د تمام��ی ترانس��فورمرها، ریزالوره��ا نی��ز به یك 
سیگنال تحریك AC به عنوان مرجع نیاز دارند كه این 
سیگنال AC به سیم  پیچ اولیه اعمال می  گردد. بر روی 
دو س��یم   پیچ ثانویه نی��ز این س��یگنال  AC را خواهیم 
داش��ت ولی با دامنه   ای متناسب با سینوس و كسینوس 
زاوی��ه   ی روت��ور. ب��رای دس��ت  یابی به بهتری��ن نتیجه 

سیگنال تحریك باید از نوع سینوسی باشد.
هر ترانس��فورمری دارای نس��بت س��یگنال ورودی به 
خروجی اس��ت. این نس��بت برای ریزالورها نیز تعریف 
می   ش��ود و در حالت��ی ك��ه ورودی و خروج��ی دارای 
حداكث��ر تزویج هس��تند اندازه   گیری می   ش��ود. نس��بت 
 تبدیل به صورت خاصه به صورت TR 6 نمایش داده 
می   شود.  TR برای ریزالورهای متعارف برابر با 0/5 است، 
 بدین معن��ی كه در حالت وج��ود بیش  ترین تزویج بین 
س��یم   پیچ اولیه و ثانویه دامنه   ی سیگنال بر روی ثانویه 

نصف دامنه   ی سیگنال اعمال شده به اولیه است.
اگر ولتاژ مرجع یعنی            را با VR مشخص كنیم، در 
این صورت ولتاژهای ثانویه به شكل زیر خواهند بود: 

ثانویه   ی سینوسی:  
ثانویه   ی كسینوسی: 

در این روابط θ زاویه   ی روتور است.

شكل سیگنال  های ریزالور
اگر س��یم   پیچ اولی��ه   ی ریزالور را با یك ولتاژ سینوس��ی 
مطابق ش��كل 3 تحریك كنیم، ولتاژ القا ش��ده بر روی 
ثانویه   ها نیز یك س��یگنال سینوسی با فركانس و فازی 
برابر با ولتاژ تحریك خواهد بود. دامنه   ی س��یگنال   های 
ثانویه نیز متناسب خواهد بود با دامنه   ی سیگنال اولیه، 
نس��بت تبدیل ریزالور و س��ینوس یا كسینوس زاویه   ی 

مكانیكی روتور.

شكل 3. موج سینوسی كه به عنوان سیگنال مرجع به سیم   پیچ 

اولیه  ی ریزالور اعمال می   شود.

بادر نظ��ر گرفتن عدد 0/5  برای TR كه مقدار متعارف 
و استاندارد صنعتی اس��ت، با چرخاندن شفت ریزالور، 
سیگنال   های سینوسی و كسینوسی با دامنه   های متغیر 
را ب��ر روی صفحه   ی اسیلوس��كوپ مش��اهده خواهیم 
كرد. ب��رای مث��ال، در صورتی ك��ه روت��ور در زاویه   ی 
صفر قرار داش��ته باشد دامنه   ی ثانویه   ی سینوسی برابر 
ب��ا صفر خواهد ب��ود و دامنه   ی ثانویه   ی كسینوس��ی در 
حداكث��ر مقدار خود )نصف دامنه   ی س��یگنال تحریك( 

قرار خواهد داشت. 

6. Transformer Ratio

 

شكل 4. سیگنال   های خروجی ریزالور با زاویه   ی روتور صفر درجه

هنگامی كه روتور نس��بت ب��ه وضعیت صفر، 45 درجه 
بچرخد، دامنه  ی سیگنال   های خروجی برابر با یكدیگر 
و مس��اوی 0/707 دامن��ه   ی حداكثر خواهن��د بود، زیرا 

.sin 45 =cos 45=0/707

شكل 5. سیگنال   های خروجی ریزالور با زاویه   ی روتور 45 درجه

اگر روتور در زاویه   ی 90 درجه قرار  گیرد، ولتاژ ثانویه   ی 
مؤلفه   ی سینوس��ی در حداكثر مق��دار خود خواهد بود و 

ولتاژ كسینوسی دارای مقدار صفر خواهد شد. 

شكل 6. سیگنال   های خروجی ریزالور با زاویه   ی روتور 90 درجه

اگ��ر زاویه   ی روتور ب��ر روی موقعی��ت 135 درجه قرار 
گیرد، دامنه   ی س��یگنال   های ثانوی��ه همانند حالت 45 
درجه برابر خواهد بود، اما فاز ولتاژ كسینوسی معكوس 

خواهد شد؛ زیرا 707/0 =135.

شكل 7. سیگنال  های خروجی ریزالور با زاویه   ی روتور 135 درجه

ش��كل م��وج خروجی را در س��ایر وضعیت   های ش��فت 
روتور می   توان به روش مشابه به دست آورد.

R1

R2

لد
ــ

ــ
ــ

فی

( θ

V(R1-R2(

V)S2S4(= VS= VR TR sin θ
V)S1S3(= Vc= VR TR cos θ

  ریزالور و مبدل ...
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  ریزالور و مبدل ...

اگرچ��ه آگاهی از ش��كل دقی��ق س��یگنال  های ریزالور 
نسبت به زمان می  تواند بسیار مفید باشد و ما در هنگام 
اتصال ریزالور به اسیلوسكوپ این سیگنال را مشاهده 
خواهی��م كرد اما معمواًل با پوش7 این س��یگنال )دامنه 
در یک فركانس مرجع( نس��بت ب��ه موقعیت روتور كار 
داریم و از این سیگنال پوش استفاده می   كنیم. اگر رتور 
ریزالور با س��رعتی بچرخد كه در هر 10 پریود فركانس 
س��یگنال تحریک یک دور كامل بزند )البته باید توجه 
داشت كه در عمل این سرعت برای ریزالور مشكاتی 
را ایجاد می   كند اما تص��ور آن برای درک بهتر موضوع 
بس��یار مفید اس��ت(، پوش س��یگنال ثانوی��ه به خوبی 
مشاهده خواهد شد. ش��كل 8 پوش سیگنال سینوسی 

ثانویه را بر حسب موقعیت روتور نمایش داده است.

شكل 8.  مدوالسیون پوش سیگنال سینوسی ثانویه

داش��تن  تنه��ا  و  حام��ل8  س��یگنال  ح��ذف   فرآین��د 
پوش دمدوالس��یون نامیده می   شود كه این كار توسط 
مب��دل »ریزالور به دیجیت��الR/D(»9( انجام می   ش��ود. 
س��یگنال   های دمدوله شده   ی سینوسی و كسینوسی در 

شكل 9 نمایش داده شده است.

شكل 9.  سیگنال   های دومدوله شده   ی ثانویه

تبدیل ریزالور به دیجیتال
 مب��دل ریزال��ور ب��ه دیجیت��ال دو كار اصل��ی را انج��ام 

می   دهد:
.دمدول��ه ك��ردن س��یگنال ریزال��ور به منظ��ور حذف 

سیگنال حامل؛
.تعیین زاویه ب��ه منظور فراهم ك��ردن امكان ارایه  ی 

زاویه  ی روتور به صورت دیجیتال.
 RTC 10  معروف   تری��ن روش ب��رای انجام این كاره��ا
ن��ام دارد. از آن جای��ی ك��ه س��یگنال ثانوی��ه   ی ریزالور 
 مبین سینوس و كس��ینوس زاویه   ی روتور است نسبت 
دامنه  های این دو س��یگنال مقدار تانژانت زاویه   ی رتور 

7. Envelope
8. Carrier
9. Resolver-to-Digital
10. Rationmetric Tracking Conversion

خواهد بود. بنابراین خواهیم داشت:

 
مبدل RTC كارش محاسبه   ی arctan بر روی نسبت 
س��یگنال   های ریزالور با استفاده از شمارنده   ای است كه 
موقعیت روت��ور ریزالور را دنبال می   كند. این محاس��به 

مبتنی بر ماهیت مثلثاتی است:

ای��ن معادل��ه می   گوید ك��ه سینوس��ی تفاض��ل بین دو 
زاوی��ه می   توان��د از روی ضرب دو به دوی س��ینوس و 
كس��ینوس دو زاویه و تفریق تفاضل   ها به دست آید. به 
 ع��اوه تا وقتی كه تفاضل بین دو زاویه كوچک اس��ت
 )                        (  تقری��ب زی��ر می   توان��د مورد اس��تفاده 

قرار گیرد: 
 

كه این تقریب معادله را بس��یار س��اده می   كند. بنابراین 
اگر فاصله   ی دو زاویه از یكدیگر كمتر از 30 درجه باشد 
تفاضل بین ضرب دو ب��ه دوی آن  ها می   تواند از همان 

رابطه   ی ساده محاسبه شود.
 D/A ای��ن معادله با اس��تفاده از مبدل ،R/D در مب��دل
ضرب كننده و با ضرب سیگنال   های ریزالور  )متناسب 
با C و D ( در س��ینوس و كسینوس زاویه   ی دیجیتال، 
δ، كه خروجی مبدل اس��ت انجام می   شود. ساختار این 

مبدل در شكل 10 نمایش داده شده است. 
نتای��ج از یكدیگ��ر تفرق می   ش��وند، از طریق ضرب در 
سیگنال مرجع دمدوله می   شوند، و برای تولید سیگنال 
DC متناس��ب با تفاضل یا خطای بین زاویه   ی ریزالور، 

θ، و زاویه   ی دیجیتال، δ، فیلتر می   شوند. 

زاوی��ه   ی دیجیتال، δ، در ش��مارنده ذخیره می   ش��ود، 
س��پس با استفاده از یک اس��یاتور كنترل شده با ولتاژ 
افزای��ش یافته یا كاه��ش می   یابد تا جای��ی كه خطا به 
صفر تقلیل یابد؛ در این نقطه δ = θ خواهد بود )یعنی 
زاویه   ی دیجیتال خروجی مبدل برابر با زاویه   ی ریزالور 
خواهد ب��ود(. این افزایش یا كاهش زاویه   ی دیجیتال، 
δ، باعث می   ش��ود كه زاویه   ی ریزالور یعنی θ را دنبال 
كن��د؛ به همین علت اس��ت ك��ه این نوع مب��دل دارای 

صفت »دنبال گر« است. 

θ    arctan          = arctan

    sin)θ - δ(    sin θ cos δ - cos θ sin δ          

sin θ
cos θ

Vs
Vc

δ = θ + 30

sin)θ - δ( = θ - δ~      

شكل 10. ساختار كلی یک مبدل ریزالور به دیجیتال
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قسمت سیزدهم

ادامه

اندازه گیری جریان 
سیاالت در صنعت

در دو ش��ما ره ی قبل��ی ماهنام��ه و در ش��روع بخ��ش 
ده��م از ای��ن مطلب، ضمن آش��نایی با دلیل اس��تفاده 
از صحت س��نج، در مبح��ث »عملیاِت صحت س��نجی« 
و  حجم��ی  صحت س��نج های  از  کل��ی  روش  دو  ب��ا 
صحت سنج های وزنی آشنا ش��دیم. در ادامه ی بحث، 
ب��ه ادامه ی تش��ریح و تبیین این گونه صحت س��نج ها و 
محاس��بات مربوطه پرداخته خواهد شد، ضمن این که 
در ادامه ی بحث به واسنجی صحت سنج ها نیز پرداخته 

خواهد شد.
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2.5.10. صحت سنج  های مخزنی
صحت  س��نج  های مخزن��ی ]1[ بیش  ت��ر ب��رای تعیی��ن 
صح��ت عملک��رد دس��تگاه های اندازه گی��ری پراکنده 
در مناط��ق عملیاتی )از جمله مناط��ق توزیع یا پخش 
فراورده   ه��ای نفت��ی( کارب��رد دارد. در ای��ن روش، ب��ا 
مقایس��ه   ی حجم دریافت ش��ده از صحت سنج با حجم 
عبوری یا حجم اندازه گیری ش��ده توسط دستگاه تحت 
آزمای��ش ضریب تصحیح تعیین می   گردد. ش��ایان ذکر 
اس��ت، طراز نمودن مخزن دستگاه صحت سنج قبل از 
ش��روع آزمایش الزامی ب��وده و دقت و صحت آزمایش 
را تضمین می   کند. این صحت س��نج   ها نیز خود به چند 

صورت تقسیم بندی می شوند. 
اولین تقسیم بندی براس��اس شرایط ساختمان دستگاه 

است:
.صحت   س��نج   های مخزن��ی تحت فش��ار1 ک��ه داخل 

مخزن همراه با فشار است؛
.صحت   س��نج   های مخزن��ی روب��از2 که فش��ار مخزن 

همان فشار اتمسفر است.
.تقس��یم بندی بعدی، تقس��یم بندی از نظر ساختمان 

مخزن دستگاه است:
.مخزن دس��تگاه فقط از گلوگاه باال به   صورت حجمی 

مدرج است؛
.مخزن دستگاه هم از گلوگاه باال و هم از گلوگاه پایین 

به   صورت حجمی مدرج است.
.آخرین تقس��یم بندی نیز از نظ��ر قابلیت حمل و نقل 

دستگاه است:
.صحت   سنج   های مخزنی ثابت3؛

.صحت   سنج   های مخزنی قابل حمل4.
این   گون��ه  در  قب��ول  قاب��ل  حج��م   کمتری��ن 
صحت س��نج   ها بای��د مع��ادل حداقل یک و نی��م دقیقه 
عملکرد دستگاِه تحت صحت سنجی در شرایط نرمال 
باشد ]2[. این محدودیت در حالی برای صحت سنج   های 
مخزنی وجود دارد که در صحت سنج   های لوله   ای وجود 
 نداشت. به بیانی، مطابق با توصیه   ی API محدودیت 
صحت س��نج  های مخزنی به   دست آوردن تکرارپذیری 
اس��ت که به تعداد دفعات انج��ام آزمایش و دقت عمل 
آزمایش گر بس��تگی پی��دا می   کند. یک��ی از کاربردهای 
عم��ده   ی این صحت س��نج   ها، در ظرفیت های پایین و 

بیش   تر به عنوان صحت سنج سیار است.
 قب��ل از ش��روع ب��ه کار ب��ا این   گون��ه صحت س��نج   ها، 

بازرسی   های اولیه ی زیر باید انجام شود]1[:
.قس��مت   های داخلی مخزن از نظر ش��رایط پوش��ش 
ج��داره   ی مخ��زن و هم چنی��ن رس��وبات احتمالی مواد 
هیدروکربوری باقی مانده از آزمایش   های قبلی، بازرسی 

و بازبینی شود؛
نظ��ر  از  مخ��زن  بیرون��ی   .قس��مت   های 
آس��یب دیدگی   هایی که ممکن است باعث تغییر حجم 
استاندارد مخزن بشود، بازرسی شود )هرگونه برآمدگی 

1. Pressurized Tank Prover
2. Open Tank Prover
3. Fixed Tank Prover or Installed Tank Prover 
4. Portable Tank Prover 

الف( مخزن دارای یک گلوگاه )باال(                                         ب( مخزن دارای دوگلوگاه )باال و پایین(

شکل10. 8. انواع ظرف های استاندارد

و تورفتگی جداره(؛
.تمام اتص��االت، به   وی��ژه اتص��االت و لوله های غیر 
فل��زی )الس��تیکی( ب��ه   کار گرفته ش��ده در س��امانه از 
جهت ضایعاتی مانند فرس��ودگی، پیچیدگی احتمالی، 
خمیدگی و هم چنین وجود نشتی به   دقت بررسی شود؛

.دماس��نج   ها و فشارسنج   ها هم از نظر صحت عملکرد 
و هم از نظر اعتبار گواهی نامه   ها بازرسی شود؛

روی  رق��م  آزمای��ش،  اول  دور  ش��روع   .ب��رای 
ش��ود.  ثب��ت  آزمای��ش  تح��ت  دس��تگاه  ش��مارنده   ی 
.همچنی��ن، چنان چ��ه از مخزن با دو گلوگاه اس��تفاده 

می شود باید سطح آب در گلوگاه پایین ثبت شود؛
.قبل از ش��روع آزمایش، بای��د یک بار مخزن/مخازن 
به ط��ور کامل پر و خالی ش��ود )مخزن خیس ش��ود( تا 
هنگام آزمایش اصلی بخش��ی از مایع مورد استفاده )به 
خطا( برای آزمایش صرف خیس کردن آن نش��ود. این 
اق��دام، هم چنی��ن ما را در طراز ک��ردن مخزن و قرائت 
صحیح س��طح مایع از روی صفحه   ی مدرج گلوگاه آن 

یاری می   کند.

