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سردبیر

ــب و کار،  ــور مرتبط با فضای کس ــذاری ام واگ
ــت دادن  ــل، دخال ــا حداق ــش خصوصی ی ــه بخ ب
ــای تصمیم گیری و  ــی در فرآینده ــش خصوص بخ
ــه به صورت  ــذاری، پیرامون موضوعاتی ک قانون گ
ــب و کار  ــتقیم بر فضای کس ــا غیرمس ــتقیم ی مس
ــت های  ــن خواس ــتند، از اصلی تری ــذار هس تأثیرگ
ــروز اکثریت قریب به  ــت و ام فعاالن اقتصادی اس
ــر اهمیت  ــور ب ــران و بازرگانان کش ــاق صنعتگ اتف
ــآفرینی آن در  ــت بخش خصوصی و لزوم نقش تقوی
ــر صنعت و تجارت، به عنوان  تنظیم قواعد حاکم ب
ــعه ی اقتصادی ایران  ــی از ملزومات اصلی توس یک

عزیز، تأکید دارند.
تاریخ ایران طی سده های اخیر و حتی پیش از 
ــت که طرح مطالبات  آن، گواهی بر این واقعیت اس
فوق از سوی بخش خصوصی، تنها محدود به زمان 
ــتقالل اقتصادی  ــوده و پیگیری تحقق اس ــال نب ح
ــتگاه های حاکمیتی در طی  بخش خصوصی از دس
ادوار مختلف همواره توسط اصناف پیگیری شده و 
بسته به میزان ظرفیت بخش خصوصی در هر دوره 
ــری نظام حاکم در  ــن میزان انعطاف پذی و همچنی
ــی از قدرت مطلق اقتصادی، موفقیت ها  چشمپوش

و ناکامی هایی را در پی داشته است.

مرور وقایعی همچون:
• تشکیل »مجلس وکالی تجار ایران« در سال 
ــی، به اهتمام نماینده ی فعال  1262 هجری شمس
هیأت تجار تهران، حاج محمدحسن امین الضرب و 
دستور انحالل این مجلس توسط ناصرالدین شاه در 

اثر فشارهای برخی افراد؛ 
• تشکیل اولین »اتاق تجارت« ایران در وزارت 
ــال 1305 و تصویب قانون  بازرگانی در تهران در س
ــال 1309 و باز هم تعلیق  ــای تجارت در س اتاق ه
ــه دلیل تمایل  ــط دولت ب ــت این اتاق ها توس فعالی
ــارت خارجی و در  ــار در تج ــام حاکم به انحص نظ

نهایت کاهش تعداد اتاق ها به 16 اتاق؛
ــکیل اتاق بازرگانی« بعد  • تصویب »قانون تش
ــهریور 1320، و سپس غیرقانونی اعالم شدن  از ش
انجمن های وابسته به این اتاق توسط دولت، پس از 

کودتای 28 مرداد سال 1332؛
• و تصویب الیحه ی قانونی جدید توسط مجلس 

وقت در دی ماه 1333، و تشکیل اتاق تهران؛ 

لزوم تقویت فرهنگ 
تشکل گرایی

ــیب هایی دارند که  ــان از فراز و نش ــی نش همگ
ــف و موافق تقویت  ــه ی تقابل دو نیروی مخال نتیج
ــه ی اقتصاد ایران   ــی در عرص نقش بخش خصوص

بوده اند.
ــه رییس  ــور ک ــی اقتصاد کش ــای کنون در فض
ــت دادن بخش خصوصی در  ــور محترم دخال جمه
سرنوشت خویش را یکی از اصول عملکردی دولت 
ــر می آید که فرصت،  ــمرده، چنین به نظ خود برش
ــی بخش خصوصی  ــش از پیش برای نقش آفرین بی
ــده و وقت  ــور فراهم ش ــاد کش ــه ی اقتص در عرص
ــتن  ــت که فعاالن اقتصادی با غنیمت دانس آن اس
فرصت پیش رو، از طریق برنامه ریزی و حرکت های 
ــازی برای پذیرش  ــی و هدفمند به ظرفیت س جمع
ــی درخور و شایسته در عرصه ی اقتصاد کشور  نقش
بپردازند. به طور حتم یکی از ابزارهای کارآمد برای 
ــکل های صنفی« هستند که  تحقق این مهم، »تش
خوشبختانه در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور 
ــز برخوردارند.  ــتوانه ی قانونی قابل قبولی نی از پش
ــال های اخیر به تدریج شاهد  ــبختانه طی س خوش
ــوان نهادهای حایل  ــکل ها به عن ارتقای جایگاه تش
ــم و  ــی بوده ای ــش خصوص ــت و بخ ــان حاکمی می
ــک می توان بر این موضوع صحه گذاشت که  بی ش
ــیاری از نهادهای حاکمیتی، نقش آفرینی  امروز بس
ــل در مقام  ــی را حداق ــکل های بخش خصوص تش
ــاور خود پذیرفته اند؛ که تعامالت بسیار نزدیک  مش
ــیون  ــرکت های اتوماس و اثرگذار انجمن صنفی ش
ــت، معدن و  ــت، وزارت صنع ــی با وزارت نف صنعت
تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، مرکز پژوهش های 
مجلس، کمیسیون های صنعتی و اقتصادی مجلس 

و غیره از مصادیق بارز این امر هستند.
با این همه آیا تفکر و فرهنگ تشکل گرایی 
در میـان فعـاالن اقتصادی کشـور متناسـب 
بـا نیازها، خواسـت ها و انتظـارات این بخش 
رشـد کرده اسـت؟ آیا اصوالً در میان فعاالن 
اقتصادی اعتقاد راسـخی نسبت به اثربخشی 
کار جمعی در قالب یک تشـکل صنفی وجود 

دارد؟ 
بدیهی است که تقویت ویژگی ها و قابلیت هایی 
ــورداری از حس  ــاد به کار گروهی، برخ چون اعتق
ــای مورد وثوق  ــکاری، ظرفیت پذیرش نظام ه هم
ــط و تعهدات، توان  ــکا بودن در رواب جمع، قابل ات
ــح فردی با منافع  ــاد توازن میان منافع و مصال ایج
ــورداری از هنر  ــی، برخ ــح گروهی و جمع و مصال