1.2.5.10. نکات عملیاتی
اگر مخزن دس��تگاه دارای دو گلوگاه باشد، قبل از این  

که مخزن به طور کامل تخلیه ش��ود و درس��ت پیش از 
رسیدن سطح مایع به مقابل خط صفر صفحه   ی مدرج 
باید ش��یر اصلی تخلیه بسته شده و 30 ثانیه )یا مطابق 
با زمان توصیه شده توسط سازنده( فرصت داد تا سطح 
مایع کامالً س��اکن ش��ود. حال می   ت��وان هم زمان با باز 
کردن شیر کوچک و فرعی تخلیه، سطح آب را درست 
ب��ر روی خط مقیاس صفر متوق��ف نمود. زمانی صرف 
ش��ده برای این عملیات باید در تم��ام مراحل آزمایش 
به طور یک سان و دقیق رعایت گردد ]رجوع شود به بند 

4.  5. 8 . 4 از مرجع ]1[.
برای مخزن   های با یک گلوگاه، ش��یر تخلیه   ی مخزن 
را ت��ا خارج ش��دن مس��تمر و یک نواخت مای��ع باز نگه 
می داریم. هنگامی   که تخلی��ه   ی آب به طور مداوم تمام 
ش��د و خروج آب به   صورت چکیدن قطره ش��روع شد و 

درست قبل از بس��تن کامل شیر تخلیه باید حداقل 30 
ثانیه )یا مطابق با زمان توصیه ش��ده توس��ط س��ازنده( 
ب��رای ری��زش قطرات آب زم��ان در نظر گرفت ش��ود. 
زمان��ی صرف ش��ده ب��رای ای��ن عملیات بای��د در تمام 
مراحل آزمایش به طور یک س��ان و دقیق رعایت گردد 

]رجوع شود به بند 4.  5. 8 . 4 از مرجع ]1[.
ب��رای قرائت س��طح مای��ع در مخ��زن بای��د مطابق با 
دستورالعمل مندرج در بخش 4 .5 از فصل 8 استاندارد 
API MPMS عم��ل نمود. مثاًل چون معمواًل س��طح 
مای��ع در ظ��رف شیش��ه ای به  ص��ورت هالل��ی حال��ت 
می گیرد، هنگام قرائت س��طح مایع در صفحه   ی مدرج 
با شیشه ی شفاف، س��طح پایین مایع و در شیشه های 
غیرشفاف یا کدر سطح تماس مایع با کناره های گلوگاه 

)که از سطح هموار آن باالتر است( خوانده شود.
دارای  ک��ه  هیدروکرب��وری  م��واد  مانن��د  مایعات��ی  از 
چس��بندگی هس��تند )از جمل��ه نفت خ��ام و نفت کوره( 
نمی   ت��وان در صحت س��نجی ب��ه ای��ن روش اس��تفاده 
 نمود. آن   چ��ه API توصیه نموده اس��ت )مطابق با بند
4. 5. 8. 4 از استاندارد API MPMS 48صحت سنجی 
دستگاه های مورد استفاده در اندازه گیری مواد چسبنده 
اندازه گی��ر مبن��ا  لول��ه  ای و  توس��ط صحت س��نج  های 

مناسب  تر است.

2.2.5.10. مراحل عملیات
مخزن صحت سنج باید با مایع عبوری از دستگاه تحت 
آزمای��ش پر ش��ود، به محض ورود مای��ع داخل مخزن 
میزان جریان س��یال در دس��تگاه تحت آزمایش تحت 
کنت��رل در آمده و بای��د میانگین دما و فش��ار ورودی و 

خروجی در حین عملیات ثبت شود؛
ب��ه محض رس��یدن س��طح مای��ع ب��ه گل��وگاه فوقانی 
صحت س��نج، باید ش��یر اصلی مس��دود و ورود مایعات 
ب��ه درون مخزن قطع ش��ود. پس از حص��ول اطمینان 
از قطع کامل جریان مایع، دمای مایع در صحت س��نج 
ثبت ش��ود )در صورتی  که بیش از یک دماس��نج نصب 

شده است، میانگین دما ثبت شود(؛
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رقم ش��مارنده و س��طح آب در گل��وگاه فوقانی به دقت 
قرائت و ثبت ش��ود. در این  جا، آخری��ن اقدام مرحله  ی 

اول آزمایش انجام می شود؛
.ب��ا انجام مراحل ب��اال و با مراجعه ب��ه اطالعات ثبت 
ش��ده، MF مربوط به این مرحله به روشی که در ادامه 

خواهد آمد محاسبه می شود؛
.دور بعد آزمایش صحت سنجی به همین روش تکرار 

می شود؛
.در دو دور متوال��ی، نبای��د دو MF محاس��به ش��ده با 

دامنه ی تغییراتی بیش از 05/ 0 % باشد.
نکت��ه ی 1: خوانن��دگان محترم می توانند برای کس��ب 
اطالعات بیش��تر در خصوص الزامات و مشخصه های 
س��اختمان این گونه صحت سنج ها، به اس��تانداردهای 

API MPMS 4.4 و NIST مراجعه نمایند.
نکته ی2: چنان چه شاخص قید شده در بند 6  از میزان 
0/05% بیش تر باش��د، بای��د آزمایش  ها از ابتدا ش��روع 
ش��ود. این روند تا حصول نتیج��ه ی مطلوب ادامه پیدا 
خواه��د ک��رد. بدیهی اس��ت در صورت ع��دم نتیجه ی 
قابل قبول در چند مرحله آزمایش، الزم است آزمایش 
متوقف و نس��بت به شناسایی ایراد دستگاه و رفع عیب 

از آن به سرعت اقدام شود.

واسنجی صحت سنج  ها
6.10. واسنجی یک صحت سنج

همان   گونه که در واس��نجی ادوات فش��ار، گاهی اوقات 
و برحس��ب ض��رورت مجب��ور هس��تیم دس��تگاه های 
نش��ان  دهنده   ی فش��ار اس��تاندارد5 ی��ا مبن��ا را مج��دداً 
واس��نجی و تنظیم کنیم، در صحت س��نج   های مربوط 
به جریان س��یال نیز همین قانون حاکم است. به بیانی 
صحت س��نج   های جریان ه��م نیاز به واس��نجی دوره  

ای دارن��د. علت عمده   ی این ام��ر می   تواند تغییر حجم 
صحت س��نج در اثر رس��وبات احتمال��ی در جداره   ی آن 
باش��د ضمن این   که فرس��ودگی متعلقات صحت سنج و 
عمر ادوات آن نیز بهانه   ی خوبی برای واسنجی خواهد 
بود. اما نوبت بعدی واس��نجی یک صحت سنج با توجه 
به نوع فناوری به   کار برده شده در آن متفاوت می باشد. 
برای مثال صحت س��نج   های قابل حمل هر س��ه سال 
یکب��ار و صحت س��نج   های ثاب��ت )اع��م از لول��ه   ای یا 
مخزنی( هر پنج سال یکبار نیاز به واسنجی دارند. این 
در حالی اس��ت که دستگاه اندازه گیری مبنا هر سه ماه، 
یک بار نیاز به واس��نجی دارد]1[. بدیهی است ارقام داده 
شده یک نس��خه  ی ثابت برای تمام انواع دستگاه های 
مش��ابه نیس��ت، یعنی با توجه به نوع س��یال و یا دوره

 های اس��تفاده از یک صحت س��نج چون ن��وع و میزان 
استهالک دستگاه  ها متفاوت است دوره   های واسنجی 

آن نیز متغیر خواهد بود.
روش محاس��به ی زم��ان واس��نجی ی��ا تعیی��ن زم��ان 
حجم پایه ی یک صحت س��نج: باید دقت ش��ود که در 
زم��ان عملی��ات واس��نجی، تکرارپذیری صحت س��نج 
 نبای��د از میزان پیش   بینی ش��ده توس��ط س��ازنده   ی آن 

5. Standard pressure gage

بیش  ت��ر ش��ود. مطابق با نظ��ر API زمانی   ک��ه در یک 
دوره   ی واس��نجی، تکرارپذی��ری نس��بت ب��ه س��ال یا 
دوره ی قبل 0/02 باشد، واس��نجی باید حداکثر در 12 

ماه بعد انجام پذیرد.
برای مثال با فرض این   که میزان مجاز توس��ط سازنده 
0/047 باشد، چنان چه تکرارپذیری صحت سنج در 20 
ماه پیش 0/030 و تکرارپذیری فعلی 0/035 محاس��به 

شده باشد، آنگاه خواهیم داشت:

)Mounths between Calibration× Alo
lowable Change in B.V(/Last Volume 
Change% = 20×0.047/0.035 = 27 Mounths

یعنی 27 ماه بعد از آخرین تاریخ واسنجی، مجدداً باید 
حجم پایه ی صحت س��نج تعیین ش��ود. بدیهی اس��ت 
رابطه  ی باال برای ش��رایط ع��ادی معتبر بوده و رعایت 

نکات زیر ضروری است]3[:
.هی��چ   گاه فاصله ی بین دو کالیبراس��یون از 60 ماه )یا 

پنج سال( بیش  تر نشود؛
.بع��د از تعمیر صحت س��نج ی��ا تعوی��ض قطعه   ای که 
باع��ث تغییر حجم احتمالی ش��ود، حتمًا بای��د با انجام 

آب رانی حجم پایه ی جدید محاسبه و تعیین گردد؛
بعد از تعمیر به شرط تعویض قطعه و پیرو آن واسنجی 
صحت س��نج، واس��نجی بعدی نباید از 12 ماه بیش��تر 

شود؛
 .در رابط��ه   ی محاس��به ی زم��ان بی��ن دو واس��نجی، 

هیچ  گاه رقم باالتر از 0/05 قرار داده نشود.
نکت��ه: همان   گون��ه ک��ه قب��اًل بی��ان ش��د، مطاب��ق ب��ا 
توصیه ه��ای اس��تانداردی، در ص��ورت آس��یب دیدگی 
پوش��ش داخل��ی صحت س��نج، ب��از و بس��ت ک��ردن 
آشکارس��ازها و یا آسیب   دیدگی س��طح بیرونی توپک، 
واسنجی صحت س��نج الزامی است. البته به شرایط یاد 

شده باید واسنجی   های دوره   ای را نیز اضافه نمود.
روش های مختلف واسنجی صحت سنج   ها:

1. Water Draw Method:
 •Volumetric Water Draw Method
 •Gravimetric Water Draw Method
2. Master Meter / Proving Tank Method
3. Master Meter / Master Pipe Prover 
Method

7.10. واسنجی صحت سنج  ها به روش 
آب  رانی

تعیی��ن  صحت س��نج،  ی��ک  واس��نجی  از  منظ��ور 
ب��ه  توج��ه  ب��ا  اس��ت.  دس��تگاه  آن  پای��ه ی   حج��م 
این  ک��ه تعیی��ن MF و تعیی��ن صح��ت عملک��رد ی��ک 
دس��تگاه اندازه گی��ری جری��ان در گرو درس��تی و دقت 
صحت س��نج مورد اس��تفاده اس��ت، بدیهی اس��ت این 
مرحل��ه از آزمایش   ها بس��یار حس��اس و حای��ز اهمیت 
اس��ت. ای��ن روش یا توس��ط کارخانه   ی س��ازنده انجام 
می ش��ود ی��ا در زم��ان بهره   ب��رداری و ب��ا توج��ه ب��ه 

 الزامات پیش آمده نس��بت به ش��رایط زمانی واسنجی 
الزام��ی  واس��نجی  بهره   ب��رداری  ی��ا ش��رایط  دوره   ای 
انج��ام  انج��ام واس��نجی در ش��رایطی  خواه��د ش��د. 
صحت س��نج  داخل��ی  س��طوح  ک��ه  ش��د  خواه��د 
م��واد  از  اث��ری  هیچ گون��ه  و  ب��وده  تمی��ز  کام��اًل 
 هیدروکربن��ی وج��ود نداش��ته باش��د. روش آب رانی در 
ب��ه  نس��بت  کوچ��ک  ظرفی��ت  ب��ا  صحت س��نج   های 

صحت سنج   های بزرگ  تر مقرون تر به صرفه است.
واسنجی صحت سنج   ها خود به دو گونه انجام می شود:
1. واس��نجی مس��تقیم، که به طور مس��تقیم  )با ادوات 

مستقیم( و با آب عمل واسنجی انجام می شود؛
2. واس��نجی غیرمس��تقیم، در این ج��ا از اب��زار واس��ط 

استفاده می   کنیم.
در روش واسنجی غیرمستقیم به   جای این که صحت سنج 
خود را به طور مستقیم )مثاًل( برای Bbls 40 واسنجی 
 )6 Bbls کنیم، ابتدا یک صحت سنج با حجم کم )مثاًل
ولی با دقت و درس��تی بس��یار باال را واسنجی می   کنیم. 
س��پس از این صحت س��نج با حجم کم برای واس��نجی 
صحت سنج های با حجم باالتر استفاده می   کنیم. حجم 
پایه به   دست آمده مربوط به مخزن واسط، برای سه ماه 
معتبر بوده و در این مدت می   توان به دفعات از آن برای 
 واسنجی دیگر صحت سنج   ها استفاده نمود. نکته   ی مهم 
این   که حتی   االمکان باید تعداد دفعات اس��تفاده از ظرف 
اس��تاندارد در ی��ک آزمایش را کاه��ش داد چون هرچه 
تعداد بارهای اس��تفاده از ظرف اس��تاندارد کمتر باش��د، 
می��زان ع��دم قطعی��ت آن نیز کمت��ر خواهد ب��ود. برای 
ساخت ظرف   های اس��تاندارد باید از فناوری   های خاص 
بهره ب��رد که معمواًل در کارخانه ه��ای مخصوص تولید 
می شوند. هر ظ����رف اس��تاندارد به تنهایی دارای یک 
برگه ی هویتی6 ویژه اس��ت، به طوری که حتی شماره   ی 
س��ریال پلمب ی��ا مهر و موم صفحه   ی مدرج شیش��ه ای 
 آن نی��ز در ای��ن برگه   ها قید ش��ده اس��ت. هم چنین تمام 
ویژگی   ه��ای ه��ر ظ��رف روی صفح��ه   ی پ��الک فلزی 
مش��خصات7 فنی آن ظرف درج ش��ده و به   سادگی قابل 

رؤیت می باشد.

 گواه��ی اصالت هر ظرف اس��تاندارد باید قب��اًل به تأیید 
 یک��ی از مؤسس��ات معتبر جهان��ی از جمل��ه NIST 8 یا
 ILAC 9  رس��یده شده باش��د. برای اطالعات بیش  تر به 

پیوست شماره   ی 3 مراجعه شود.
 )NBV هر ظرف اس��تاندارد دارای یک حجم پایه 10)یا
اس��ت ک��ه در ه��ر آزمای��ش حج��م موج��ود در مخزن 

استاندارد، الزامًا همان حجم پایه نیست.

6. Test measure certificate
7. Name plate
8. National Institute of Standards and Technology
9. International Laboratory Accreditation Coopera-
tion
10. Nominal Base Volume
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 یعن��ی زمانی   که مخزن پر می ش��ود و س��طح آب دقیقًا 
مقاب��ل صف��ر صفح��ه   ی مدرج باش��د، می ت��وان گفت 
حج��م موجود در مخزن دقیقًا همان حجم پایه اس��ت. 
حجم این ظر  ف   ها که در اندازه   های مختلف س��اخته و 
عرضه شده   اند با رعایت نکات استانداردی و بهره گیری 
از آخری��ن روش ه��ای نوی��ن آزمایش��ی به ط��ور دقیق 
مش��خص و توس��ط مؤسس��ات معتبر بین المللی تأیید 
می ش��ود و ام��روزه اس��تفاده از این ظرف   ه��ا به   همین 
منظور در صنایع نفت دنیا مرس��وم و متداول است. اگر 
س��طح مایع پایین   تر از صفر باشد، میزان کاستی باید از 
حجم استاندارد کم شود و بالعکس برای اگر سطح مایع 
باالتر از صفرِ صفحه   ی مدرج باش��د باید میزان اضافی 
مایع به حجم اس��تاندارد اضافه ش��ود. از روش صفحه 

 ی مدرج که در گلوگاه ظ��رف قرار دارد می   توان میزان 
حجم واقعی را محاسبه کرد:

BVActual = BVCan + SR

ک��ه در آن SR 11    )ب��ا رعایت عالم��ت مثبت یا منفی( 
حجم قرائت ش��ده از روی صفحه مدرج اس��ت. گرچه 
معمواًل ظرفیت اس��می یک ظرف اس��تاندارد بر حسب 
گالن بیان می شود، اما آن   چه در گلوگاه ظرف استاندارد 
ب��ه عنوان SR منظور می ش��ود بر حس��ب اینچ مکعب 

است.
مخازن استاندارد یاد شده خود دارای دو نوع است:

ال��ف. ظرف   های اس��تاندارد با قابلی��ت واژگونی12 که در 
ظرفیت   ه��ای 1، 10 و 50 لیت��ری ب��رای تعیی��ن حجم 

پایه ی صحت سنج مبنا ساخته می شود.
حمل ونق��ل،  قابلی��ت  عل��ت  ب��ه  ظرف   ه��ا   این   گون��ه 
ی��ا  کوچ��ک  صحت س��نج   های  ب��رای   بیش  ت��ر 

صحت سنج   های قابل حمل کاربرد دارند.
ب. ظرف استاندارد ثابت13

یک نوع خاص از ظرف   های ثابت که با قابلیت استفاده 
در سایت14 ساخته شده است در محل صحت سنج   های 

ثابت مورد استفاده قرار می   گیرند. 
ب��ا توجه به ش��رایط س��ایت و ام��کان آس��یب   پذیری، 
 بای��د آن   را به   گون��ه   ای نگه��داری ک��رد ت��ا در مقاب��ل 
آس��یب   های احتمالی ناش��ی از عوامل فیزیکی و جوی 
 محافظ��ت ش��ود. تف��اوت ظرف   ه��ای ف��وق ب��ا دیگر 
ظرف   ها در این جا اس��ت که ظرفی��ت این   گونه ظرف تا 

2000 گالن هم امکان   پذیر است.
به علت باال بودن درس��تی صحت س��نج مبن��ا15 از این 
دس��تگاه صحت س��نجی به عنوان مرجع اندازه گیری و 
برای واس��نجی دیگر صحت س��نج   ها استفاده می شود. 
برای واسنجی صحت س��نج مبنا و تعیین حجم پایه ی 

آن، از روش آب  رانی استفاده می شود.

11. Scale Reading
12. Invertible Ceraphin Can
13. Installed ceraphin Can
14. Field Standard Test Measure
15. Master Prover

البت��ه در اغلب مناط��ق نفتی جهان ب��رای تعیین حجم 
پایه ی صحت س��نج   ها، عملیات واس��نجی صحت سنج 
مبنا توس��ط ظروف اس��تاندارد و با آب تصفیه شده انجام 
می ش��ود. ویژگی ه��ای آب م��ورد اس��تفاده در عملی��ات 
واس��نجی بسیار حایز اهمیت اس��ت. بهترین گزینه، آب 
خالص قابل شرب، تمیز، فاقد هرگونه ناخالصی، امالح 
معدنی و چربی اس��ت. بدیهی است، استفاده از آب آلوده 
و کثی��ف، گازدار، مخل��وط ب��ا هرگونه ناخالص��ی )مواد 
هیدروکربوری( ش��ور یا آب راکد ک��ه مدت   ها در معرض 
هوا قرار گرفته باشد می تواند عملیات واسنجی را با خطا 
و اختالل جدی مواجه سازد. کم ترین استدالل می   تواند 
 سخت بودن قرائت دقیق سطح تماس مایعات ذکر شده با 
شیش��ه   ی صفحه   ی مدرج ظرف اس��تاندارد باشد که این 
امر دقت واس��نجی را مخدوش می   نماید. دلیل عمده   ی 
انجام صحت سنجی با آب، چگالی 1/0000 آب )یا بسیار 
نزدیک به آن( اس��ت. از طرف��ی ظرفیت حرارتی آن باال 
بوده و در عوض تراکم پذیری و ضریب انبس��اط حرارتی 
آب کم تر از مواد هیدروکربوری اس��ت]3[. به همین دلیل 
 هن��گام عملیات واس��نجی موان��ع انجام ی��ک آزمایش 

دل چسب و دردسرهای احتمالی آن بسیار کم می باشد. 
ام��ا حقیقت   های یاد ش��ده نبای��د م��ا را از رعایت اصول 
صحیح واسنجی دور نگه دارد، به   ویژه این   که اندازه گیری 
دما و فشار آب در زمان آزمایش بسیار حایز اهمیت است.

نکات��ی ک��ه به منظ��ور آم��اده س��ازی س��امانه و قبل از 
عملیات آب  رانی باید رعایت کرد:

1. ب��ا توجه به حجم پایه ی تقریبی صحت س��نج مبنا، 
ظرف   های اس��تاندارد مناس��ب انتخاب می گ��ردد. باید 
س��عی ش��ود ظرف   ها از نظ��ر حجم و تع��داد به   گونه   ای 
انتخاب گردد که هن��گام عملیات با حداقل جابجایی و 
تعویض ظروف بتوان به حجم مورد نظر رس��ید. مزیت 
ای��ن کار، کاهش ریخت  وپ��اش آب در حین عملیات و 

افزایش دقت و درستی آن است؛
2. پیکربن��دی ش��بکه ی آب   ران��ی و نح��وه   ی چین��ش 
 ادوات ش��بکه ی آزمای��ش و به   وی��ژه ترتی��ب آب گیری 

شکل 10. 9 . ظروف استاندارد با قابلیت واژگونی )ظرفیت   های موجود 1، 10 و 50 لیتر(

و  ش��ده  بررس��ی  دق��ت  ب��ه  اس��تاندارد   ظرف   ه��ای 
برنامه   ریزی مناس��ب انجام ش��ود. چون حجم تقریبی 
پایه مش��خص اس��ت، تعداد ظرف   ها با حجم مناس��ب 
 انتخ��اب می   گ��ردد. چیدم��ان ظرف   ه��ا از نظ��ر نوبت

آب   گی��ری بس��یار مه��م اس��ت و بیش  ت��ر ب��ه درایت و 
سلیقه   ی بهره   بردار بس��تگی دارد. برای مثال، بهترین 
چیدم��ان، قرار دادن بزرگ  ترین ظرف در آخرین نوبت  
آب گیری اس��ت. برای مثال یک ظرف با ظرفیت 100 
گال��ن دارای گلوگاه با حجم مناس��بی اس��ت که قدرت 
 مان��ور م��ا را هنگام انج��ام آزمای��ش باال می   ب��رد. اگر 
آب   گیری ظرف بزرگ را در ابتدای آزمایش قرار دهیم، 
چون وسواس بیش  تری برای پر کردن ظرف در حوالی 
نقطه  ی صفر داریم ممکن است قدرت مانور را از دست 

بدهیم؛
3. محلی مناس��ب )صاف، هموار و تراز( برای استقرار 
 ظرف   ه��ای اس��تاندارد پیش   بین��ی و ظرف ه��ای فوق 

به   ترتیب آب   گیری روی این سطح تراز شود.
تراز بودن ظرف   ها، قرائت صحیح میزان آب در مخزن 

را آسان می   کند؛
4. مخ��زن ذخی��ره   ی آب16 در فرآین��د عملی��ات نقش 
 مهم��ی را دارد، از ای��ن رو بای��د حج��م ای��ن مخ��زن 
به   گون��ه   ای انتخ��اب گردد تا در حی��ن عملیات، به   علت 

کمبود آب آزمایش ما را دچار وقفه یا اختالل نکند؛
5. در طراح��ی، انتخاب ادوات و چیدمان آن باید دقت 
شود تا یک سامانه متناسب و متوازن داشته باشیم. این 
تفک��ر ما را هدایت می   کند تا در ط��ول عملیات بتوانیم 
جریان ثابتی را از دستگاه تحت آزمایش خود عبور داده 

و به نتایج مطلوبی دست پیدا کنیم؛
6. در نظر داش��تن تمهی��دات الزم ب��رای جلوگیری از 
ریخت��ن قط��رات آب در حین عملیات )حتی از دس��ت 
دادن قطره ای آب می   تواند عملیات صحت س��نجی را 

با عدم دقت و صحت مواجه سازد(؛
7. قب��ل از ش��روع عملی��ات، بای��د به ط��ور آزمایش��ی 

16. Reservior
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شکل 10. 10. ظروف استاندارد ثابت

ب��ه  مجموع��ه  در  آب  و  ش��ده  راه   ان��دازی  س��امانه 
ضم��ن  عم��ل  ای��ن  ب��ا  ش��ود.  آورده  در   چرخ��ش 
مش��اهده   ی احتمالی ضعف های ش��بکه، دم��ای تمام 
س��امانه   ی آزمای��ش تثبی��ت و یکس��ان می ش��ود. این 
توصی��ه   ی عملیات��ی از آن جهت اهمی��ت ویژه ای دارد 
ک��ه تأثیر دم��ا بر مایع و جن��س مواد بدن��ه به طور یک 
 ش��کل خواه��د ش��د، در نتیجه حی��ن عملی��ات اصلی 
آب   ران��ی اختالف دم��ای آب در ظرف   های اس��تاندارد 
و صحت س��نج به حداقل ممکن کاه��ش می   یابد. این 
عمل نیز در جه��ت نتیجه   گیری مطلوب   تر، با عنایت و 

دقت زیادی انجام خواهد شد؛ 
ادوات  تم��ام  نش��تی و صح��ت عملک��رد  نظ��ر  از   .8
بازبین��ی مج��دد و به اصط��الح نشت سنجی17بش��ود. 
ادوات  بی��ن  اتص��االت  از  زی��ادی  بخ��ش  می   دانی��م 
)ب��رای مث��ال اتص��االت بین مخ��زن ذخی��ره   ی آب و 
ش��بکه ی آب   ران��ی( ب��ا لوله   های پالس��تیکی اس��ت، 
اهتم��ام  اتص��االت  این   گون��ه  از  مراقب��ت  رو  ای��ن   از 
بیش  ت��ری را می   طلب��د. ب��رای اطمینان از ع��دم وجود 
نش��تی، باید ای��ن عمل در حی��ن راه اندازی آزمایش��ی 
 انجام پذی��رد. به این منظور بعد از راه   اندازی آزمایش��ی 
می   توان س��رعت جریان س��یال در س��امانه را به مقدار 
مناس��بی کاه��ش داد ت��ا به   راحت��ی امکان تش��خیص 
نش��تی های احتمالی را ب��ه روش های معم��ول )برای 
مث��ال با اس��تفاده از کف صاب��ون( فراهم باش��د. برای 
نش��تی در حی��ن  از ع��دم وج��ود  اطمین��ان  حص��ول 
عملی��ات واس��نجی، عملی��ات نشت   س��نجی را حداقل 
در دو مرحل��ه   ی متوال��ی و کام��ل ی��ا بی��ن عملی��ات 
نرم��ال و ب��ا می��زان جری��ان کمت��ر انجام خواهد ش��د. 
 در این   ص��ورت بای��د مق��دار جری��ان س��یال ب��ه میزان
25 % )یا کمی بیش تر( نس��بت به میزان جریان نرمال 

عملیات انتخاب شود؛
9. بازدی��د ادواری از تمام ادوات و تجهیزات دس��تگاه، 

به  ویژه بازرسی دماسنج  ها و فشارسنج  ها؛
10. بازرس��ی ظاهری گوی از نظ��ر ابعاد و ویژگی   های 
سطح خارجی آن و در صورت لزوم سایز کردن مجدد18 

و یا تعویض آن؛
11. گام بع��دی، مراح��ل هواگی��ری س��امانه اس��ت. 
هواگی��ری در حین راه   اندازی آزمایش��ی س��امانه که از 
طری��ق ش��یرهای هواگیری نص��ب ش��ده در باالترین 
تم��ام  ش��د،  خواه��د  انج��ام  صحت س��نج   نقط��ه   ی 
حباب   های هوا را از شبکه خارج ساخته و ما را یک گام 
به شروع عملیات صحیح و اصولی نزدیک می   کند]4[؛
 12. بای��د به   گون��ه   ای برنامه   ری��زی ک��رد ت��ا عملی��ات 
آب   ران��ی در زمان��ی از س��ال انج��ام ش��ود ک��ه دم��ای 
چ��ون  باش��د.  رس��یده  تع��ادل  نقط��ه   ی  ب��ه   ه��وا 
 بیش  ترین پایانه   های نفتی کشور عزیز ایران در مناطق 
گرم   س��یر واقع شده اس��ت، بهترین زمان ساعات اولیه 
بع��د از غروب آفتاب روزهای آذرماه تا اواخر اس��فندماه 

هرسال که معمواًل دما کم ترین نوسان را دارد.

17. Leak test
18. Resize

شکل 10. 11.  چیدمان سامانه  ی یک مجموعه  ی آب رانی برای واسنجی
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 همین توصیه در مورد مناطق معتدل کش��ور نیز معتبر 
می باشد؛

1.7.10. روش آب   رانی حجمی
صفح��ه   ی مدرج روی گلوگاه ظروف مورد اس��تفاده در 
واس��نجی صحت س��نج   ها به روش حجمی باید دارای 
آن درج��ه از تفکیک   پذی��ری باش��د که ام��کان قدرت 
تش��خیص119 0/0% ± از ظرفیت نام��ی را با قرائت از 

روی صفحه مدرج برای ما تضمین نماید.
در صورتی که ظروف اس��تاندارد موجود در آزمایش��گاه 
واسنجی به مدت 12 ماه به کار گرفته نشود باید با ظروف 
اس��تاندارد سنجیده شده و در اصطالح کالیبره شود. در 
ضمن ش��رایط آزمایشگاهی و فضای کالیبراسیون باید 
متناسب و متناظر با الزامات پیش  بینی شده در استاندارد 
ISO 17025 باشد. در مراحل واسنجی ظرف چنان چه 
مقی��اس م��درج قابلیت جابجایی داش��ته باش��د، بعد از 
 تنظی��م مقیاس آن   را در جای خود ثابت نموده و محکم 

می  نماییم. در این حالت گواهی نامه صادر خواهدشد.

1.1.7.10. اصول آب   رانی در واسنجی به 
روش حجمی

در روش آب   رانی حجمی، حجم پایه بین دو آشکارساز 
محاسبه می   گردد. در محاسبات مربوطه نباید از ضریب 
انبس��اطی آب و بدن��ه   ی دس��تگاه و قابلی��ت یا ضرایب 
ارتجاعی لوله نیز غافل ش��د. در محاس��بات حجم پایه 

توضیحات الزمه ارایه خواهد شد.

2.1.7.10. شبکه ی کالیبراسیون
حجم��ی  آب   ران��ی  روش  کالیبراس��یون  ش��بکه ی  در 
ه��م از ظروف اس��تاندارد ب��ا قابلیت پرش��دگی از پایین 
و ه��م از ظ��روف اس��تاندارد ب��ا قابلی��ت پرش��دگی از 
 ب��اال می   ت��وان اس��تفاده نم��ود. ظرف   های ب��ا ظرفیت 
ش��کل   های می ش��وند.  پ��ر  ب��اال  از  معم��والً   کم ت��ر 
  1310 و 1410 دو نمون��ه ش��بکه ی کالیبراس��یون با 
ظرف   های پرش��ونده از پایین و باال را نمایش می دهد. 
در ه��ر دو حال��ت الزام��ًا از آب تمیز و خالص اس��تفاده 

می شود.
الف. آب  رانی حجمی با ظرف اس�تاندارد پرشونده 
از پایی�ن: ایده  آل تری��ن حال��ت در واس��نجی این   گون��ه 
اس��ت که حجم ظرف   های اس��تاندارد با حج��م مبنا یا 
ظرفیت بین دو آشکارس��از صحت سنج تحت آزمایش 
یک سان باشد تا هنگام واس��نجی هیچ گونه وقف  ه ای 
در روند واس��نجی پی��ش نیای��د. در صورتی  که ظرفیت 
ظرف اس��تاندارد مضرب��ی از حجم بین دو آشکارس��از 
صحت س��نج نباش��د، به ناچار از ظرف   ه��ای با ظرفیت 
متف��اوت و متعارف اس��تفاده می ش��ود. ب��رای مثال به 
منظور کالیبراس��یون یک صحت س��نج با ظرفیت 2/5 
مت��ر مکعب می   توان از دو ظرف یک متر مکعبی و یک 

ظرف 500 لیتری استفاده خواهد نمود.
ــی، هم چنین از  ــنجی آب ران ــبکه ی واس ــک ش در ی

ــک تلمب��ه   ی برق��ی ب��رای هدای��ت و ران��دن آب از  ی
مخزن ذخیره به طرف صحت س��نج اس��تفاده می شود. 
از طری��ق ی��ک ش��یر  نی��ز  را  خروج��ی صحت س��نج 
 مس��دود کننده و یک ش��یر برقی و تعدای اتصاالت به 
اضاف��ه   ی مق��داری نایه19 می   ت��وان به س��وی ظرف 
اس��تاندارد هدایت نمود. ش��یر مغناطیسی، فرمان قطع 
و وصل خود را از دو آشکارس��از صحت سنج و از طریق 
مدار فرمان دریافت می   نماید. با توجه به این   که معمواًل 
تعداد ظرف   های استفاده ش��ده هنگام واسنجی بالغ بر 
یک ظرف اس��ت، هنگام عوض کردن ظرف   ها مجبور 

به قطع مسیر شیرهای مغناطیسی هستیم.
ب. آب   رانی حجمی با ظرف اس�تاندارد پرش�ونده 
ب��اال  از  ش��ونده  پ��ر  اس��تاندارد  ظرف   ه��ای  ب�اال:  از 
 معم��والً دارای ظرفیت کم تر هس��تند. کاربرد عمده   ی 
این   گونه ظرف   ها برای صحت س��نج   های با ظرفیت کم 
 )Compact و از جمله صحت س��نج   های پیس��تونی و(

می باشد.

19. Tube

3.1.7.10. ادوات جانبی در صحت سنج 
حجمی

واس��نجی  ب��رای  اس��تاندارد:   ظرف   ه��ای 
صحت س��نج  های توپی از ظرف   هایی استفاده می شود 
که دارای گواهی نامه   ی معتبر از س��ازمان های بی طرف 
بوده و س��الیانه مطابق با اس��تانداردهای بین المللی )و 
از جمله ISO 17025 کالیبره ش��ده باش��ند. آزمایشگاه 
یا مؤسس��ه   ی کالیبره کننده   ی ظ��رف باید معتبر بوده و 
خود دارای مجوزهای الزم مورد تأیید اس��تانداردهای 
بین   المللی باش��د. افزایش رس��وبات و آثار باقی مانده از 
مایع��ات به کار برده ش��ده در واس��نجی روی جداره   ی 
ظرف   ه��ا )مانند لکه   ه��ای نفتی( باع��ث کاهش حجم 
ظرف اس��تاندارد خواهد ش��د، ضمن این که در جداره  ی 
مج��رای ورودی ظرف ای��ن آثار باعث عدم ش��فافیت 
مقیاس ظرف می شود. از جانب دیگر در انتخاب ظرف 
اس��تاندارد باید به درج��ه ی تفکی��ک روی مقیاس آن 

ظرف و تطبیق آن با نیاز واسنجی دقت شود.
شیرهای مغناطیسی: در انتخاب شیر مغناطیسی باید به 
ویژگی  هایی هم چون زمان پاس��خ   گویی و تکرارپذیری 

شیر دقت وافر شود.
اندازه گی��ری دم��ا: در انتخ��اب ادوات اندازه گی��ری دما 
 0.1oC بای��د دقت ش��ود که ع��دم قطعیت بیش  ت��ر از

شکل 10. 12. نمونه   ای از یک ظرف استاندارد

شکل 10. 13. روش آب   رانی حجمی با ظرف استاندارد پر شونده از پایین
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 بیش  ت��ر نب��وده و هم چنی��ن از نظ��ر دق��ت و صح��ت 
عمل کرد، دستگاه دارای گواهی نامه   ی معتبر مورد تأیید 

مؤسسات بین   المللی استاندارد باشد.
اندازه گی��ری فش��ار: ویژگ��ی ادوات اندازه گیری فش��ار 
از لح��اظ ع��دم قطعیت نبای��د بیش��تر از 0.5Bar بوده 
و هم چنی��ن از نظر دق��ت و صحت عمل کرد، دس��تگاه 
مؤسس��ات  تأیی��د  م��ورد  معتب��ر  گواهی نام��ه   ی   دارای 

بین   المللی استاندارد باشد.