ــب دیگران،  ــذر از تخری ــازنده و ح ــری س انتقادگ
ــاس وظیفه نسبت به دیگران و جامعه، اعتقاد  احس
ــنایی با اصول رقابت  به برنامه ریزی بلند مدت، آش
ــالق در رقابت، توان ایجاد  ــح، پایبندی به اخ صحی
ــت، آمادگی جهت  ــا رقیب، صداق ــازنده ب تعامل س
ــتیابی به  ــت هزینه های مادی و معنوی دس پرداخ
ــه قانون و حذر  ــدت جمعی، التزام ب ــداف بلندم اه
ــر و غیرقانونی و اعتقاد  ــه راه های میانب ــل ب از توس
ــدن ضوابط در واگذاری و تقسیم  بر لزوم حاکم ش
ــکل صنفی، متضمن قوام و  کار، در اعضای یک تش

موفقیت آن در درازمدت خواهد بود.  
ــرکت بزرگ و  ــک صد ش ــش از ی ــت بی عضوی
ــرکت های اتوماسیون  کوچک در انجمن صنفی ش
ــال از  ــت بیش از 18 س ــی که امروز با گذش صنعت
ــکل های باسابقه ی کشور  آغاز فعالیت خود جزو تش
است و وجود شرکت هایی که از بدو تأسیس انجمن 
ــواره در بطن امور انجمن حضوری گرم  تاکنون هم
ــرژی و انگیزه ای  ــته اند و همچنان با ان و فعال داش
ــود ادامه  ــت صنفی خ ــز به فعالی ــین برانگی تحس
می دهند و یا شرکت هایی که هر درخواست انجمن 
را با تمام توان اجابت می کنند پشتوانه ی اصلی این 
انجمن و نویدبخش آینده ای روشن تر از امروز برای 

شرکت های اتوماسیونی است.
هم اکنون که برگزاری مجمع عمومی سال 92 
انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی را در 
ــاهد حضور پرشورتر  پیش داریم امید می رود که ش
ــای محترم انجمن در مجمع پیش رو  از پیش اعض
باشیم. نگارنده ی این سطور بدون هیچ گونه تعارف 
ــیون  و اغراقی اعتقاد دارد که اعضای انجمن اتوماس
ــه ی خود، که مجهز بودن به  ــطه ی نوع پیش به واس
ــورداری از نگاهی مبتنی  ــم و فناوری روز و برخ عل
ــت،  بر منطق و عقالنیت الزمه ی موفقیت در آن اس
ــن و عالم ترین افراد جامعه ی بزرگ  از فرهیخته تری
ایران هستند و همین ویژگی مسؤولیت ایشان را در 
قبال آینده ی کشور صدچندان می کند. از همین رو 
ــار می رود که از این پس یکی از اصولی ترین و  انتظ
ــن الگوها در زمینه ی فعالیت های صنفی  کارآمدتری
ــط این انجمن به جامعه ی صنعتی کشور ارایه  توس

شود.   
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تقدیر از دانشمند برجسته ی ایرانی
در دانشگاه تهران

مراسم نکوداشت و تجلیل از پروفسور فضل اهلل رضا به 
پاس خدمات علمی و صدمین سال تولدش در تاالر 
 الغدیر دانشکده ی مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.

ــت مقام  ــه منظور گرامی داش ــم که ب در این مراس
ــره ی ماندگار  ــي و چه ــمند نام ــن دانش ــي ای علم
ــجویان و استادان  ــور با حضور شماري از دانش کش
ــزار  ــران برگ ــگاه ته ــت دانش ــکده ی مدیری دانش
ــخناني بر لزوم  ــور فضل اهلل رضا در س ــد، پرفس ش
ــد کرد. ــوان تأکی ــل ج ــان بیني نس ــت جه  تقوی

ــا باید دنیا  ــر این موضوع که م ــن تأکید ب وي ضم
ــا دنیا  ــور مي توان ب ــم چط ــا بدانی ــیم ت را بشناس
ــروز با ایران  ــاوت ایران ام ــت کردگفت: »تف صحب
ــران اکنون  ــه ای ــت ک ــش در این اس ــال پی 70س
ــده اي  ــناخته ش ــور ش ــي حض ــه ی جهان درصحن
ــر کنیم.« ــور را پررنگ ت ــد این حض ــا بای  دارد و م

ــاد  ایج ــراي  ب ــه  ک ــن  ای ــه  ب ــاره  اش ــا  ب  وي 
 جهان بیني پشتوانه ی خرد الزم است که آن را باید 
ــگاه ها  ــزود: »دانش ــد، اف ــم کنن ــگاه ها فراه دانش
ــا در جهان  ــد که حضور م ــوري رفتار کنن  باید ط
 پررنگ تر و آینده ی بهتري براي مردم شکل بگیرد.«
ــاي جدید  ــي خواهید درس ه ــر م ــت: »اگ وي گف
ــه  ــد ب ــد بای ــرا بگیری ــوي ف ــرواز معن ــراي پ را ب
ــي  ــگ ایران ــه ها در فرهن ــت اندیش ــخ و قدم تاری

ـر
ــ

ـبـ
خـ

 G راه اندازی کمپرسور تزریق گاز ردیف 
واحد CS 500 کرنج سایت نفتی آغاجاری 

)توسط شرکت پارت کنترل(
ــش  ــرای افزای ــب ترین روش ب ــق گاز، مناس تزری
بازیافت ذخایر نفتی در مخازن هیدروکربوری ایران 
ــام میدان های  ــال حاضر برای تم ــد و درح می باش
نفتی در مناطق نفت خیز جنوب برنامه ی تزریق در 
نظر گرفته شده است. اجرای پروژه های تزریق گاز، 
عالوه بر افزایش بازیافت نفت از مخازن، عامل مهم 
کاهش مشکالت عملیاتی بهره برداری از چاه ها نیز 
ــن روش در منطقه ی کرنج  ــمار می رود.، از ای به ش
واقع در سایت نفتی آغاجاری استفاده شده و جهت 
ــال  ــوری  در س ــد CS 500 ردیف G کمپرس واح