4.1.7.10. روش کار آب  رانی حجمی با 
ظرف استاندارد پرشونده از پایین

نقش��ه   ی چیدمان واس��نجی یک صحت س��نج حجمی 
)توپی( با ظرف اس��تاندارد پرش��ونده از پایین در شکل 
1410 نمایش داده ش��ده اس��ت. برای انجام واسنجی 

مراحل زیر باید طی شود:
1. ابت��دا صحت س��نج را ب��ه صورت مس��تقل، با حذف 
ظ��روف اس��تاندارد و از طری��ق مخ��زن ذخی��ره   ی آب 
راه   ان��دازی ک��رده، آن   قدر به چرخش آب در ش��بکه ی 
آزمای��ش ادامه می دهیم تا حباب   ه��ای احتمالی هوای 
داخل مدار صحت سنج حذف شده و دمای چرخش آب 

و بدنه پایدار شود؛
نم��ودن ظرف   ه��ای  و خال��ی  پ��ر  بع��دی،  اق��دام   .2
اس��تاندارد اس��ت به طوری که بدن��ه   ی ظرف   ها خیس 
 بش��ود. با این عمل، ظرفیت واقع��ی ظرف   ها در اولین 

آب   گیری و آب گیری   های بعدی یک سان خواهد شد؛
3. ب��رای آم��اده س��ازی ش��رایط واس��نجی، توپ��ک 
 Run صحت س��نج را از محل اس��تقرار خود ب��ه طرف
اصل��ی صحت س��نج هدای��ت می   نماییم ب��ه طوری که 
درس��ت قبل از اولین آشکارس��از متوقف ش��ود. در این 
حالت بعد از توقف تلمبه، دما و فشار ورودی و خروجی 

صحت سنج ثبت می شود؛
 4. ح��ال انج��ام اولی��ن Run واس��نجی ت��ا مرحل��ه   ی 
آب   گی��ری اولی��ن ظ��رف اس��تاندارد امکان پذیر ش��ده 
و ای��ن عم��ل فقط تا رس��یدن س��طح آب ب��ه نزدیکی 
پی��دا  ادام��ه  )مقی��اس(  اس��تاندارد  ظ��رف   دهان��ه   ی 
می   کن��د. بعد از این مرحل��ه، بالفاصله آب   رانی متوقف 
و س��طح آب از روی صفحه   ی مدرج گلوگاه و هم چنین 
دمای آن قرائت می شود. اگر ظرفیت ظرف استاندارد و 
حجم پایه ی صحت سنج یک سان باشد )که این حالت 
کم تر پیش می   آید( قطع ش��دن آب   رانی توسط دومین 
 Run آشکارس��از انجام خواهد شد. در این حالت اولین
و تعیین اولی��ن حجم پایه خاتمه یافته تلقی می ش��ود. 
ام��ا اگر نیاز به اس��تفاده از ظروف اس��تاندارد بیش  تری 
باش��د که قبالً هم پیش   بینی شده است، ظروف بعدی 
بای��د آماده   ی کار باش��د. اما نباید فراموش ش��ود که در 
این حال��ت حتماً ظرف اول تخلیه گ��ردد. ادامه   ی آب 
 رانی برای پر کردن ظرف   های بعدی به روشی که گفته 
ش��د انجام خواهد گرفت. این مراحل تا رسیدن توپک 
 ب��ه دومین آشکارس��از ادامه پیدا ک��رده و ظرفیت تمام 
ظرف   ه��ا به همراه دم��ای اختصاصی هر ظرف به طور 

جداگانه در جدول مربوطه ثبت می   گردد؛

Run .5 برگش��ت با همان روش باال انجام و تا رسیدن 
توپ��ک به محل اس��تقرار خ��ود ادامه پی��دا خواهد کرد. 
در ای��ن حال��ت نیز حجم پایه بین دو آشکارس��از تعیین 

خواهد شد؛
ی��ک  جهت��ه  ی��ک  صحت س��نج   های  ب��رای   .6
 مرحل��ه آزمای��ش20 انج��ام ش��ده اس��ت، ام��ا ب��رای 
صحت س��نج   های دوجهت��ه مراح��ل 4 و 5 در جه��ت 

عکس تکرار می   گردد؛
7. مراحل باال را تکرار کرده و میانگین حجم مبنای به 
دست آمده را محاسبه می کنیم. نتایجی برای ما معتبر 
خواهد بود ک��ه دارای انحرافی کم تر از 0/20% میانگین 

محاسبه شده باشد؛ 
تذک��ر: ت��ا حد امکان یک��ی از Run های س��ه  گانه باید 
ب��ا میزان جریان متفاوتی انجام ش��ود ت��ا از عدم وجود 
 Run نشتی در شبکه مطمئن شویم. گاهی اوقات این

به Leak Test هم شناخته می شود.

5.1.7.10. روش کار آب  رانی حجمی با 
ظرف استاندارد پرشونده از باال

همان   گون��ه ک��ه ش��کل 1410 چیدم��ان آب   ران��ی در 
 ی��ک صحت س��نج پیس��تونی را نمای��ش می ده��د، از 
ظرف   ه��ای اس��تاندارد پ��ر ش��ونده از ب��اال )ک��ه دارای 
واس��نجی  ب��رای  معم��واًل  اس��ت(  ک��م  ظرفی��ت 
 صحت س��نج   های ب��ا حج��م مبن��ای پایی��ن اس��تفاده 
می   گ��ردد. چون تنها از یک ظرف با ظرفیت یک س��ان 
اس��تفاده می ش��ود. از همین رو از دیگر امکانات جانبی 

در شبکه ی آب   رانی استفاده نشده است.
1. چیدم��ان ش��بکه ی آب   ران��ی ب��ه گونه ای اس��ت که 
خروجی صحت س��نج پیس��تونی به واسطه   ی یک شیر 
مغناطیسی به طرِف ظرف اس��تاندارد هدایت می شود. 
قبل از ش��روع، شیر »2« و ش��یر مغناطیسی را به حالت 
بس��ته نگه داش��ته و آب   رانی را ش��روع می   کنیم. با این 

20. Pass

عمل اطمینان حاصل خواهد ش��د ک��ه هیچ گونه حباب 
هوایی وارد ظرف نخواهد ش��د، بنابرای��ن از خطاهای 

احتمالی جلوگیری شده است؛
2. برای ش��روع باید مطمئن باش��ید که اهرم متصل به 
پیس��تون روی اولین آشکارساز قرار دارد. برای این کار 
ش��یر مغناطیسی »1« را با فرمان دست باز نموده و اهرم 
را به طرف آشکارس��از اول هدایت می   نماییم. س��پس 
شیر مغناطیس��ی به طور خودکار بسته می شود. در این 
حالت دس��تگاه آماده   ی ش��روع به کار خواهد بود. دما و 
فشار ورودی و خروجی صحت سنج را ثبت می   نماییم. 
حال باید ش��یر مغناطیس��ی را باز نموده تا آب   رانی آغاز 
ش��ود. بع��د از تماس اهرم با دومین آشکارس��از، ش��یر 
مغناطیس��ی به طور خودکار بس��ته ش��ده و جریان آب 

متوقف می شود؛
3. در قرائت دما و فشار باید مطابق با دستورالعمل های 
 API اس��تاندارد  از  فص��ل4.9.2   در  ش��ده  قی��د 
MPMS  عم��ل ش��ود. مهم تری��ن نکت��ه، س��عی ب��ر 
ثاب��ت ب��ودن دم��ا در ط��ول آزمای��ش اس��ت. تغییرات 
جزی��ی دم��ای محیط می توان��د دمای س��یال و بدنه ی 
 دس��تگاه تغیی��ر داده و در نتیجه در محاس��بات خطای 
می ت��وان  منظ��ور  بدی��ن  نمایی��د.  وارد  بزرگ   ت��ری 
تمهیدات��ی، از جمل��ه اس��تفاده از س��ایبان، پوش��ش 
صحت س��نج و یا انج��ام آزمایش در زم��ان ثابت بودن 
دم��ای محیط )مثاًل ش��ب هن��گام( را در نظر داش��ت. 
نکته ی مهم دیگر برای پرهیز از وارد ش��دن خطاهای 
ناش��ی از تغییرات دما در آزمایش و محاس��بات، سعی 
بر انجام آزمایش به طور پیوس��ته و بدون توقف است. 
نکته ی دیگر در طول آزمایش، موضوع فش��ار اس��ت. 
می دانیم تغییرات فشار در طول آزمایش اجتناب ناپذیر 
است. اما باز و بسته شدن شیرها می تواند ایجاد نوسان 
و تغییرات ناگهانی در فشار آزمایش ایجاد نماید. برای 
پرهی��ز از ب��روز این گونه تغییرات در فش��ار می توانیم از 
ش��یرهایی اس��تفاده نماییم که در باز و بس��ته شدن به 

شکل 10. 14. روش آب  رانی حجمی با ظرف استاندارد پر شونده از باال
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آرامی عم��ل می کنند. هم چنین انتخاب تلمبه نیز حایز 
 ،API اهمی��ت اس��ت. مطابق ب��ا توصیه ی اس��تاندارد
تلمبه های از نوع گریز از مرکز )و با فش��ار کم( می تواند 

راه گشا باشد؛
 4. ظرفی��ت و دم��ای آب موج��ود در ظ��رف را ثب��ت 

می   نماییم؛
5. مراح��ل ب��اال را تکرار نم��وده و میانگین س��ه حجم 
مبنای به دست آمده را محاسبه می کنیم. نتایجی برای 
م��ا معتبر اس��ت ک��ه دارای انحرافی کمت��ر از %0.02 با 

میانگین ارقام محاسبه شده باشد؛
تذک��ر: در این ج��ا نیز ت��ا حد امکان یک��ی از Runهای 
س��ه  گانه باید با میزان جریان متفاوتی انجام ش��ود تا از 
عدم وجود نشتی در شبکه مطمئن شویم. این Run به 

Test Leak هم شناخته می شود.

6.1.7.10. اقدامات پیش گیرانه
اقدام��ات پیش ��گیرانه در عملی��ات واس��نجی، ب��ه آن 
دس��ته از فعالیت  های��ی محدود می ش��ود که واس��نجی 
را با اش��تباهات کم تری مواجه س��اخته و محاس��بات ما 
کم تری��ن خطاه��ا را در بر خواهد داش��ت. بس��یاری از 
اقدامات پیش گیرانه به طور عادت و حتی بدون استفاده 
از دس��تورالعمل خاصی توس��ط کاربران و متخصصین 
انجام می ش��ود، ام��ا ترجیحًا این اقدام��ات باید به طور 
م��دون و هدف دار مکتوب ش��ده باش��د تا کارب��ر هنگام 
عملی��ات به رعایت یک به یک آن دس��تورات بپردازد. 
برخی از اقدامات پیش ��گیرانه هم به گونه ای اس��ت که 
هنگام طراحی و نصب باید رعایت گردد، بنابراین یک 
مرتبه در طراحی به آن عمل ش��ده و نیازی به یادآوری 
مک��رر آن نیس��ت. در مقابل اجرای برخ��ی از اقدامات 
پیش ��گیرانه در ط��ول عملیات، ضروری  اس��ت )مانند 
جلوگی��ری از به هدر رفتن قط��رات آب( و برخی دیگر 
درست قبل از ش��روع آزمایش اصلی و فقط برای یک 
بار انجام می ش��ود. در ادامه برخ��ی از نکات و اقدامات 

پیش گیرانه به اختصار آمده است:
ب��ودن درون اج��زای  از تمی��ز  1. حص��ول اطمین��ان 
صحت سنج از به کار گیری صحت سنج آلوده به مواد ته 
نشین شده در لوله   ها و اجزای دیگر آن خودداری شود؛
2. نش��تی هیچ   گون��ه نش��تی بین صحت س��نج و ظرف 
بی��ن  ش��یرهای  تم��ام  نیس��ت.  پذیرفت��ه  اس��تاندارد 
صحت س��نج و ظروف اس��تاندارد باید ب��ه صورت قطع 
دوگانه و تخلیه21 بوده و آزمایش نش��تی در فشار کاری 

روی آن انجام شده باشد؛
3. مواظب��ت در مقاب��ل ریزش و به ه��در رفتن قطرات 
آب واس��نجی باید در شرایطی انجام شود که هنگام پر 
کردن ظروف استاندارد از هرگونه تالطم، سرریز شدن 
ی��ا پرتاب قط��رات آب به بیرون از ظ��رف جلوگیری به 

عمل آید؛
4. جلوگیری از پرش توپك در طراحی، ساخت و نصب 
صحت س��نج باید به گونه ای عمل ش��ود ک��ه با حداقل 
جریان س��یال، توپك حرکتی روان و یك دس��ت داشته 

21. Double Block and Bleed Valve

باشد، چون حرکت  پرش��ی دقت اندازه گیری و صحت 
واسنجی را به حداقل می رس��اند. در صورت لزوم می

توان جداره   ی خارجی توپك را گریسی نمود؛
5. محافظ��ت در مقابل تهدیدهای زیس��ت محیطی با 
توجه به این   که به طور معمول واسنجیِ صحت سنج   ها 
در فض��ای آزاد انجام می   ش��ود، بای��د تمهیدات الزم را 
در مقابل تأثیرپذیری نتیجه ی آزمایش از دما، رطوبت 

هوا و دیگر تهدیدات جوی در نظر داشت؛
6. طراح��ی مخ��زن ذخی��ره   ی آب مخ��زن ذخی��ره

  ی آب بای��د ب��ه آن اندازه بزرگ باش��د ک��ه در صورت 
م��دت  ط��ول  در  محی��ط  دم��ای  احتمال��ی  افزای��ش 
آزمای��ش، تأثیرپذیری آن روی دم��ای کل آب مخزن 
)به لحاظ اندك بودن( قابل چشم   پوش��ی باش��د. محل 
 انش��عاب خروجی مخزن به طرف صحت س��نج باید در 
پایین  تری��ن نقطه   ی مفید مخزن نص��ب و در مقابل از 
محل ریزش آب برگشتی هم دور باشد تا ایجاد جریان 

گردابی در مخزن ذخیره امکان   پذیر نباشد؛
7. پایداری حرارتی باید تمام س��عی خود را به کار ببریم 
ت��ا در تمام طول زمان واس��نجی یك صحت س��نج، تا 
حد امکان دمای آب ثابت بماند. وارد ش��دن محاسبات 
تغییرات دما در به دس��ت آوردن حجم پایه امکان بروز 

خطای محاسباتی را افزایش می   دهد؛
8. حباب   ه��ای ه��وا22 تم��ام نقاط باالیی صحت س��نج 
 و لوله   های��ی ک��ه ب��ه طرف ظ��روف اس��تاندارد هدایت 
می   ش��وند باید قبل از هر واسنجی به هوای آزاد تخلیه 

شود تا از عدم وجود حباب هوا مطمئن شویم؛
9. لرزش لرزش احتمالی سامانه   ی آزمایش نباید سبب 
جابجایی و انتقال آب از صحت س��نج به مخزن ذخیره 

بشود؛
10.چیدمان اتصاالت و ادوات باالی ظرف اس��تاندارد 
زمانی   ک��ه یك صحت س��نج پیس��تونی توس��ط ظروف 
اس��تاندارد پرشونده از باال واس��نجی می   شود باید دقت 
به عمل آورد تا بعد از پر شدن هر ظرف حتی یك قطره 
از آب برگش��تی دورریز نش��ود. به این منظور شیرهای 
مغناطیسی و شیرهای فرعی باید از نوع بسیار مرغوب، 

قابل اطمینان و بدون نشتی انتخاب گردد؛
اس��تفاده از لوله های خرطومی س��ایز باال هرگز توصیه 

نمی   شود؛
نش��تی اطراف پیس��تون یا توپك هن��گام آزمایش باید 
دقت نمود تا اطراف پیس��تون یا اطراف توپك )در حال 
حرکت( هیچ   گونه نش��تی وجود نداش��ته باشد. اندازه ی 
مناسب قطر توپک با رعایت دقیق دستورات استاندارد 
API به دس��ت خواهد آم��د، در این م��ورد توضیحات 

بیش  تری ارایه خواهد شد.

7.1.7.10. عیب یابی
ایرادهای اساس��ی هن��گام واس��نجی، زمان��ی نمایان 
می   ش��ود که حجم پایه   ی محاسبه ش��ده در نوبت   های 
مختل��ف با ه��م تفاوت   های معنی   داری داش��ته باش��د. 
ب��ه همی��ن دلیل ارقام به دس��ت آمده در تم��ام مراحل 

22. Air Pockets

واس��نجی باید به نحو قاعده مندی ثبت گردد. حال اگر 
از نح��وه   ی قرائ��ت و ثبت ارقام مطمئن باش��یم، نتایج 
مش��کوك به دس��ت آمده ب��ه دلیل یك یا چن��د مورد از 

ضعف   های زیر خواهد بود:
1. وجود هوا در مسیر سامانه   ی آزمایش؛

2. بی ثباتی دما و فشار در طول آزمایش؛
قرائ��ت ش��ده در می��زان آب در ظ��روف  3. خط��ای 

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

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

7. آس��یب دیدگ��ی، تغییر اندازه و یا تغییر ش��کل دادن 
توپك؛

8. آسیب دیدگی یا وجود نشتی در پیستون؛
9. آلودگی جداره   ی ظروف استاندارد؛

10 ایراد فنی در آشکارسازها )مثاًل تأخیر در عمل قطع 
و وصل(؛

11. آسیب دیدگی جداره   ی ظروف استاندارد؛
12. نامرغوب بودن جنس توپك.

 8.1.7.10. نکات عملیاتی در فرآیند 
آب   رانی

1. نحوه   ی خواندن حجم واقعی در یک ظرف استاندارد 
بس��یار مهم است. هر ظرف استاندارد دارای یک حجم 
پایه اس��ت، ولی در حین آزمایش ممکن اس��ت میزان 
آب ریخته ش��ده در ظرف کمتر یا بیش  تر از این میزان 
باش��د. میزان کس��ری یا اضاف��ی آب از روی صفحه   ی 

مدرج ظرف قابل تشخیص است؛
2. ش��یوه   ی صحیح قرائ��ت س��طح آب در گلوگاه یک 
ظرف استاندارد، عمود بودن چشم بر صفحه   ی مقیاس 
شیش��ه ای و تطبیق دادن س��طح آب با یکی از خطوط 
صفح��ه   ی مدرج اس��ت]5[. محاس��به ی حج��م واقعی 
ه��ر مخزن نی��ز به هم��ان روش گفته ش��ده در بخش 
معرفی ظروف اس��تاندارد و با احتس��اب حجم اضافه یا 
کمبود حج��م آن خواهد بود. هنگام قرائت س��طح آب 
نباید فراموش ش��ود که س��طح آب در ظرف شیشه ای 
به صورت مقعر دیده می شود )لبه   های  کناری سطح آب 
نسبت جداره شیشه کمی باالتر از سطح واقعی آب قرار 
می گیرد( از این رو س��طح واقعی آب که در محاس��بات 

قابل استناد است، زیر این دو لبه خواهد بود؛
4. اگ��ر در حین عملیات یکی از ظرف   ها س��رریز ش��ود 
)ولو چن��د قطره( کل عملیات در هر مقطعی که باش��د 

مردود است؛
ابت��کار عمل آزمایش گ��ر در چین��ش و ترتیب پرکردن 
ظرف   های استاندارد مهم است، با داشتن حجم پایه ی 
تقریبی می   ت��وان ظرف اس��تاندارد بزرگ   تر را به   عنوان 
آخری��ن ظ��رف در نظر گرف��ت. دلیل این ام��ر بزرگ  تر 
بودن ظرفی��ت گلوگاه ظرف   های اس��تاندارد با ظرفیت 

باالتر است؛
5. چنان   چ��ه در حی��ن عملی��ات واس��نجی مجب��ور به 
اس��تفاده   ی مکرر از یک ظرف باش��یم، زمان تخلیه   ی 
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کام��ل ظرف م��ورد نظر در تم��ام مراحل اس��تفاده باید 
یکسان و مساوی باشد. در این حالت آن   چه مهم است 
مدت زمان مهلت داده ش��ده به مخ��زن برای چکیدن 
قط��رات آب )به   منظ��ور آماده ش��دن برای اس��تفاده در 
نوبت بعدی( است که در هر مرحله   ی تخلیه این زمان 

باید یکسان باشد؛
6. در محاس��به ی حج��م پای��ه در دو آزمای��ش متوالی 
رف��ت، ضریب تکراپذیری باید 0.020% یا بهتر باش��د. 
رعای��ت همی��ن ضابط��ه در دور برگش��ت نی��ز الزامی 

است]6[23؛
7. هنگام محاس��به ی حج��م پایه در س��ه دور کامل24 
متوال��ی، ضری��ب تکرارپذی��ری بای��د 0.020% یا بهتر 

باشد؛
8. میزان جریان سیال در هر دور رفت و برگشت از هر 

دور کامل باید یکسان باشد؛
9. بعد از پر ش��دن هر ظرف اس��تاندارد، بالفاصله باید 
دمای آن ظرف توس��ط دماس��نجی با دقت 0.1 درجه 
اندازه گی��ری ش��ود. هم زم��ان، بای��د دم��ای ورودی و 
خروجی صحت س��نج تح��ت آزمایش نی��ز اندازه گیری 

شود؛
نکت��ه  ی 1: در قرائ��ت دم��ا و فش��ار بای��د مطاب��ق ب��ا 
 API MPMS دستورالعمل های قید شده در استاندارد
4.9.2 عمل ش��ود. برای پرهیز از بروز خطای تغییرات 
دم��ا و تغییرات ناگهانی فش��ار می توانید قبل از مراجعه 
ب��ه اس��تاندارد مزبور، به بند 3 از توصیه های قید ش��ده 
در بخ��ش 5.1.7.10 )آب ران��ی در صحت س��نج های 
حجمی با ظرف اس��تاندارد پر ش��ونده از ب��اال( مراجعه 

نمایید.
نکت��ه  ی 2: دمای هر ک��دام از ظرف   ها هم چنین دمای 
ورودی و خروجی صحت سنج در تمام مراحل می   تواند 
بر چگالی آب در مقطع زمانی مربوطه و به دنبال آن بر 
نتیجه ی آزمایش تأثیر منفی بگذارد. به بیانی اختالف 
احتمالی دما بین ظرف و صحت سنج باید در محاسبات 
تمام مراحل در نظر گرفته ش��ود. به   این   منظور می   توان 
به جدول   های موجود در استانداردهای API فصل 11 
بخش   های 2.3 و M.2.3 مراجعه نمود. در این جا یک 
عامل دیگر به نام CTDW 25  تعریف می ش��ود که برابر 

است با نسبت دمای ظرف   ها و صحت سنج:

)CTDW = CTLMeasure)Can( / CTL)Prover

ب��رای واس��نجی مس��تقیم یک صحت س��نج ب��ا حجم 
پای��ه ی نس��بتًا ب��اال )مث��اًل ب��ا حجم��ی بیش��تر از 20 
بشکه( به هیچ عنوان اس��تفاده از ظرف   های استاندارد 
کوچ��ک توصی��ه نمی   گ��ردد. مهم تری��ن دلی��ل ال��زام 
 ب��ه پ��ر و خالی ک��ردن متوالی ای��ن ظرف   ه��ا و امکان 
ریخت   وپاش آب بوده که در نهایت میزان عدم قطعیت 
افزایش و درس��تی آزمایش ها کاه��ش خواهد یافت. از 

23. پاراگراف 12.1.4
24. Round Trip
25. Correction for effect of Temperature on Density 
of Water

این رو به اجبار باید از ظرف   های با حجم باالتر استفاده 
شود. یکی از کاربردهای عمده   ی ظرف   های استاندارد 
ثاب��ت با حجم باال که در مناط��ق عملیاتی و به   ویژه در 
پایانه   ها نصب هستند26 در آزمایش   های واسنجی این 

 گونه صحت سنج   ها خواهد بود؛
راه دیگر واس��نجی صحت س��نج با حجم ب��اال، روش 
Master Meter 4 Prover ب��ه عن��وان مبن��ا اس��ت. 
بدیه��ی اس��ت ک��ه مراحل اصول��ی صحت س��نجی به 
این   گون��ه بای��د رعای��ت ش��ود ک��ه: ابتدا حج��م پایه ی 
صحت س��نج مبن��ا ب��ا روش آب رانی تعیین، س��پس با 
کم��ک آن MF دس��تگاه اندازه گی��ری مبنا مش��خص 
می  گردد. حال با داش��تن یک دستگاه اندازه گیری مبنا 
که عملیات واس��نجی و تعیی��ن MF نیز روی آن انجام 
شده است به راحتی می   توان عملیات واسنجی دستگاه 
API صحت س��نج با حجم باال را انجام داد )استاندارد
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نظ��ر  از    Master Meter 4 Prover ی��ادآوری: 
س��اختمان، عبارت اس��ت از یک دس��تگاه قابل حمل 
که روی یک ارابه مس��تقر بوده و به   راحتی می توان آن 
را جابه ج��ا کرد. بنابراین برای عملیات واس��نجی انواع 
مختلف صحت س��نج   ها دارای قابلیت های خوبی بوده 
و به   راحت��ی می توان آن   را به مناط��ق مختلف عملیاتی 
منتق��ل نم��ود. از اج��زای اصل��ی ای��ن دس��تگاه، یک 
دس��تگاه اندازه گیری با دقت، درس��تی، تکرارپذیری و 
خاصیت خطی بس��یار باال است که توانایی اندازه گیری 
جریان س��یال با میزان بس��یار پایین را نی��ز دارد. دوره  
های آزمایش و بازرس��ی دس��تگاه اندازه گی��ری مبنا با 
دیگ��ر دس��تگاه   ها متفاوت ب��وده و معموالً هر ش��ش 
 م��اه یک بار باید م��ورد بازنگری قرار گی��رد. از این  رو، 
دس��تگاه اندازه گیری مبنایی که معمواًل مورد اس��تفاده 
قرار می   گیرد از نوع توربینی یا PD است. عنصر دیگر، 
صحت س��نج مبنا اس��ت که در ظرفیت و ابعاد گوناگون 
س��اخته می ش��ود. بدیهی اس��ت ظرفیت اجزاء مختلف 

دستگاه با هم متناسب خواهد بود]2[.

9.1.7.10. شرح عملیات
 بع��د از این   ک��ه تم��ام مراح��ل مقدمات��ی اس��تقرار ت��ا 
راه   اندازی آزمایش��ی ش��بکه را با موفقیت انجام دادیم، 
حال آماده هس��تیم ت��ا آزمایش اصلی را ش��روع کنیم. 
قابل ذکر اس��ت در آزمایش اصل��ی آب   رانی نیز مراحل 
مقدمات��ی وی��ژه   ای هس��ت که گام   ب��ه   گام ای��ن مراحل 

توضیح داده می شود:
ارزیابی و مقایس��ه   ی مجدد حجم پایه ی صحت س��نج 
با ظرف   های اس��تاندارد پیش بینی   شده و بررسی مجدد 
نحوه   ی اس��تقرار ظرف   های اس��تاندارد ب��رای حصول 

اطمینان بیش  تر؛
اندازه گیری زمان عبور گوی بین دو آش��کار ساز با یک 
زمان  س��نج دقیق و مطمئن. این عمل که هنگام تثبیت 
سرعت سیال در صحت سنج انجام می   پذیرد بهره   بردار 
و ناظر عملیات را با ش��رایط عملیات آشنا کرده و وی را 

26. Field Standard Test Measure

برای تصمیم   گیری   های به موقع در حین عملیات آماده 
می   نماید؛

تغیی��ر جه��ت دادن ش��یر چهارراه��ه متناظر با ش��روع 
عملیات است. در این حالت گوی از محل استقرار خود 
خارج ش��ده و آشکار س��از آماده   ی نشان دادن موقعیت 
آن خواهد شد. هم چنین ش��یر مغناطیسی27 نیز منتظر 
فرمان تغییر وضعیت می باش��د. به محض مش��اهده ی 
گوی توس��ط آشکارس��از، فرم��ان تغییر وضعیت ش��یر 
مغناطیسی هم صادر خواهد شد. در شرایط فوق مسیر 

آب نیز به   طرف ظرف   های استاندارد هدایت می شود؛
نکته: آب تغذیه   ی صحت س��نج از طری��ق تلمبه28 و از 
مخ��زن ذخیره تامین می ش��ود، آب برگش��تی )قبل از 
این   که گوی با آشکارس��از تماس پیدا کند( نیز به همین 
مخ��زن ریخته می ش��ود. زمانی   که گ��وی در فاصله ی 
بین دو آشکارس��از حرک��ت می کند، بای��د آب خروجی 
 داخل ظرف   های اس��تاندارد ریخته شود. این وظیفه به 
عهده   ی شیرهای مغناطیسی است که از سامانه فرمان 

می   گیرد و با هدایت مسؤول عملیات است. 
بعد از پر ش��دن هر ظرف اس��تاندارد، ظ��رف بعدی در 
نوبت پر ش��دن قرار می   گیرد. بدیهی است قباًل ظروف 
با حجم متناس��ب انتخاب و اولویت پر ش��دن هر کدام 
مش��خص شده است. نکته   ی مهم این   که در هر مرحله 
بای��د میزان ش��دت جری��ان آب به خوبی کنترل ش��ود 
به طوری ک��ه وقت��ی س��طح آب در ظرف اس��تاندارد در 
ش��رف رسیدن به گلوگاه است سرعت آب کاهش یافته 

تا از سرریز شدن ظرف جلوگیری شود؛
در ه��ر مرحل��ه   ی پ��ر ک��ردن ظرف   ه��ای اس��تاندارد، 
بالفاصل��ه بع��د از حرک��ت ت��وپ و دریاف��ت آب در هر 
ظ��رف اس��تاندارد، دم��ا و فش��ار آب در صحت س��نج 
به ط��ور دقیق ثب��ت می ش��ود )در این ج��ا میانگین دما 
و فش��ار ورودی و خروج��ی صحت س��نج م��ورد نظ��ر 
اس��ت(. بع��د از پرش��دن ظرف   ه��ای اس��تاندارد تا خط 
آب  س��طح  آب،  کام��ل  س��کون  از  پ��س  و   مقی��اس 
به   دق��ت با خط مقیاس شیش��ه ای تطبیق داده ش��ده و 
ثب��ت می گ��ردد. در این   حالت، با اس��تفاده از دماس��نج 
جی��وه   ای بس��یار دقیق )با دقت 0.1 درج��ه( دمای آب 

داخل ظرف اندازه گیری و ثبت می شود. 
پس به تعداد ظرف   هایی ک��ه پر می کنیم حجم ظرف، 
دم��ای ظ��رف، دم��ای میانگین صحت س��نج و فش��ار 

میانگین صحت سنج ثبت خواهیم نمود؛
ب��ا  مطاب��ق  بای��د  فش��ار  و  دم��ا  قرائ��ت  در  نکت��ه: 
 API MPMS دستورالعمل های قید شده در استاندارد
4.9.2 عمل ش��ود. برای پرهیز از بروز خطای تغییرات 
دم��ا و تغییرات ناگهانی فش��ار می توانید قبل از مراجعه 
ب��ه اس��تاندارد مزبور، به بند 3 از توصیه های قید ش��ده 
در بخ��ش 5.1.7.10 )آب ران��ی در صحت س��نج های 
حجمی با ظرف اس��تاندارد پر ش��ونده از ب��اال( مراجعه 

نمایید.
در ه��ر مرحل��ه از آزمایش که متضم��ن دریافت آب به 
می��زان حج��م متناس��ب ب��ا حجم بی��ن دو آشکارس��از 
27. Solenoid Valve
28. Pump
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خواه��د ب��ود )حجم پای��ه ی صحت س��نج( مراحل باال 
 انج��ام و اطالع��ات مربوط��ه ثب��ت می   گ��ردد. بع��د از 
آب   گی��ری آخرین ظرف و عبور گ��وی از مقابل دومین 
آشکارساز ش��یرهای مغناطیس��ی تغییر وضعیت داده، 
گوی در محل اس��تقرار خود قرار می   گیرد ولی چرخش 

آب در صحت سنج ادامه خواهد داشت؛
رعای��ت »ن��کات عملیاتی آب   ران��ی« که قبل از »ش��رح 
عملی��ات« به آن پرداخته ش��د ب��رای نتیجه   گیری بهتر 

الزامی است؛
منظ��ور از حج��م پای��ه در صحت س��نج   های لول��ه   ای 
دوجهت��ه، مجم��وع حجم مای��ع بین دو آشکارس��از در 
مس��یر رف��ت و برگش��ت اس��ت. بنابراین ضم��ن توجه 
ب��ه موضوع ف��وق، متذکر می ش��ود عملیات برگش��ت 
واس��نجی نیز به روش یاد شده پی گیری خواهد شد. در 
دور برگش��ت، ترتیب آب   گیری دقیق��ًا به همان ترتیب 

دور رفت خواهد بود.
اطالعات��ی ک��ه ت��ا این ج��ا به   دس��ت آورده   ایم ی��ا قابل 

محاسبه است را به   این   گونه دسته   بندی می   کنیم:
.ظرف   ه��ای اس��تانداردی ک��ه اس��تفاده کردی��م را در 
جدول مربوطه ثبت می   کنیم )از نظر حجم اس��تاندارد و 

تعداد دفعات هریک از ظرف   های استفاده شده(؛
م��درج  صفحه ��ی  روی  از  آم��ده  به   دس��ت  .ارق��ام 
 گل��وگاه ظرف   ه��ا )که حج��م واقعی هر ظ��رف را به ما 

می   دهد(؛
.دم��ای آب در ظرف   های اس��تاندارد در ه��ر مرحله از 

آب   گیری ظرف   ها؛

.دمای آب در صحت س��نج در ه��ر مرحله از آب   گیری 
ظرف   ها؛

.فش��ار آب در صحت س��نج در هر مرحله از آب   گیری 
ظرف   ها؛

اطالعات و ارقام اختصاصی صحت س��نج که از مدارک 
.آن قابل استخراج است، از جمله:

.جنس قطعات صحت سنج؛
.ضریب انبساط حرارتی ظرف   ها و صحت سنج در اثر 

دما؛
کشش لوله   ی صحت سنج در اثر فشار.