ــگ ایران و  ــه فرهن ــه در این زمین ــد ک ــگاه کنی ن
ــت.« ــا و غني اس ــیار گران به ــي، بس ــان فارس  زب

ــتقالل  ــور با بیان این که اس ــره ی ماندگار کش چه
ــت؛ تصریح  ــده ی ایران در گرو وحدت ملي اس آین
 کرد: »خدمت به مردم یکي از وظایف اصلي ماست.«

ــت: »امروز  ــش دیگري گف ــا در بخ ــور رض  پروفس
رسانه ها و اینترنت کار را آسان کرده است طوري که 
 امروز کلید دانش ها در دست آنهاست و دانشجویان 
ــند و  ــد از این طریق با دنیا در ارتباط باش مي توانن
 براي کارهاي علمي خود از اینترنت استفاده کنند.«

ــت:  گف ــي  ایران ــته ی  برجس ــمند  دانش ــن  ای
ــي باید  ــي و سیاس ــاي جهان ــراي کاره ــه ب  »البت
 جهان شناسي طوري باشد که آن چه را دانشجویان 
ــیر کنند زیرا  ــنوند و مي خوانند بتوانند تفس مي ش
ــر  ــانه ها منتش ــان آن مطالبي که رس ــوالً می معم
ــت.« ــیاري اس ــه بس ــق، فاصل ــد و حقای  مي کنن

ــانه ها  ــه امروز رس ــان این ک ــا با بی ــور رض  پروفس
قوي ترین عامل جهان شناسي محدود هستند،گفت: 
ــانه هاي هر کشور فقط  »محدود از این نظر که رس
ــور خود صحبت مي کنند. بنابراین شما  به نفع کش
ــار، داوري هم  ــن گرفتن اخب ــد در عی ــد بتوانی بای
ــود.«  کنید که این داوري از خردگرایي آغاز مي ش

ــرب  ــاي غ ــر فریبي ه ــا و ظاه ــه گرفتاري ه وي ب
ــرب مي بینید  ــرد: »آن چه از غ ــه ک ــاره و اضاف اش
ــانه هایش  ــت و رس ــطه ی هنرآرایي آن هاس به واس
ــد. اما  ــذوب کنن ــما را مج ــور ش ــد چط ــي دانن م
ــد  ــد آن قدر قوي باش ــما بای ــي ش ــان شناس جه
ــخیص دهید.« ــت، تش ــندیده اس  که آن چه را پس

ــران  ــگاه ته ــت دانش ــکده ی مدیری ــس دانش ریی
ــور  ــت پروفس ــم، نکوداش ــیه ی این مراس در حاش
ــد  ــم خوان عل ــت  پاسداش را  ــا  اهلل رضـــ ــل  فض
ــن  ای ــزاري  برگ ــا  ب ــم  کردی ــعي  »س ــت:  گف و 
ــجویان از  ــم تا دانش ــي ایجاد کنی ــم، فـضای  مراس
ــوند و  ــته اي بهره مند ش ــاي علوم بین رش حـوزه ه
ــو بگیرند.« ــدار در این حوزه الگ ــتاد نام  از این اس

ــم تا با معرفي  ــي افزود: »در پي آنی دکتر رضا راع
این الگوهاي برجسته به دانشجویان، به آنان کمک 

ــیر مشخصي انتخاب  کنیم تا بتوانند در زندگي مس
کنند. «

ــت فضل اهلل رضا که در سال 1293  گفتنی اس
ــت به دنیا آمده، تحصیالت ابتدایی  شمسی در رش
ــرد و دیپلم را در تهران  ــش به پایان ب را در زادگاه
ــی برق از  ــته ی مهندس ــانس خود را در رش و لیس

دانشگاه تهران گرفت.
ــانس را از  ــوق لیس ــدرک ف ــال 1324 م در س
دانشگاه کلمبیا آمریکا و دکتری خود را در رشته ی 
ــه ی تکنولوژی نیویورک  ــی برق از مؤسس مهندس
ــت کرد. وی طی  ــگاه نیویورک فعلی( دریاف )دانش
ــتاد گروه مهندسی  ــال های 1329 تا 1334 اس س
برق دانشکده ی مهندسی دانشگاه کاتولیک آمریکا 
ــتون آمریکا بود  ــگاه MIT در بوس ــپس دانش و س
ــا 1347 عضو هیأت  ــال های 1333 ت و در بین س
ــگاه سیراکیوز در ایالت  علمی گروه مهندسی دانش
ــاکن اوتاوا در کانادا  نیویورک بود. وی هم اکنون س

است.
ــاک  کپنه ــوئیس،  س ــزی  مرک ــگاه های  دانش
ــکا، کنکوردیا در  ــرادو آمری ــارک، پاریس، کل دانم
مونترال در کبک کانادا و دانشگاه مک گیل از جمله 
ــت که این استاد برجسته ی  دانشگاه هایی بوده اس

ایرانی در آن ها تدریس کرده است.
ــذاران نظریه ی  ــی از پایه گ ــور رضا یک پروفس
ــت و تحقیقات  ــات و مخابرات در جهان اس اطالع
ــال  ــنود و ارس ــترده ای در زمینه ی ظرفیت ش گس
ــی  مخابرات ــای  کانال ه در  ــات  اطالع ــر  حداکث
ــات و فرآیندهای تصادفی،  نویزدار، نظریه ی اطالع
سامانه های خطی آنالیز عمومی، نظریه سامانه ها و 
ــامانه های پویا، فضاهای  مدارها، نظریه ی کنترل س
 n ــبکه های ــال و تلفات انرژی در ش ــی و انتق خط

دهانه ای انجام داده است.
ــن رییس  ــدس برق، دومی ــل اهلل رضا مهن فض
ــابق ایران در  ــفیر س ــریف، س ــگاه صنعتی ش دانش
ــذاران نظریه ی اطالعات و  ــکو و یکی از پایه گ یونس

مخابرات در جهان است.

عکس از: خبرگذاری جمهوری اسالمی ایران

عکس از: پایگاه خبری تحلیلی امید
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ــرکت اروپایی خریداری و  2005 میالدی از یک ش
نصب گردید.