ضریب   های تصحیح زیر هم قابل محاسبه است:
در  آب  انبس��اط حرارت��ی  تأثی��ر  .ضری��ب تصحی��ح 

صحت سنج و ظرف استاندارد؛
 .ضری��ب تصحی��ح تأثی��ر انبس��اط حرارت��ی بر جنس 

بدنه   ی صحت سنج و ظرف استاندارد؛
در  آب  تراکم   پذی��ری  قابلی��ت  تصحی��ح  .ضری��ب 

صحت سنج؛
.ضریب تصحیح کش��ش و تغییر ش��کل نامحس��وس 

صحت سنج؛
.ضری��ب تصحیح تأثیر دما بر فلز بدنه صحت س��نج و 

ظرف استاندارد.

1.API – MPMS – 4-8, Manual of Petroleum Measurement Standards - Chapter4- Proving Systems, Sec. 8. Operation 
Of Proving Systems
2.API – MPMS – 4-4, Manual of Petroleum Measurement Standards - Chapter4- Proving Systems, Sec. 4. Tank 
Provers
3.API – MPMS – 4-9-1, Manual of Petroleum Measurement Standards - Chapter4- Proving Systems, Sec. 9. Meth-
odes of Calibration for Displacement and Volumetric Tank Provers, Part 1. Introduction to Determination of the 
Volume of the Displacement and Tank Provers
4.API – MPMS – 4-3, Manual of Petroleum Measurement Standards - Chapter4- Proving Systems, Sec. 3. Small 
Volume Provers
5.API – MPMS – 4-9-2, Manual of Petroleum Measurement Standards – Chapter4- Proving Systems, Sec. 9. Meth-
odes of Calibration for Displacement and Volumetric Tank Provers, Part 2. Determination of the Volume of the Dis-
placement and Tank Provers by the Waterdraw Method of Calibration
6.API – MPMS – 12-2-4, Manual of Petroleum Measurement Standards – Chapter12- Calculation of Petroleum 
Quantities, Sec.2, Calculation of Petroleum Quantities Using Dynamic Measurement Method and Volumetric Cor-
rection Factors, Part 4, Calculation of Base Prover Volumes by Waterdraw Methods

منابع و مراجع:

  جریان سیاالت ...

ادامه دارد
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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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بررسی اثر پدیده های گذرا بر روی  
شبکه  ي زمین تجهیزات ابزاردقیق  

ارای�ه ش�ده در دومین کنفرانس بی�ن المللی 
اتوماسیون صنعتی ایران، 3 و 4 اسفند 1389

سید محمد مهدی میرطالئی
مهدی توحیدیان
رضا عباسی نژاد

هادی سیار
سید حسین )حسام  الدین( صادقی

علیرضا مقدمجو

واژه  های کلیدی: 
سامانه  ی زمین

صاعقه
اتصال کوتاه

تجهزات ابزاردقیق

در این مقاله به بررسی اثرات مربوط به پدیده  های گذرا مانند برخورد مستقیم 
یا غیر مستقیم صاعقه و یا بروز اتصال کوتاه در سامانه  های قدرت و اثرات آن 
بر روی سامانه زمین متصل به تجهیزات ابزاردقیق پرداخته شده است. اغلب 
ش��بکه  های زمین مورد اس��تفاده در س��امانه   های صنعتی به گونه   ای طراحی 
ش��ده   اند که الزامات مربوط به ایمنی کارکنان را برآورده س��ازند. در این مقاله 
عالوه ب��ر این الزام، اثرات این پدیده   های گذرا ب��ر روی تجهیزات ابزاردقیق 
مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه می   تواند به طراحی تجهیزات 

حفاظتی کمک بسزایی نماید.

ش
�ار

��
��

نگ
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بررسیاثرپدیدههای...

1. مقدمه
در س��ال های اخی��ر با گس��ترش روزاف��زون تجهیزات 
الکتریک��ی و الکترونیک��ی و افزای��ش حساس��یت این 
قطع��ات ب��ه میدان ه��ای الکترومغناطیس��ی محی��ط، 
مس��أله   ی حفاظت این تجهی��زات در برابر اثرات القای 
الکترومغناطیسی به ش��دت اهمیت پیدا کرده است. به 
عالوه اثرات بیولوژیکی این میدان ها بر بدن انس��ان و 
جانداران نی��ز از جمله عوامل بس��یاری از بیماری های 

ناشناخته قرن حاضر می باشند. 
مجموعه   ی این موضوعات تحت عنوان علم سازگاری 
الکترومغناطیس��ی مورد برس��ی قرار می گیرد. از منابع 
مهم اختالالت ناخواسته   ی الکترومغناطیسی می توان 
 ب��ه ولتاژه��ای ناش��ی از کلید زن��ی ناگهان��ی، خط��ا در 
س��امانه   های ق��درت و پدی��ده   ی صاعق��ه اش��اره کرد. 
 ب��رای حفاظ��ت در براب��ر ای��ن ولتاژه��ای ناخواس��ته 
س��امانه   های حفاظت مناس��ب باید طراحی و اس��تفاده 
شود. مهم ترین این سامانه  ها، سامانه   های حفاظت در 
برابر صاعقه هس��تند. صاعقه ای که به سامانه حفاظت 
صاعق��ه برخورد می کند می توان��د تداخل قابل توجهی 
روی تجهیزات الکتریک��ی و الکترونیکی درون بخش 
حفاظ��ت ش��ونده ایج��اد کند. ب��ه عالوه ممکن اس��ت 
ش��رایط بس��یار خطرناکی برای کارکنان به وجود آورد. 
این تداخل ناخواسته می تواند باعث ایجاد سیگنال های 
ناخواس��ته در کابل های مخابراتی ی��ا اضافه ولتاژهای 
خطرناکی برای عایق بندی اجزای الکتریکی ش��ود. به 
عالوه با تخلیه  ی صاعقه جریان های الکتریکی گذرا به 
درون زمین منتقل می شود که می تواند ولتاژهای گام و 

تماس خطرناکی را برای کارکنان ایجاد کند.
 برای ارزیاب��ی دقیق عملکرد یک س��امانه   ی حفاظت 
صاعقه دانس��تن توزیع جری��ان در بخش های مختلف 
هوای��ی و زمینی اساس��ی ترین نیاز اس��ت. برای تعیین 
دقیق توزیع جریان روی ساختار باید اثر کلیه   ی المان ها 
و تجهی��زات موجود در محل مث��ل برقگیرها، لوله ها، 
پلکان ه��ای فلزی، میله های نگهدارنده   ی آسانس��ور و 
تجهیزات تهویه در نظر گرفته ش��ود. این س��اختار های 
 فل��زی معم��واًل از طری��ق ی��ک اتص��ال الکتریکی به 

ش��بکه   ی زمین وصل می ش��وند. در نتیج��ه در ارزیابی 
رفت��ار یک س��امانه   ی حفاظت صاعق��ه در نظر گرفتن 
تنها س��امانه   ی زمین ممکن است قابل پذیرش نباشد. 
در حقیقت موقعیت ش��بکه   ی زمین، هادی های درون 
زمی��ن و بخش ه��ای هوای��ی همگ��ی توزی��ع جری��ان 
در بخش ه��ای حفاظ��ت ش��ونده را تعیی��ن می کنند. از 
س��وی دیگر به عل��ت القای الکترومغناطیس��ی ممکن 
 اس��ت ولتاژه��ای خطرناکی در میله ه��ای فلزی درون 
س��امانه   ی حفاظ��ت ی��ا بخش ه��ای مختل��ف متصل 
به ش��بکه   ی زمی��ن ایجاد ش��ود. با این وج��ود در یک 
س��امانه حفاظ��ت صاعقه مهم ترین بخش، س��امانه   ی 
زمین کننده اس��ت. س��امانه های زمی��ن کننده، بخش 
انتهای��ی یا درون زمین س��امانه   ی حفاظت را تش��کیل 
می دهند. بر اساس اس��تاندارد های بین   المللی ]1[و]2[ 
پیکربندی های متنوع برای س��امانه   ی زمین پیش��نهاد 

شده است. به عالوه گس��تردگی فضایی این سامانه   ها 
نیز در استانداردهای مختلف متفاوت است.

 از جمله مس��ایل مهم دیگر که در بحث رفتار شبکه   ی 
زمی��ن در برابر جریان های صاعقه مطرح اس��ت توزیع 
پتانس��یل غیریکنواخت در نقاط مختلف شبکه   ی زمین 
اس��ت که ممکن اس��ت به ایجاد جریان های با دامنه   ی 
باال بین نقاط مختلف شبکه منجر شود. چنین جریانی 
عالوه بر تخریب تجهیزاتی که در مس��یر عبور آن واقع 
هس��تند منجر به ایجاد میدان های الکترومغناطیس��ی 
می ش��ود که ممکن اس��ت س��ایر تجهیزات حساس از 
قبی��ل تجهیزات الکترونیکی و ریزپردازنده ای را تحت 
تأثیر قرار دهد. از آن   جا که امروزه سامانه   های حفاظت 
و کنت��رل ش��بکه های الکتریکی بیش  ت��ر از تجهیزات 
ریزپردازنده ��ای اس��تفاده می کنند چنی��ن میدان   هایی 
ممک��ن اس��ت عملکرد یك ش��بکه   ی الکتریک��ی را به 

شدت دست  خوش تغییر کند ]3[. 
و  زمی��ن  ش��بکه   ی  س��اختارهای  در  تن��وع   دلی��ل 
س��امانه  های حفاظ��ت صاعق��ه گس��تردگی و تنوع در 
س��امانه   های حفاظت ش��ونده اس��ت. به عن��وان مثال 
س��امانه   ای که برای حفاظت س��اختمان های مسکونی 
بزرگ طراحی می شود بسیار متفاوت از سامانه   ای است 
ک��ه ب��رای حفاظت نواح��ی صنعتی ب��زرگ، نیروگاه ها 
ی��ا س��اختمان های دربرگیرنده   ی تجهی��زات قدرت به 
کار م��ی رود. مث��الً در ش��بکه   ی زمین ی��ك کارخانه   ی 
صنعت��ی نظیر یك پاالیش��گاه گاز ممکن اس��ت تنها از 
مجموعه ای از میله های زمین که توس��ط تس��مه های 
فلزی به هم وصل هس��تند استفاده ش��ود؛ در حالی که 
ش��بکه   ی زمین ی��ك نی��روگاه یا پس��ت مجموعه ای از 
هادی ه��ای الکتریک��ی دفن ش��ده در عمق ح��دوداً 1 
متری زمین )عمق دفن در پس��ت ح��دود نیم متر و در 
نیروگاه حدود یك متر اس��ت( ب��ه همراه مجموعه ای از 

میله های زمین و متعلقات دیگر است. 
ارتب��اط س��امانه های مختل��ف از طریق خط��وط تغذیه 
و  گاز  و  لوله ه��ای آب  الکتریک��ی،  ان��رژی  کنن��ده  ی 
کابل ه��ای مخابراتی و غیره برقرار اس��ت. از همین رو 
هنگامی که صاعقه به یك س��امانه   ی الکتریکی برخورد 
می کند و یا با برخورد به نزدیکی سامانه اثرات القایی بر 
آن اعمال می کند یك اختالف پتانسیل بین این سامانه 
و س��امانه   های مجاور ب��ه وجود خواهد آمد که منش��اء 
عم��ده   ی خرابی های ناش��ی از صاعقه اس��ت. بنابراین 

به منظور از بین بردن چنین خطراتی باید از س��امانه   ی 
زمین مناسب استفاده شود. یك سامانه   ی زمین مناسب 
جریان های ناش��ی از صاعقه را به س��مت خاك هدایت 
کرده و خطرات ناش��ی از افزایش ولتاژهای ناگهانی را 

کاهش می دهد. 
ع��الوه بر اث��رات مخرب صاعق��ه ب��ر روی تجهیزات 
تولی��د  مجتمع ه��ای  در  الکترونیک��ی،  و  الکتریک��ی 
کننده و ی��ا مصرف کننده   ی محص��والت آتش زا نظیر 
پاالیش��گاه ها و صنایع پتروش��یمی هرگونه جرقه زدن 
ناش��ی از برخورد صاعقه به س��امانه، که ممکن اس��ت 
به واس��طه  ی عدم پیوستگی ش��بکه  ی زمین و یا عدم 
اج��رای صحیح ش��بکه   ی زمی��ن به وجود آی��د، ممکن 
اس��ت منجر به آتش سوزی و ایجاد خسارت های وسیع 

شود.
با توجه به مس��ایل فوق اهمیت یك ش��بکه   ی زمین از 
دی��دگاه حفاظت صاعقه بیش  تر روش��ن می ش��ود. یك 
شبکه   ی زمین مناسب باید ویژگی های زیر را دارا باشد.
.یك مس��یر کم امپدانس برای جریان های برگش��تی 

صاعقه ایجاد کند؛ 
.تنش ه��ای الکتریکی وارده به تجهیزات الکتریکی و 

الکترونیکی را تا حد ممکن کاهش دهد؛
.ش��رایط ایمن بهره ب��رداری را ب��رای کارکنان فراهم 
کن��د، )ولتاژهای گامی و تماس��ی را در ح��د ایمن نگه 

دارد(؛
.از نظر هزینه بهینه باشد.

یك شبکه  ی زمین مناسب در عین حال که جریان های 
ناش��ی از صاعق��ه را ب��ه س��مت زمین هدای��ت می   کند 
کمترین میزان GPR 1 و اختالف پتانس��یل را بین نقاط 
مختلف ش��بکه ایج��اد می نمای��د، و در نتیجه کمترین 
آس��یب را به تجهی��زات الکتریک��ی و الکترونیکی وارد 
می کن��د و نی��ز ش��رایط ایمن را ب��رای پرس��نل فراهم 

می آورد.
مدل کردن رفتار گذرای شبکه   ی زمین و در حالت کلی 
س��امانه های حفاظت صاعقه توجه بسیاری از محققان 
را در س��ال های اخی��ر به خود جلب کرده اس��ت. حجم 
زی��اد کاره��ای تحقیقات��ی انجام ش��ده و مقاالت چاپ 
ش��ده در این زمینه گواه آش��کاری بر این مطلب است. 
ب��رای مدل س��ازی دقیق ی��ک محی��ط، همان   طور که 
گفته ش��د باید اثر کلیه   ی س��اختار های موجود در محل 

1. Ground Potential Rise  
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مثل اس��کلت   بندی س��اختمان، س��امانه   های حفاظتی 
نظی��ر برقگیرها، میله های فلزی درون بخش زیربنای 
س��اختمان، لوله ه��ای حامل م��واد مختل��ف، قطعات 
الکتریک��ی و الکترونیکی موج��ود در محل و میله های 
فل��زی نگهدارن��ده   ی آسانس��ورها همگی ب��ه صورت 
یکپارچه در مدل وارد ش��وند. هر کدام از این ساختارها 
با توجه به محدوده   ی فرکانس��ی و ابعادشان قابل مدل 
کردن توسط شبکه ای از سیم های نازک متصل به هم 
هس��تند. در نتیجه معادله   ی انتگ��رال میدان الکتریکی 
س��یم ن��ازک ب��ه آن ه��ا قاب��ل اعم��ال اس��ت. از جمله 
روش ه��ای گوناگونی که ت��ا به حال ب��رای آنالیز رفتار 
ش��بکه های زمین ارایه ش��ده   اند می   توان به روش های 
مهندس��ی، روش های مداری ب��ا المان های متمرکز یا 
توزیع��ی روش خط انتق��ال، و روش معادله   ی انتگرال 

اشاره نمود.
در ای��ن مقال��ه از روش ح��ل مع��االت ماکس��ول برای 
 تحلی��ل ش��بکه   ی زمی��ن اس��تفاده ش��ده اس��ت ک��ه 
ب��رای تحلی��ل در حال��ت  دقیق   تری��ن روش موج��ود 
 گذرا می   باش��د. در بخ��ش دوم ابتدا ای��ن روش معرفی 
می   گردد. س��پس ب��ا اس��تفاده از این روش ب��ه تحلیل 
ش��بکه   ی زمین یک پاالیشگاه گاز نمونه پرداخته شده 
اس��ت و نتایج مربوط به شبیه   سازی توزیع پتانسیل در 

سایت ارایه شده است.