تجهیزات اصلی سامانه ی کنترل این کمپرسور 
ــامانه ی کنترل کمپرسور،  الکتروموتور، س ــامل  ش
ــامانه ی کنترل تحریک و سایر تجهیزات، توسط  س
 ،Stomach ،LST ،LDW چهار شرکت اروپایی
STHAL ساخته شد که در نهایت در محل ردیف 
ــرکت های  ــد. ش ــدCS500 کرنج نصب ش G واح
ــروژه را به  ــب تجهیزات، این پ ــازنده پس از نص س
ــب  ــل دادند تا در زمان مناس ــورت موقت تحوی ص
ــی آن اقدام  ــل نهای ــدازی و تحوی ــبت به راه ان نس
نمایند. متأسفانه این شرکت ها پس از آن به بهانه ی 
تحریم نه تنها اقدام به اعزام کارشناس و راه اندازی 
ــامانه نکردند؛ بلکه از ارایه ی اسناد و اطالعات و  س
برنامه های نرم افزاری مورد نیاز جهت بهره برداری از 
ــامانه نیز خودداری نمودند. این مسأله مشکالت  س
ــادی را برای بهره برداری ایجاد نمود بگونه ای که  زی
ــارج گردید. با  ــرویس خ ــور از س عماًل این کمپرس
ــی، تالش های چندین  ــه به نبود اطالعات کاف توج
ــور نتیجه ای مطلوب  ــرای راه اندازی کمپرس باره ب
ــز علیرغم  ــازنده نی ــرکت س ــت و ش ــی نداش  در پ

پیگیری های صورت گرفته پاسخگو نبود.
ــرکت  ــد از همکاری ش ــه قطع امی ــا توجه ب  ب
ــداری و تعمیرات  ــی، اداره ی نگه ــازنده ی اروپای س
ــت و گاز آغاجاری ضمن  ــرداری نف ــرکت بهره ب ش
ــی جهت  ــام کار کارشناس ــامانه و انج ــی س بررس
ــور  ــکالت موجود و بهره برداری از کمپرس  رفع مش

پروژه ای را در دو  فاز تعریف نمود. 
ــتفاده از  ــروژه و به منظور اس ــرای پ جهت اج
ــرکت های داخلی، قراردادی با  توان متخصصین ش
ــان منعقد گردید. پس  ــرکت پارت کنترل خراس ش
ــرکت نسبت به  ــان این ش از عقد قرارداد، کارشناس
ــدام نمودند  ــامانه اق ــی معکوس س آنالیز و مهندس
ــه ی اطالعات،  ــاه کلی ــه م ــبختانه پس س  و خوش
برنامه ها و نحوه ی عملکرد سامانه آنالیز و مشخص 
ــامانه  گردید و همچنین قطعات یدکی مورد نیاز س
علی رغم وجود مشکل تحریم و خاص بودن بخشی 
ــط همین شرکت  از قطعات و نرم افزار الزم نیز توس

تأمین شد.
ــج و اطالعات به  ــا توجه به نتای ــبختانه ب خوش
ــخص گردید که امکان  ــت آمده در فاز اول مش دس
ــر  ــرداری از تجهیزات فعلی میس ــتفاده و بهره ب اس
ــامانه ی قبلی و ساخت  بوده و نیاز به جمع آوری س
ــامانه ی کنترل جدید نمی باشد. در فاز دوم نیز با  س
ــی برنامه ی نرم افزاری با قابلیت مانیتورینگ  طراح
و ثبت دقیق اطالعات، کلیه ی پارامترها و اطالعات 
سیگنال های الکتروموتور چندین بار مورد بررسی و 
ــت و نحوه ی عملکرد الکتروموتور  بازبینی قرار گرف
ــده و ایرادات  ــف کاری آنالیز ش ــرایط مختل در ش
ــخص شده و رفع گردید. پس  احتمالی سامانه مش
 G ــور ردیف از رفع نواقص موجود، عملکرد کمپرس

تجهیزات جدید براي مریخ نورد بعدي ناسا
ــي آزاد را جهت انجمن  ــا رقابت ــس فضایي ناس آژان
ــنهادي  ــت تا طرح هاي پیش نجوم برگزار نموده اس
ــاف و طراحي  ــاوری اکتش ــوم و فن ــون عل را پیرام
ــونده روي مریخ نورد  ــافي نصب ش تجهیزات اکتش
ــدازي در ماه هاي  ــدي این آژانس، که براي راه ان بع
ــال 2020 برنامه ریزي شده  ــت س جوالی یا آگوس
ــخ نورد مربوط  ــت، دریافت نماید. طراحي مری اس
ــاختار اصلي را متصور  ــال 2020 ناسا یک س به س
ــي  خواهد نمود تا از فعالیت هاي طراحي و مهندس

دستورالعمل جدید صدور جواز تأسیس 
واحدهای صنعتی  

ــاق بازرگانی،  ــانی ات بنابر گزارش پایگاه اطالع رس
ــتای  ــاورزی تهران، در راس ــادن و کش صنایع، مع

چندین بار مورد تست و ارزیابی مجدد قرار گرفت و 
پس از اطمینان از صحت عملکرد سامانه، کمپرسور 
تحویل بهره بردار گردید. در حال حاضر بیش از سه 
ــور ردیف G در سرویس قرار  ماه است که کمپرس
گرفته و با ظرفیت کامل و بدون هیچ گونه مشکلی 

در حال کار می باشد.

ــازی صدور پروانه ها و آسان سازی  ــاده و روان س س
ــادی، برخی از  ــرمایه گذاران و فعاالن اقتص کار س
ــیس و پروانه ی  ــرایط و ضوابط صدور جواز تأس ش
ــاد واحدهای تولیدی اصالح  ــرداری برای ایج بهره ب
ــتورالعمل های قبلی  ــد. برای تحقق این امر دس ش
ــرمایه گذاری از مرحله ی صدور جواز  در حوزه ی س
ــیس تا پروانه ی بهره برداری مورد بازبینی قرار  تأس
ــتورالعمل  ــت و ضوابط مورد نیاز در قالب دس گرف

جدید تهیه شد.
ــتورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه های  دس
بهره برداری برای طرح های واحدهای صنعتی، پس 
از تصویب محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت معدن 
ــتورالعمل جدید در  ــد. این دس ــارت، ابالغ ش و تج
ــازی صدور پروانه ها و آسان سازی  راستای روان س
ــادی تهیه و  ــاالن اقتص ــذاران و فع ــرمایه گ کار س

تدوین شده است.
ــنهاد معاونت  ــتورالعمل مذکور که به پیش دس
ــع و اقتصادی و  ــور صنای ــاون ام ــزی، مع برنامه ری
معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت 
ــد قائم مقام وزیر در امور  ــدن و تجارت و با تأیی مع
ــده است شرایط آسانی را پیش روی  تولید تهیه ش
متقاضیان سرمایه گذاری در طرح های صنعتی قرار 

می دهد.
ــواردی همچون  ــر م ــتورالعمل ب ــن دس در ای
ــوط به  ــررات مرب ــن و مق ــت قوانی ــرورت رعای ض
ــط  احداث و بهره برداری از واحدهای تولیدی توس
ــیس و پروانه های  دریافت کنندگان جوازهای تأس
ــرداری برای  ــدور پروانه ی بهره ب ــرداری، ص بهره ب
ــمیت یافتن تولید  ــخاص حقیقی و حقوقی، رس اش
ــدن فرآیندها، لزوم  ــدون کارخانه، الکترونیکی ش ب
ــه ی کسب و کار  برای  ــتن و فعال بودن شناس داش
ــه ی خدمات تأکید  ــازی اطالعات و ارای یکپارچه س

شده است.
ــتورالعمل از نقد بعضی از  ــن دس در تهیه ی ای
ــای برنامه ریزی، امور  ــان و نظرات معاونت ه مراجع
ــادن و صنایع معدنی،  ــع و اقتصادی، امور مع صنای
ــس و برخی از مدیریت های  ــی و امور مجل هماهنگ

ستادی و استانی استفاده شده است.

رفع توقفات توربین هاي گازي منطقه دو 
انتقال گاز

ــاي زیمنس  ــي در پي توربین ه ــي توقفات پ در پ
ــروژه اي با موضوع  ــال گاز، پ ــه ی دو انتق در منطق
ــف گردید.  ــوب توربین ها تعری ــع عی ــي و رف بررس
ــان منطقه ی دو انتقال  ــاوره ی کارشناس پس از مش
ــل توقفات  ــرکت برگ، دلی ــا متخصصین ش  گاز ب
ــل در  ــاي ترموکوپ ــي ایزوالتوره ــا، خراب توربین ه
ــرکت برگ راه  ــناخته شد. ش محفظه ی احتراق ش
حلی را برای رفع این نقیصه براساس ایزوالتورهاي 
ــرکت PR دانمارک پیشنهاد نمود  PR9113B ش
که پس از بررسي توسط کارشناسان شرکت انتقال 
ــرار گرفت و  ــورد قبول ق ــنهادي م گاز، طرح پیش
ــین  ــط مهندس ایزوالتورها توس ــردن  جایگزین ک
ــدون هیچ گونه  ــا موفقیت و  ب ــیون برگ ب اتوماس

توقفي در انتقال گاز انجام شد.
ــي منطقه ی دو عملیات  رییس تعمیرات اساس
انتقال گاز موارد ذیل را از مزایاي اجراي این پروژه 

برشمرد:
• سهولت در تأمین ماژول هاي ایزوالتور؛
• عدم نیاز به کالیبراسیون هاي دوره اي؛ 

ــگر  بر روی  ــتگاه نمایش ــب دس ــت نص • قابلی
ایزوالتورها؛ 

ــا به صورت  ــزي ایزوالتوره ــت برنامه ری • قابلی
عمومی؛ 

• سهولت در عیب یابي؛
• کاهش قابل مالحظه در دفعات خرابي؛ 

• پایین بودن توان مصرفي و اتالف حرارت؛ 
• بهبود در روند انتقال گاز و افزایش بهره وري؛
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استفاده از تجارب مریخ نورد کیوریاسیتی 
در توسعه ی ربات های حفاری چاه های 

نفت 
ــه  )ک  Robotic Drilling Systems ــرکت  ش
ــش از این با نام Seabed Rig فعالیت می کرد(،  پی
توافقنامه ای را با آژانس هوافضای آمریکا امضا کرده 
ــت که بر طبق آن، این شرکت قادر خواهد بود  اس
تا به برخی از پیشرفته ترین نرم افزارهای رباتیک در 

جهان دست یابد. 
ــت تا به واسطه ی این  ــرکت امیدوار اس این ش
ــعه ی نمونه ی اولیه ی سامانه ی  قرارداد بتواند توس
ــاند  ــودکار حفاری خود را به نحوی به انجام برس خ
ــامانه توانایی کار در شرایط بسیار سخت  که این س
ــری متخصصین زبده ی  ــته و نیاز به بکارگی را داش

بیشتر را برای این شرکت مرتفع سازد.
Kenneth Sondervik مدیر بخش بازاریابی 

انجام شده روي مریخ نورد »کیوریاسیتی1« که در 
ــال 2012 میالدي روي مریخ فرود آمد، مجدداً  س
ــوم جدید  ــا تجهیزات و عل ــود، البته ب ــتفاده ش اس
ــاالت علمي مختلف براي  ــه طي این رقابت و مق ک
ــد. مریخ  ــال 2020 انتخاب خواهند ش مأموریت س
ــیل  ــاف و ارزیابي پتانس ــراي اکتش ــورد 2020 ب ن
ــکان زندگي در آن، عالیم  ــیاره ی مریخ جهت ام س
ــته ی این سیاره، جمع آوري دقیق  زندگي در گذش
ــت احتمالي در  ــب جهت بازگش ــاي منتخ نمونه ه
ــاف سیاره ی  آینده به زمین و نمایش فناوری اکتش