2. تحلیل حالت گذرای شبکه   ی زمین
ه��دف از به کارگی��ری ش��بکه   ی زمی��ن این اس��ت که 
جریان های ناشی از صاعقه یا کلیدزنی های ناگهانی را 
به بهترین وجه ممکن درون زمین برده و در کوتاه ترین 
زم��ان ممکن میرا کن��د. به عالوه تا جای��ی که ممکن 
اس��ت در محدوده   ی حفاظت ش��ونده   ی پتانسیل های 
یکنواختی ایجاد ش��ود به نحوی که اختالف پتانس��یل 
بین نق��اط مختلف برای کارکنان و تجهیزات خطرناک 

نباشد. 
یک هادی سیمی تنها قادر به برآورده کردن این نیازها 
نیست از این رو باید از س��اختارهای پیچیده تری برای 
این منظور اس��تفاده ش��ود. یک ش��بکه   ی متش��کل از 
هادی های سیمی متصل به هم دارای چنین خاصیتی 
می باشد. در این حالت به محض تزریق جریان صاعقه 
ب��ه درون زمی��ن، ای��ن جری��ان درون هادی ها حرکت 
کرده، در طول حرکت خود به زمین نش��ت کرده و میرا 
می ش��ود. ابعاد ش��بکه و جداس��ازی هادی ها و خواص 
ش��بکه را اختالف پتانس��یل های خطرناک و ولتاژ های 
گام و تم��اس خطرناک برای کارکن��ان تعیین می کنند. 
بنابرای��ن برای حفاظت س��اختارها و تجهیزات مختلف 
بای��د ش��بکه های زمین مختل��ف طراحی ش��ود و رفتار 

حوزه   ی فرکانس و هم رفتار گذرا بررسی گردد.
در مس��ایل گذرای ش��بکه   ی زمین یک جریان صاعقه 
در ح��وزه   ی زمان ش��بکه   ی زمی��ن را تحریک می کند. 
این جریان دارای زمان برخاس��ت بس��یار سریع و زمان 
نشست کند می باش��د. ابتدا طیف فرکانسی این جریان 

با اس��تفاده از تکنیک های تبدیل فوریه سریع به دست 
می آی��د. در هرکدام از این فرکانس ه��ا توزیع جریان و 
کمیت ه��ای م��ورد نظر با اس��تفاده از تحلی��ل حوزه   ی 
فرکانس اس��تخراج می ش��ود. در پایان تغییرات زمانی 
ای��ن کمیت ها با اس��تفاده از تبدیل عک��س فوریه قابل 

دستیابی است.
تکنی��ك حوزه   ی فرکان��س مورد اس��تفاده در این مقاله 
ح��ل معادالت انتگ��رال ب��ه روش ممان با اس��تفاده از 
روش تصاوی��ر در مج��اورت زمین تلفاتی می   باش��د که 
ای��ن روش در نرم  اف��زار GCGS )ن��رم افزار شبیه   س��از 
سامانه زمین که در دانش��گاه صنعتی امیرکبیر طراحی 

شده است]4[( پیاده   سازی گردیده است. 

 3. پارامترهای مورد نیاز برای آنالیز شبکه   ی 

زمین
جهت طراحی و تحلیل شبکه های زمین اطالعات زیر 

 باید در دسترس باشد:
اطالعات الکتریکی ش��بکه ش��امل بیش  تری��ن مقدار 
جری��ان اتص��ال کوت��اه نامتق��ارن، نس��بت راکتان��س 
ب��ه مقاوم��ت در باس بارهای ش��بکه، زم��ان عملکرد 

کلیدهای حفاظتی و فرکانس؛
اطالع��ات زمین   شناس��ی مرب��وط به س��طوح مختلف 
خاک ش��امل تع��داد الیه های خ��اک، مقاومت ویژه   ی 
الیه ه��ای مختلف خاک، گ��ذرده  ی نس��بی الیه های 
 مختلف خ��اک، عمق دفن ش��بکه   ی زمین، ضخامت 
 الی��ه   ی س��طحی م��ورد اس��تفاده و جن��س و مقاومت 

ویژه   ی الیه   ی سطحی مورد استفاده؛
اطالعات مش و هادی های مورد استفاده در آن شامل 
جنس و سطح مقطع هادی   های زمین، جنس و سطح 
مقطع میله   های زمین )Rod(، ارتفاع میله های زمین و 
عم��ق نفوذ آن  ها در خاک، تعداد و چگونگی پراکندگی 
میله های زمین، ابعاد کلی ش��بکه   ی زمی��ن و نیز ابعاد 
مش های متوالی، ابعاد کلی ش��بکه   ی زمین ابزاردقیق 
 )Clean Earth( و نی��ز ابع��اد مش ه��ای متوال��ی و 

ش��کل 1. نم��اي باالی��ي موقعی��ت هادي   ه��اي زمی��ن 
پاالیشگاه

نحوه   ی اتصال Clean Earth به شبکه   ی اصلی؛
نقش��ه   های مربوط به دیاگرام تک خطی پست2 و طرح 

کلی شبکه؛
منحنی   ه��ای  ب��ه  مرب��وط  هواشناس��ی  اطالع��ات 

ایزوکرونیک در منطقه و جریان   های ناشی از صاعقه.

4. شبیه   سازی شبکه   ی زمین پاالیشگاه گاز
در ای��ن بخش ب��ه ص��ورت نمونه ش��بکه   ی زمین یك 
پاالیش��گاه گاز مورد بررس��ی ق��رار گرفته اس��ت. این 
شبکه   ی زمین ش��امل 18 چاهك زمین می   باشد که در 
شکل 1 چاهك   ها با ش��ماره   ی 1 تا 18 نشان داده شده 
اس��ت و محل چاهك زمی��ن ابزاردقیق ب��ا IG و محل 
چاهك زمین ترانسفورماتور در نقطه   ی TG نشان داده 
شده اس��ت. برخی از این هادی   ها به فنس   های کناری 

پاالیشگاه متصل شده   اند.
س��اختار چاهک   های زمین در شکل 2 نشان داده شده 
اس��ت. بر اس��اس این شکل مشخص اس��ت که طول 
هادی زمین 120 س��انتی متر بوده که 100 سانتی متر آن 
در عمق 250 س��انتی متری از س��طح زمین دفن ش��ده 
اس��ت. قطر هادی   ها 17 میلی متر بوده و از جنس فوالد 

با روکش مس می   باشد.
هدای��ت الکتریکی خاک منطقه براس��اس جنس خاک 
و ب��ا توجه به خورندگی باالی خ��اک منطقه به صورت 

نوعی مقدار 10-3 زیمنس بر متر انتخاب شده است.
مشخصات ترانسفورماتور به صورت نوعی در جدول 1 

نشان داده شده است. 
ب��ا توج��ه ب��ه ماهی��ت تصادف��ی جری��ان صاعق��ه در 
 تحلی��ل گ��ذرا به منظور رس��یدن به حد پایی��ن ایمنی، 
دامن��ه   ی جری��ان صاعق��ه   ی تزریقی را مقدار متوس��ط 
جهان��ی KA15 قرار می   دهیم ]5[. ش��کل موج مربوط 
صاعقه در شکل 3 نشان داده شده است. همان   طور که 
مشخص است در این حالت دامنه   ی حداکثر مربوط به 

صاعقه برابر 15KA انتخاب شده است. 

2. Signal line diagram
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جدول 1. مشخصات ترانسفورماتور

تزری��ق جری��ان صاعق��ه در س��ه حال��ت ک��ه ام��کان 
برخ��ورد صاعق��ه بیش  ت��ر اس��ت م��ورد بررس��ی قرار 
گرفته اس��ت. این س��ه حالت به ترتیب ش��امل برخورد 
صاعق��ه به زمی��ن ترانس، تان��ك ذخیره   س��ازی اول و 
تان��ك ذخیره   س��ازی دوم( می   باش��د. در هر ی��ك از این 
حالت   ه��ا ولتاژه��ای بوج��ود آم��ده ب��ر روی زمین پاك 
ک��ه تجهی��زات ابزاردقی��ق به آن  ه��ا متصل ش��ده اند، 
اس��ت. ش��ده  داده  نش��ان   6 و   5  ،4 ش��کل   های  در 

 
5.نتیجه گیری      

انج��ام  ب��ا  ت��ا  اس��ت  ش��ده  س��عی  مقال��ه،  ای��ن   در 
 بررسی   ها بر روی یك نمونه سایت پاالیش گاز اثر بروز 
پدیده   ه��ای حالت گذرا و به طور خاص برخورد صاعقه 
مورد بررس��ی ق��رار گیرد ت��ا اهمیت طراحی ش��بکه   ی 
زمی��ن بر روی حفاظت تجهیزات ابزاردقیق مش��خص 
گردد. با توجه به نتایج شبیه   س��ازی مش��خص ش��د که 
 برخورد صاعقه حتی در نقاط دور از زمین پاك می   تواند 
ولتاژ ه��ای القایی بزرگ��ی بر روی زمین پ��اك به وجود 

آورد. 
6. تشکر و قدردانی

این مقاله با حمایت شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم 

20KV / 400Vولتاژ نامي اوایه و ثانویه

315KVAظرفیت ترانس

%5/62امپدانس ولتاژ

8/1KAجریان اتصال کوتاه متقارن

شکل 2. نمونه  اي از چاهک  هاي زمین مورد استفاده در پاالیشگاه

ــکل 3. شکل موج جریان صاعقه  ش
مورد استفاده براي شبیه  سازي

شکل 4. تغییرات پتانسیل با زمان 
بر روي زمین پاك در حین برخورد 

صاعقه به زمین ترانس

شکل 5.  تغییرات پتانسیل 
ــر روي زمین پاك  با زمان ب
در حین برخورد به تانک 1

شکل 6. تغییرات پتانسیل 
با زمان بر روي زمین پاك 
ــورد به تانک  در حین برخ

2

بررسیاثرپدیدههای...
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با زمین  بسیار  به شباهت های  توجه  با  سیاره ی مریخ 
از نظر نوع مواد تشكیل دهنده، خاكی و سنگی بودن 
پوسته ی خارجی، وجود جو، بازه ی دمایی نسبتًا كوچك 
)در مقایسه با سیارات دیگر منظومه ی خورشیدی( و 
همین طور دمای سطح سیاره در طول روز همواره از 
نظر دانشمندان یكی از كاندیداهای مناسب جستجوی 
حیات در سیارات دیگر بوده است. به این منظور پس 
از ارسال سفینه های اولیه به سمت این سیاره و تهیه ی 
آمریكا  فضایی  سازمان  آن،  سطح  از  عكس هایی 
مجموعه ی  آغاز  به  تصمیم   1996 سال  در  )ناسا( 
مریخ  مورد  در  دقیق  اطالعات  جمع آوری  پروژه های 
»رهیاب«  سفینه ی  ارسال  با  مأموریت ها  این  گرفت. 
ماهواره های  و  ربات ها  ارسال  از  پس  و  گردید  آغاز 
مختلف بر روی سطح و مدار مریخ در آخرین مأموریت 
با ارسال مریخ نورد Mars Science Laboratory با 
نام مستعار Curiosity به معنی »كنجكاوی« همچنان 
این  تمامی  مأموریت های  عمده  است.  داشته  ادامه 
سفینه ها عالوه بر جمع آوری و تجزیه و تحلیل عناصر 
تشكیل دهنده ی سطح مریخ، جستجوی آب )به هر 
یك اشكال ممكن( یا یافتن رد آن در سنگ ها و خاك 
عناصر  احتمالی  رد  همچنین  و  مریخ  روی  بر  موجود 
بوده  سیاره  آن  روی  بر  حیات  دهنده ی  تشكیل  آلی 

است.

گردآوری:محمدرضاگلهداری

نگاهی به سفرهای انجام شده به مریخ
جمع آوری اطالعات و تصاویر از سیاره ی مریخ توسط 

ناسا به سه روش انجام می شود:
توسط  عكس  تهیه ی  و  اطالعات  .جمع آوری 
سفینه هایی كه از كنار سیاره گذر می كنند. این مجموعه 
می باشد.   7 و   6 مارینر  و   4 و   3 مارینر  شامل  سفرها 
پروژه ی مارینر 3 به دلیل باز نشدن كپسول نگهدارنده 
به  هیچ گاه  و  خورد  شكست  اطلس  موشك  روی  بر 
دیگر  سیارهای  از  عكس ها  اولین  نرسید.  سرانجام 
شدند.  گرفته  مریخ  سیاره  سطح  از  و   4 مارینر  توسط 
و   1960 دهه ی  سال های  خالل  در  مأموریت ها  این 

اوایل دهه ی 1970 انجام پذیرفتند.
انجام  و  عكس  تهیه ی  اطالعات،  .جمع آوری 
این  گردها.  مدار  توسط  مریخ  سطح  از  نقشه برداری 
مأموریت ها  كه عمده ترین مأموریت های سازمان ناسا 
به این سیاره می باشند شامل مارینر 8 و 9، وایكینگ 
Mars Observer، Mars Global Survey� ،2 1 و

 or، Mars Climate Orbiter، Mars Odyssey
می باشند.   Mars Reconnaissance Orbiter و 
مأموریت Mars Climate Orbiter پس از گم شدن 
 Mars Observer مدار گرد در جو مریخ و مأموریت
به دلیل قطع ارتباط، درست پیش از ورود به مدار مریخ 
شكست خوردند. مدارگردهای وایكینگ 1 و 2 شامل 
بخشی جهت فرود بر روی سیاره و جمع آوری و ارسال 

اطالعات از سطح سیاره نیز بودند.

مأموریت ها  این  نورد؛  مریخ  ربات های  مأموریت های 
Path Finder، Polar Lander/ سفینه ی  شامل 
 Deep Space 2، Mars Twin Rovers )Spirit
 and Opportunity(، Phoenix، Mars Science
مأموریت ها  این  میان  از  است.  بوده   Laboratory
مریخ نورد Polar Lander/Deep Space 2 در زمان 
رسیدن به مریخ ارتباطش با زمین قطع گردید و هرگز 

به مقصد مورد نظر نرسید.

Path Finder
نسل  از  نورد  مریخ  اولین  رهیاب  یا   Path Finder
سرخ  سیاره ی  روی  بر  فضایی  مأموریت های  جدید 
بود. هدف اصلی این مأموریت عالوه بر انجام كارهای 
سیاره  این  روی  بر  تحقیقات  دوباره  آغاز  تحقیقاتی، 
نیاز  مورد  سامانه های  و  الگوها  آزمایش  همچنین  و 
مریخ  این  در  بود.  بعدی  نوردهای  مریخ  ارسال  برای 
تصویربرداری  روش های  بر  فعالیت ها  عمده  نورد 
جدید، روش ها و سامانه های حركتی جدید و همچنین 
نزدیك  از  این سیاره  آنالیز و سنجش شرایط محیطی 
بود.  متمركز  زمین  از  شونده  كنترل  ربات  یك  توسط 
جهت  آزمایشی  سكویی  مأموریت  این  كلی  طور  به 
مأموریت های بعدی بود. در نهایت موفقیت چشم گیر 
داده های جمع آوری شده توسط آن  و  نورد  این مریخ 
در كنار ارایه ی روشی اقتصادی برای ارسال یك ربات 
افكار عمومی  اعتماد  از یك سو  به یك سیاره ی دیگر 

سفر به مریخ

اتوماسیون و 7 دقیقه ی وحشت
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را به پروژه های كاوش بر روی سیاره های منظومه ی 
برای  را  آغازی  دیگر  سوی  از  و  بازگرداند  خورشیدی 
قرار  نشین  زد. بخش مریخ  رقم  بعدی  مأموریت های 
بود طبق برنامه به مدت 30 روز مریخی )هر روز مریخ 
اطالعات  جمع آوری  به  زمینی(  ساعت   6/24 معادل 
 Sojourner نام  با  آن  مریخ پیما  كاوشگر  و  پرداخته 
بر روی سطح  به جستجو  به مدت 7 روز مریخی  نیز 
سیاره بپردازد. در نهایت با توجه به موفقیت آمیز بودن 
به  مریخ نشین  سامانه ها،  عملكرد  صحت  و  پروژه 
از  بیش تر  برابر   12 مدت  به  كاوشگر  و  برابر   3 مدت 
زمان پیش بینی شده ی اولیه به انجام آزمایش بر روی 
سیاره پرداختند. از زمان فرود بر روی سیاره تا ارسال 
آخرین اطالعات، این مریخ نورد مقدار 3/2 گیگا بیت 
اطالعات را به زمین ارسال نمود. این اطالعات شامل 
عكس   550 و  نشین  مریخ  توسط  عكس   16500
توسط مریخ پیما، بیش از 15 آزمایش آنالیز شیمیایی 
سنگ و خاك و حجم زیادی اطالعات هواشناسی در 

مورد سیاره مریخ بود.

 Twin Rovers
ناسا  رهیاب،  مأموریت  موفقیت آمیز  انجام  از  پس 
تصمیم به طراحی و ساخت یك جفت ربات دو قلو با 
به   Opportunity و   روح  معنی  به   Spirit نامهای 
معنی فرصت گرفت. این دو مریخ نورد جدید بر خالف 
ربات قبلی با هدف انجام آزمایش های علمی بر روی 
سیاره ی سرخ و مواد تشكیل دهنده ی پوسته ی رویی 
این سیاره ساخته شدند. این دو مریخ نورد كامال شبیه 
به هم بوده و مجهز به چند نوع دوربین و تكنیك های 
جدید  طیف سنجی  و  تصویر  پردازش  تصویربرداری، 
رباتیک  بازوی  یک  به  مجهز  همچنین  و  بودند 
جهت نمونه برداری از سنگ های این سیاره و تحلیل 
دو  این  بودند.  سنگ ها  این  دهنده ی  تشكیل  مواد 
مری خنورد در دو نقطه ی متفاوت در دو سوی سیاره 
اختیار  در  را  باارزشی  بسیار  اطالعات  و  آمده  فرود 
شده  پیش بینی  مدت  طول  دادند.  قرار  دانشمندان 
جهت این مأموریت سه ماه بود. اما از آن جا كه این دو 
مریخ نورد بدون بروز هیچ اشكال فنی مأموریت تعریف 
شده را به پایان رساندند مأموریت آن ها به طور مداوم 
تمدید گردید به طوری كه مریخ نورد روح بعد از حدود 
7 سال به دلیل اشكاالت فنی متعدد و قطع ارتباط با 
نورد فرصت بدون  اتاق كنترل متوقف گردید و مریخ 
و  بروز هیچ مشكل عمدهای كماكان در حال تجزیه 

تحلیل و آزمایش بر روی این سیاره می باشد.