سرخ در آینده، طراحي مي شود. 
ــال 2020  این رقابت که تحقیقات مأموریت س
ــذاري کرده  ــماً »اعالم فرصت2« نامگ ــخ را رس مری
ــت، خواستار تحقیقات پرواز فضایي مي باشد که  اس
در آن ها هر کدام از محققان یا دانشمندان مسؤول 
تحقیقات کامل مربوط به یک سفر فضایي هستند. 
ــخت افزاري،  ــزات س ــامل تجهی ــن تحقیقات ش ای
ــل اطالعات  ــه مأموریت و تحلی ــات مربوط ب عملی
ــه ی تخصیص یافته  ــند. کل بودج و داده ها مي باش
براي توسعه ی تحقیقات توسط سازمان فضایي ناسا 
حدود 130 میلیون دالر است. تجهیزاتي که در این 

رقابت انتخاب مي شوند، بر روي مریخ نوردي شبیه 
به »کیوریوزیتي« نصب خواهند شد که در آگوست 
ــت. استفاده  ــال 2020 روي مریخ خواهد نشس س
ــیتی« باعث کاهش  ــرح مریخ نورد »کیوریاس  از ط
ــردد و  ــت مي گ ــک هاي مأموری ــا و ریس هزینه ه
ــام نیازهاي  ــب را جهت انج ــک مریخ نورد مناس ی
مأموریت مریخ 2020 ارایه خواهد نمود. مأموریت 
ــتاوردهاي علمي پروژه  ــاس دس مریخ 2020 براس
ــده  ــي و مأموریت هاي دیگر مریخ بنا ش کیوریوزیت

است.
پس چه چیزي در مأموریت مریخ 2020 

متفاوت خواهد بود؟
ــال 2013 سازمان فضایي ناسا یک  در ژانویه س
ــؤول طرح ریزي الزامات  ــریح علمي را مس تیم تش
ــت مریخ 2020 نمود. این تیم از  مربوط به مأموری
ــمند و مهندس از دانشگاه ها و مؤسسات  19 دانش
ــکیل شده بود که طرحي را براي این  تحقیقاتي تش
مأموریت پیشنهاد نمودند تا اهداف علمي پراهمیت 
ــوم انجام دهد و  ــوص علم نج ــددي را در خص متع
ــس جمهور  ــل به چالش ریی ــي در نی گامي اساس
ــال انسان به کره مریخ  آمریکا، اوباما، مبني بر ارس
ــردارد. طبق اعالم تیم  در دهه ی 2030 میالدي ب
تشریح علمي، گام منطقي بعدي در این مأموریت، 
ــانه هایي از زندگي گذشته بر روي مریخ  یافتن نش
ــود. Jim Green مدیر بخش علم نجوم  خواهد ب
ــن مأموریت  ــنگتن پیرامون ای ــهر واش ــا در ش ناس
ــخ 2020 توانایي منحصر مي گوید: »مأموریت مری

1. Curiosity
2. Announcement of Opportunity  (AO)

ــؤاالت اساسي در  به فردي را براي عنوان کردن س
ــان ها در سیارات  ــازگاري و زندگي انس خصوص س
ــرد. فناوری و  ــي فراهم خواهد ک منظومه ی شمس
ــط مریخ نورد هدایت مي شوند،  تجهیزاتي که توس
ــش خواهند داد  ــبت به مریخ افزای ــش ما را نس دان
ــاي عاقالنه  ــاز جهت تصمیم ه ــه ی مورد نی و زمین
پیرامون بازگشت نمونه هاي منتخب از سیاره مریخ 

به زمین را فراهم خواهند نمود«.
ــاي مربوط به  ــورد اندازه گیري ه ــخ ن ــن مری ای
ــنگ را در مقیاس  ــیمي س ــي و ش ــث معدن مباح
ــن ما باید  ــد، بنابرای ــام مي ده ــکوپي انج میکروس
ــرایط محیطي کره مریخ را در  توانایي تشخیص ش
اطراف محل فرود مریخ نورد داشته باشیم و دالیل 
ــي در کره مریخ را  ــود زندگي هاي قبل احتمال وج
ــورد Mars 2020 همچنین  تعیین کنیم. مریخ ن
ــري را انجام دهد  ــاي دیگ ــد اندازه گیري ه مي توان
ــه طراحان  ــه را براي کمک ب ــاهدات فناوران و مش
ــه آن ها در  ــان به مریخ اثبات نماید تا ب ــفر انس س
ــي از غبار موجود در سطح مریخ  فهم خطرات ناش
کمک کند و نشان دهد که چگونه دي اکسید کربن 
ــاخت اکسیژن و  ــاء س را ذخیره کنیم، چرا که منش

سوخت موشک است.
ــامانه هاي  ــش س ــر بخ Jason Crusan مدی
ــوص  ــن خص ــا در ای ــرفته ی ناس ــافي پیش  اکتش
ــد: »مریخ نورد Mars 2020 فناروي هایي  مي گوی
ــرار خواهد داد که نکات کلیدي  را مورد آزمایش ق
ــیاره ی  ــفین بر روي س جهت فرود آینده ی مکتش
ــند. فناوری های جدید به فضانوردان  ــرخ مي باش س
ــاي قدیمي  ــي که در دره ه ــازه مي دهد تا زمان اج
ــتند، خارج از کره ی  ــغول اکتشافات هس مریخ مش
ــن زندگي کنند. امکان تولید هوا جهت تنفس،  زمی
سوخت موشک، آب و . . . ممکن است براي همیشه 

روش اکتشاف فضا را براي ما تغییر دهند«.
solicitation.nasaprs.com

و فروش Robotic Drilling Systems بر این 
ــت که تجربه ی ناسا در زمینه ی اتوماسیون  باور اس
ــژه از جنبه های  ــه وی ــری ب ــد تصمیم گی در فرآین

فناورانه به این شرکت کمک شایانی می کند.
او در این باره می گوید: »فرستادن داده به مریخ 
ــد، بنابراین کنترل از  حدود 30 دقیقه طول می کش
راه دور مریخ نورد امکان پذیر نمی باشد. تنها چیزی 
 A ــال کرد فرمان رفتن از نقطه ی که می توان ارس
ــیر ممکن است سنگی  ــت. در بین این مس بهB اس
ــد.  ــیری باریک یا هر چیز دیگری باش بزرگ یا مس
بنابراین چگونگی رسیدن به مقصد بر عهده ی مریخ 

نورد است.
ــت که ما قصد یادگیری  و این همان چیزی اس
آن را داریم. ما نمی خواهیم فرآیند متوقف شده؛ یا 
این که توسط انسان کنترل شود. ما می خواهیم این 
توانایی را به دست آوریم که حفاری تا عمق 3000 
ــه می خواهیم  ــود و تنها چیزی ک ــری انجام ش مت
درباره ی آن بدانیم قرارگرفتن در وضعیت خطرناک 

است.«
ــامل مکانیزم های  ــه ی اولیه ش ــامانه ی نمون س
ــی لوله ها  ــردن و جابجای ــد ک ــت بلن ــک جه رباتی
ــل نمودن  ــتن و متص ــی برداش ــن توانای و همچنی
ــمت های کوچک به همدیگر می باشد. برای این  قس
ــگاه استنفورد  ــرکت در حال کار با دانش منظور، ش
ــت 3  ــعه ی یک نمونه ی دس ــاخت و توس جهت س

انگشتی با قابلیت لمس اشیا می باشد.
ــا برنامه هایی  ــت ت ــن منظور الزم اس ــرای ای ب
ــرکت درصدد  ــه ش ــود چرا ک ــاذ ش ــد اتخ هدفمن
ــتفاده در تمام  ــاوری جهت اس ــری این فن بکارگی
ــاری خود به منظور باالبردن عملکرد  تجهیزات حف
ــامانه با  ــتر این س ــازگاری بیش مؤثر و همچنین س

وضعیت های مختلف است. 
Robotic Drilling Sy -    تاکنون شرکت

ــت تا  ــی که الزم اس ــد فعالیت های tems 90 درص
ــامانه ی جدید سازگار شوند  تجهیزات حفاری با س
را شناسایی و آنالیز کرده است. امید آن می رود که 
ــاخت بخش هایی تجاری از اولین سکوی حفاری  س

رباتیک در سال بعد امکان پذیر شود.
همراه با توسعه ی نرم افزارهای کنترلی، چالش 
در زمینه ی توسعه ی تجهیزات الکتریکی با قابلیت 
ــای باال به بزرگی جرم ها و  ــارها و جرم ه کار در فش
ــتفاده در تجهیزات هیدرولیکی  فشارهای مورد اس

بیشتر می شود.
ــه بکارگیری  ــد ک ــه می کن Sondervik اضاف
ــتفاده کردن کمتر  ــا در حفاری به معنی اس ربات ه
ــدام از بخش ها بوده، اما  ــروی کار برای هر ک از نی
ــت رفتن مشاغل،  ــمت از دس به جای حرکت به س
ــود را به  ــتگی خ ــادر خواهد بود تا وابس ــت ق صنع
کمبود نیروی کار ماهر مرتفع کرده و بهره برداری از 
چاه های بیشتر جهت فرآیند حفاری را در برنامه ی 

خود قرار دهد.
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موتورهای هوشمند 1Lenzeم

ــرکت Lenze Americas در شهر »آکس بریج« ایالت ماساچوست آمریکا  ش
ــت براي انجام  ــه از طرحی نوآورانه ای  برخوردار اس ــمند خود را ک موتور هوش
ــته بندي، به بازار  ــیون بس ــف از جابجایی مواد گرفته تا اتوماس ــات مختل عملی
ــت. این موتور هوشمند به دلیل برخورداری از انعطاف پذیری  معرفي نموده اس
ــازي را در  ــاال و امکان بکارگیری در کاربردهای مختلف، حداکثر استانداردس ب
انتخاب موتورهای مورد استفاده در صنعت فراهم می کند تاجایی که پاسخگوی 
حدود70 % نیازهاي کارخانجات صنعتی در زمینه ی موتورهای الکتریکی است. 

مشخصات این موتور عبارتند از:

• طراحی انعطاف پذیر براي سرعت هاي 500 تا rpm 2600؛ 
ــتاپ براساس شیب سرعت تعریف شده از سوی کاربر که    • امکان استارت/ اس

امکان افزایش و کاهش نرم سرعت را ممکن مي سازند.
• امکانات حفاظتی کامل؛

• دارا بودن خروجي هاي دیجیتال براي انتخاب سرعت، جهت و وضعیت.

www.pddnet.com 

اندازه گیري جریان آب 3 
 توسط دبی سنج

Promag 10D/50D 
ــن دیگر  ــه آب و همچنی ــوط ب ــع مرب در صنای
صنایع، آگاهی از میزان دقیق جریان آب در خطوط 
لوله به منظور اعمال کنترل و یا اندازه گیری مقدار 
ــي برخوردار  ــت خاص ــده، از اهمی ــا ش آب جابه ج
 Promag 10D/50D ــنج آب ــت. جریان س اس
محصول شرکت Endress+Hauser یک جریان 
ــت که جریان آب در  ــب اس ــنج با قیمت مناس  س
لوله ها را ثبت مي نماید. به علت طراحي نوآورانه ی 
ــوان آن را دقیقاً در مرکز لوله و  ــتگاه، مي ت این دس

هم محور با آن نصب نمود.

موارد استفاده در زمینه ی آب و فاضالب 
ــت  ــوارا از منابع کمیاب طبیعي اس ــز و گ آب تمی
ــر از اهمیت  ــواره در طول تاریخ زندگی بش که هم
ــنج ــان س ــت. جری ــوده اس ــوردار ب ــزایي برخ  بس

ــتگاه انعطاف پذیر است که  Promag D یک دس
مي تواند در همه ی کاربردهای متداول و استاندارد 
در  ــامیدني  آش آب  ــان  ــري جری اندازه گی ــد   مانن

ــامیدني و  ــه ی آب آش ــع، تصفی ــبکه هاي توزی ش
ــرل فرآیند  ــه منظور کنت ــاي فاضالب ب کارخانه ه
ــده  ــات نصب ش ــتفاده قرار گیرد. تأسیس مورد اس
ــرژي الزم براي  ــع مختلف جهت تأمین ان در صنای
ــه کار مي روند. به منظور  عملیات واقعي کارخانه ب
ــه انرژی در یک  ــردن هزینه های مربوط ب لحاظ ک
ــز هزینه یا یک محصول خاص، باید میزان آب  مرک