"Mars Science Laboratory یا
Curiosity 

پ��س از مأموری��ت مریخ نورده��ای دو قل��و و موفقیت 
چش��مگیر و خ��ارج از انتظار هر دو رب��ات و جمع آوری 
حج��م زی��ادی از اطالعات ارزش��مند در مورد س��طح 

س��یاره، ناس��ا تصمیم به ارس��ال مریخ ن��وردی جدید 
ك��ه به یك آزمایش��گاه تم��ام عیار رباتی��ك و همچنین 
دوربین های پیش��رفته تر مجهز بود گرف��ت. این ربات 
 Curiosity ی��ا  Mars Science Laboratory ك��ه
ب��ه معنی »كنجكاوی« نام گرفت با توجه به تجربه های 
سفرهای قبلی، این مریخ نورد به دوربین های جدیدتر 
و رایانه ه��ای پیش��رفته تری مجهز گردی��د و همچنین 
الگوهای جدید پردازش تصویر جهت مس��یریابی بهتر 
و هوشمندانه تر، استقالل بیش تر ربات در مسیریابی و 
همچنین حذر از موانع به ش��كل وس��یعی به كار گرفته 
شدند. ربات كنجكاوی جهت بررسی ساختار شیمیایی 
س��نگ ها و تحلی��ل م��واد تش��كیل دهن��ده ی آن ها به 
یك س��امانه ی نمونه ب��رداری جدیدتر مس��تقر بر روی 
ب��ازوی رباتیك و همچنین یك آزمایش��گاه مس��تقر بر 
روی بدن��ه ی مریخ نورد مجهز گردید. ب��ه دلیل نیاز به 
انرژی بیش��تر جهت حركت رب��ات و بازوها و همچنین 
تجهی��زات آزمایش��گاهی در مریخ ن��ورد جدید به جای 
اس��تفاده از س��لول های خورش��یدی از یك س��امانه ی 

هسته ای تولید الكتریسیته استفاده شد.

فرود توسط كیسه های هوا
چند  پیاپی  شكست  دلیل  به  ناسا  كه  دورهایی  در 
عمومی  افكار  فشار  تحت  شدت  به  فضایی  پروژه ی 
قرار گرفته بود و از طرف دیگر به دلیل كاهش بودجه، 
برنامه ریزی ها به سمت روش های مقرون به صرفه تر 
مهندسین  تیم  داد،  جهت  تغییر  فضاپیماها  ارسال 
تصمیم به استفاده از كیسه های هوا جهت فرود ربات 
بر روی سیاره ی سرخ گرفت. این تصمیمی كلیدی در 
جهت كاهش هزینه ها و پایین آوردن ریسك فرود بر 
بار در مأموریت  اولین  برای  بود.  روی سیاره ای دیگر 
از  پس  هوا  كیسه های  این   )Path Finder( رهیاب 
شكلی  به  زمین  روی  بر  موفقیت آمیز  آزمایش های 
مشكل  بزرگ ترین  گرفتند.  قرار  استفاده  مورد  عملی 
تعیین محل فرود و  این كیسه های هوا عدم دقت در 
جانبی  تجهیزات  و  مریخ نورد  وزن  در  محدودیت  نیز 
یعنی  بعدی  مأموریت  در  هوا  كیسه های  این  بود. 

مأموریت مریخ نوردهای دوقلوی »روح« و »فرصت« نیز 
با موفقیت مورد استفاده قرار گرفتند. اما در مأموریت 
ربات،  این  زیاد  وزن  دلیل  به  »كنجكاوی«  نورد  مریخ 
باید  و  نبود  امكان پذیر  هوا  كیسه های  از  استفاده 
تنی جدید   1 مریخ نورد  فرود  دیگری جهت  سامانه ی 

به كار گرفته می شد.

 روش فرود كنترل شده با ارابه ی 
Sky Crane -فرود

جدید،  مأموریت  فرآروی  بزرگ  چالش های  از  یكی 
این  در  استفاده  مورد  پیچیده ی  فرود  روش  و  سامانه 
مأموریت بود. در این مأموریت برخالف دو مأموریت 
فرود جدیدی  ارابه ی  از  هوا  كیسه های  به جای  قبلی 
به نام Sky Crane استفاده شد. مراحل فرود در این 
از كاهش سرعت توسط چتر نجات و جدا  روش پس 
ترمز  جهت  راكت هایی  از  استفاده  حرارتی  سپر  شدن 
و معلق ماندن در هوا و سپس كاهش ارتفاع تا سطح 
مرد نظر و بعد از آن پایین فرستادن مریخ نورد توسط 
این  بود.  سیاره  سطح  روی  بر  پالستیكی  كابل های 
مهندسان  فراروی  را  زیادی  چالش های  فرود  روش 
به طوری  پروژه قرار داد  این  پرواز  طراح و مهندسان 
امن  فرود  تا  نجات  چتر  شدن  باز  از  زمان  مدت  كه 
معروف  وحشت«  دقیقه ی   7« عنوان  به  جدید  ربات 
این نحوه ی فرود  از جمله چالش های موجود در  شد. 
همچنین  و  دقیق  زمان بندی  تهیه ی  به  می توان 
تهیه ی  جهت  سفینه  ارتفاع  و  موقعیت  اندازه گیری 
و  هوشمند  به صورت  فرمان ها  مختلف  سكانس های 
كاماًل مستقل توسط رایانه های مستقر بر روی ارابه ی 
فرود و مریخ نورد اشاره نمود. از سوی دیگر با توجه به 
فرود،  روش  این  در  مختلف  واحد  چندین  از  استفاده 
خالص شدن امن پس از پایان مأموریت هر واحد یكی 
ناسا  مهندسان  و  دانشمندان  فرآروی  چالش های  از 
بود. سكانس های فرود و نیز چگونگی خالصی از هر 
واحد باید به شكلی انجام می پذیرفت كه هیچ خطری 

متوجه مریخ نورد »كنجكاوی« نشود.

Sky Crane نمایی شبیه سازی شده توسط رایانه از

سفر به مریخ...
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 Sky Crane یكی از مهم ترین این واحدها سامانه ی
بود كه باید پس از تماس ایمن و پایدار چرخ های مریخ 
نورد با سطح سیاره و پایداری عمومی مریخ نورد، به 
شكل كنترل شده ای از مریخ نورد جدا و به فاصله ای 
صحت  عدم  صورت  در  می شد.  پرتاب  آن  از  دور 
طناب های  كامل  قطع  عدم  یا  سكانس  این  عمل 
 Sky Crane سقوط  احتمال  مریخ نورد  نگهدارنده ی 
پرتاب  زمان  در  آن  واژگونی  یا  نورد  مریخ  روی  بر 
تمامی  داشت.  وجود  دور  فاصله ی  به   Sky Crane
این عملیات در طول 7 دقیقه ی وحشت باید به شكل 
و  فرود  سامانه ی  توسط  مستقل  كاماًل  و  هوشمند 
مریخ نورد انجام می پذیرفت. زیرا انجام عملیات كنترل 
عملكردی  و  مسیری  خطاهای  تصحیح  و  پروازی 
سامانه ها توسط اتاق كنترل زمینی از زمان ورود سفینه 

به جو مریخ تا پایان عملیات فرود غیرممكن بود.

پردازش تصویر در خدمت كنترل و 
ناوبری

از زمان ارسال مریخ نوردهای دو قلو، دانشمندان ناسا 
پردازش  مختلف  الگوریتم های  از  استفاده  به  شروع 
و  كیفیت  دقت،  با  تصاویر  تهیه ی  جهت  تصویر 
صحت رنگ باال و همچنین استفاده از آن الگوریتم ها 
و  دستی  شكل  به  رباتها  این  هدایت  و  ناوبری  در 
همچنین آزمایش برنامه های هوشمند ناوبری خودكار 
در  نرم افزارها  این  از  موفقیت آمیز  استفاده ی  نمودند. 
شكل  به  آن ها  تا  شده  سبب  قدیمی  مأموریت های 
گسترده تری در مریخنورد كنجكاوی مورد استفاده قرار 
به  می توان  نرم افزارها  این  مهم ترین  جمله  از  گیرند. 
نرم افزار تشخیص سرخوردن چرخ ها و اصالح حركت 
آن ها یا تغییر مسیر مریخ نورد در زمان ورود به ناحیه ی 
گیركردن  از  جلوگیری  و  سیاره  سطح  سست  و  شنی 
موانع  تعیین  نرم افزار  یا  زمین ها  نوع  این  در  چرخ ها 
تصاویر  از  استفاده  با  چرخ ها  مسیر  اصالح  و  حركتی 

از  نمود.  اشاره  چرخ ها  باالی  در  موجود  دوربین های 
دیگر نرم افزارهایی كه بر روی مریخ نورد فرصت مورد 
آزمایش قرار گرفت و پیش بینی می شود در مریخ نورد 
كنجكاوی  ربات  توسط  گسترده ای  شكل  به  جدید 
مورد استفاده قرار گیرد نرم افزار تهیه ی مسیر حركتی 
سه بعدی  تصاویر  از  استفاده  با  هدف  سمت  به  ربات 
تهیه شده توسط دوربین های موجود بر روی سر این 
مریخ نورد می باشد. این نرم افزار با پیش بینی و تهیه ی 
مورد  نقطه ی  به  رسیدن  تا  چرخ  هر  بعدی  سه  مسیر 
نظر، تمامی حركت چرخ ها و دستورات الزم جهت آن 
نوردهای  مریخ  در  اجرا می نماید.  و  تهیه  را  حركت ها 
در  نیاز  مورد  فرمان های  تمامی  و  مسیرها  این  قبلی 
با توجه به عكس های سه بعدی  اتاق كنترل زمینی و 
می گردید.  صادر  مریخ نورد  راهبر  توسط  و  شده  تهیه 
انجام این عمل بر روی زمین و به شكل نیمه خودكار 
و همچنین زمان در حدوداً 20 دقیقه ای رسیدن امواج 
رادیویی و فرمان ها به ربات مورد نظر بر روی سطح آن 
سیاره در عمل سبب كند بودن شدید حركت مریخ نورد 
به صورت یك حركت الكپشتی می گردید. به كار بردن 
این الگوریتم ها و نرم افزارها به صورت محلی و توسط 
رایانه های موجود بر روی مریخ نورد سبب حذف زمان 
همچنین  و  سیاره  به  فرمان ها  رسیدن  دقیقه ای   20
تسریع حركت این ربات ها به سمت اهداف مورد نظر 

خواهد گردید.

دوربین های موجود بر روی ربات
مری خنوردهای  همانند  كنجكاوی  مری خنورد  در 
عكس های  تهیه ی  جهت  متنوعی  دوربین های  قبلی 
عملیات  انجام  همچنین  و  باال  دقت  با  و  بعدی  سه 
طیف سنجی و سنجش از دور نمونه های مورد آزمایش 
مورد استفاده قرار گرفتند. دوربین های موجود بر روی 

مری خنورد »كنجكاوی« عبارتند از:

)Mast Camera )Mastcam
)Mars Hand Lens Imager )MAHLI
)Mars Descent Imager )MARDI

روی  بر  موجود  آزمایشگاهی  و  اندازه گیری  تجهیزات 
مریخ نورد عبارتند از:

 Alpha Particle X�Ray Spectrometer
))APXS
)Chemistry 4 Camera )ChemCam
 Chemistry 4 Mineralogy X�Ray
Diffraction/X�Ray Fluorescence Instru�
 )ment )CheMin
Sample Analysis at Mars )SAM( Instru�
ment Suite
)Radiation Assessment Detector )RAD
)Dynamic Albedo of Neutrons )DAN
 Rover Environmental Monitoring Station
))REMS

 Mars Science Laboratory Entry Descent
)and Landing Instrument )MEDLI

مأموریت آینده با توجه به جمع آوری اطالعات گسترده 
مأموریت  تا  دارد  نظر  در  ناسا  مریخ،  سطح  مورد  در 
بر روی  را  این سیاره  بر روی  تحقیقاتی خود  آینده ی 
جمع آوری اطالعات از الیه های زیرین پوسته ی مریخ 
متمركز نماید. به این منظور برنامه ریزی برای ارسال 
به تجهیزات حفاری  آزمایشگاه مجهز  از  نوع دیگری 
در مریخ و نمونه برداری از اعماق آن آغاز گردیده است. 
 2016 سال  در  مأموریت  این  كه  می شود  پیش بینی 

انجام پذیرد.

   منابع:   

www.nasa.gov
mars.jpl.nasa.go

ناس��ا ج��ت  پیش��رانه ی  آزمایش��گاه  تمی��ز  ات��اق  در  نهای��ی  مونت��اژ  از  پ��س  »كنج��كاوی«  ن��ورد  مری��خ 

سفر به مریخ...
چه

ــ
ریـ

د

http://www.nasa.gov
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ـار
ــ

 ک
زار

بـا

 سابقه
 ی

مرتبط
(سال)

تخصص یا تجربه  شهر محل
زندگی

 دانشگاه محل
تحصیل

 رشته ی
تحصیلی

تحصیالت جنسیت سن  شماره
پرونده

-
آشنا به plc و نرم افزارهای مرتبط با برق، آشنا به طراحی 

مدارات راه اندازی قدرت
تهران

  دانشگاه آزاد
واحد آمل

 مهندسی برق
قدرت کارشناس مرد 25 105001

1

Pro- 8051 و نرم افزارهای  اار با میکروکنترلرهای
teus، Orcad، Pspice، دارای گواهینامه هک و امنیت 

(security+practical application)، مسلط به طراحی 
GPS Track- های آنالوگ و دیجیتال، نصب و راه  اندازی

ing  و سنسورهای سرعت، دما، سوخت و درب خودرو، راه 
اندازی server مربوط به GPS Tracking  و نصب آنتن 
مرکزی، مسلط به محاسبات کابل و تأسیسات الکتریکی، 

آشنایی به زبان انگلیسی

 تهران
 داشکده فنی
 شهید شمسی

پور

 مهندسی برق
الکترونیك

کارشناس مرد 24 105002

1
کار کردن با قطعات SMD در تعمیرات موبایل کار 
 PLC کار کردن با ،VR کردن با میکروکنترولرهای

LOGO,200,300,400
تهران

 مرکز آموزش
 عالی انقالب

 اسالمی-تهران

 مهندس برق
الکترونیك

کارشناس مرد 29 105003

1
 AVR (bascom) ،Orcad تسلط کامل به نرم افزارهای
 CRM آشنایی با برنامه ی مدیریتی ،Office  مسلط به

Eplan – Matlab – prteous  آشنایی مختصر با
تهران

 دانشگاه آزاد
واحد گرمسار

  مهندس برق
الکترونیك

کارشناس زن 26 105004

-
آشنا به کنترل کیفی قطعات صنعتی، طراح و نقشه کش 
صنعتی CATIA، تراشکار CNC درجه 2، ماشینکاری 

POWER MILL 40 قطعات صنعتی
تهران دانشگاه آزاد

 مهندس
 مکانیك ساخت

و تولید
کارشناس مرد 26 105005

1
،AutoCAD تسلط کامل به ،CATIA آشنا با

 Ansis ،مکانیکال 
تهران

دانشگاه آزاد
واحد سمنان

 مهندس
 مکانیك
 طراحی
جامدات

کارشناس مرد 27 105006

-

 Simulation Software، Gambit، Fluent، آشنا با 
AutoCAD، Programming Languages، FOR-

 TRAN، C/C++، MATLAB،Image processing
software، MIMICS Mathematics، Maple Ap-

plication Tools، Microsoft Office

تهران  دانشگاه آزاد
 مهندسی

 مکانیك حرارت
و سیاالت

کارشناس زن 27 105007

1
E- ،آشنا با مراحل اخذ و صدور ،ISO9001 آشنا با

MARK، آشنا به دوره کنترل کیفیت، آشنا به سابقه نت، 
آشنایی و سابقه بازرسی

تهران واحد ابهر
 مهندس

 مکانیك حرارت
وسیاالت

کارشناس مرد 29 105008

4
استانداردهای مدیریت فناوری اطالعات معماری سازمانی 

سیستم های سازمانی تحلیل سیستم برنامه ریزی 
استراتژیك فناوری اطالعات

تهران دانشگاه گیالن
 مدیریت
 فناوری

اطالعات

 کارشناس
ارشد

28 مرد 105009

-
طراحی وب سایت (ASP.NET)، طراحی نرم افزار 

 (UML,Rational Rose)تحلیل نرم افزار (C2,JAVA)
سرویس گرایی(SOA) آشنا با مفاهیم معماری سازمانی

تهران
 دانشگاه آزاد
واحد ساری

 مهندسی
 فناوری

  اطالعات-
 معماری
سازمانی

 کارشناس
 ارشد

مرد 25 105010

-
 آشنایی کامل به نرم افزار 3D MAX  آشنایی به نرم افزار 

AutoCad، آشنایی با مهارت های هفت گانه رایانه
تهران

 دانشگاه عالمه
طباطبایی

 مهندس صنایع
ایمنی صنعتی

کارشناس زن 23 105011

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