مصرفی اندازه گیری شود. 
مزایاي این دستگاه در یک نگاه:

• بهره گیری از حسگر کوچک و مقاوم که منجر 
به اشغال فضای اندک می شود؛

• پایایی باال؛
ــاده ی مرکز دستگاه در  • قرارگیري دقیق و س
ــدی از طراحي  ــه دلیل بهره من ــور خط لوله، ب مح

نوآورانه؛
• دارای تأییدیه هاي بین المللي براي بکارگیری 

در صنایع آب آشامیدني؛
ــای یکپارچه از جنس  ــورداری از فلنج ه • برخ

فوالد ضد زنگ منطبق با استانداردهای رایج؛ 
حسگر Promag D مي تواند با دو ترانسمیتر 
ــود.  ــیگنال به کار گرفته ش ــزا براي ارزیابي س مج

براي عملیات اصلي Promag 10 راه حل ایده آلي 
ــتاندارد با فعالیت هاي  ــد. براي عملیات اس مي باش
اضافي Promag 50 انتخاب صحیح است. هر دو 
ــمیتر دارای طراحي جمع و جوری هستند و  ترانس
ــتقل از حسگر  مي توان آن ها را حتی در محلي مس

نصب نمود.

 Nordson محصول شرکت Concert ــري کنترل کننده هاي دمای س
واقع در ایالت اوهایو ایاالت متحده، راه اقتصادي و آساني را براي افزایش 
انعطاف  پذیري عملیات و ارتقای ظرفیت کوره هاي ذوب مواد فراهم نموده 
ــش نقطه ی  ــکان کنترل مجزاي دما در ش ــت. این کنترل کننده ها ام اس
حرارتي براي هر کوره ی ذوب را دارند که به هر کدام از این ذوب کننده ها 
توانایي انجام چند عملیات مجزا را به صورت همزمان مي دهند. این سري 
ــامل صفحه لمسي NordsonOptix براي  از کنترل کننده هاي دما ش
ــاده و انجام راحت عملیات مي باشند. همچنین هر کنترل کننده  تنظیم س
شامل محدوده ی دماي باال و پایین است که قابلیت تنظیم براي هر کانال 
ــه صورت جداگانه وجود دارد. حالت انتظار دما نیز براي کاهش احتمال  ب
ــري از  ــبناک در این س ــت و کاهش دما و کاهش میزان ذغال چس شکس

کنترل کننده ها وجود دارد.

2Concert کنترل کننده هاي دما سري

www.nordson.com 

 www.flowmeters.co.uk 
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انکودرهاي مغناطیسي IXARC ضمن برخورداری 
ــای  قابلیت ه و  ــت  مثب ــای  ویژگی ه ــی  تمام از 
ــیار کوچک تر  انکودرهای نوري، دارای اندازه ای بس
هستند و مي توانند تقریباً در تمامی کاربردها، حتي 
در کاربردهایی که در معرض لرزش های شدید قرار 
دارند جایگزین انکودرهاي نوري شوند. ویژگی های 

این انکودرهای مغناطیسی عبارتند از:
• اندازه گیري بدون نیاز به تماس؛

ــط هاي تولید پالس به صورت  • دارا بودن واس
افزایشی1 و SSI؛

• تفکیک پذیری 16 بیتي؛
• تولید 16348 پالس در هر دور؛

• دقت 12 بیت؛
• ثبت تعداد دور چرخش تا 38 بیت؛
• اندازه ی کوچک تا قطر 36 میلیمتر؛

• امکانات مکانیکي مختلف.
دارای   IXARC ــي  مغناطیس ــاي  انکودره
ــیگنال هاي  ــی B ،A و Z و س ــط هاي افزایش واس
 )push-pull( HTL ــوس آن ها که در قالب معک
یا RS422( TTL( در دسترس هستند، مي باشد. 
ــیله را با هر پالسي )تا  ــتریان مي توانند این وس مش
ــر دور( انتخاب کنند. به دلیل  16348 پالس در ه
ارایه ی تجهیزات جانبی مکانیکي متنوع، مجموعه ی 
کاملي از انکودرهاي افزایشی در دسترس مي باشند.

انکوردهاي IXARC در مقایسه با نسل قبلي 
انکودرهاي مغناطیسي امکان کنترل کامل پردازش 

1. Incremental 

ــته به نوع عملیات  ــیگنال را فراهم مي کنند. بس س
ــدون هیچگونه  ــم پارامترهاي الزم ب ــکان تنظی ام

تغییر هزینه بر، روي سخت افزار وجود دارد.

این انکودرها داراي طراحي بدون باتري هستند. 
ــتگاه هایي،  ــا که در چنین دس ــه، از آن ج در نتیج
ــش قابلیت اطمینان  ــترین علت کاه باتري ها بیش
محسوب می شوند، انکودرهای مذکور بدون نیاز به 
عملیات نگهداري و تعمیرات، داراي عمری طوالني 

هستند.
انکودرهاي IXARC امکان اندازه گیري%100 
ــي اگر منبع تغذیه   ــق را فراهم مي کنند و حت مطل
ــه مي دهند و  ــت چرخش ها ادام ــود به ثب قطع ش
ــن کردن دستگاه، سیگنال هاي  درست بعد از روش
خروجي را تولید مي کنند. به علت طراحي مکانیکي 
بدون دنده، انکودرهاي IXARC عاري از هرگونه 
ــتند و مي توانند  ــتگي مکانیکی و سایش هس خس

ضربات شدید و شرایط ارتعاش را تحمل کنند.

www.posital.com

56 طول عمر انکودرهای 
مغناطیسي در کنار قابلیت های 

انکودرهای نوری

Encoder هاي چرخشي ضد 
FRABA انفجار

ــرکت  ــی ضدانفجار محصول ش ــاي دوران انکودره
FRABA برای محیط هاي خشن ساخته شده اند 
ــبکه هاي ــتقیم به ش ــه صورت مس ــد ب  و مي توانن
،Profinet  ،Profibus  ،CANopen   

ــل  ــا SSI متص EtherNet/IP، DeviceNet، ی
گردند. 

مشخصات این انکودرها به قرار زیر است:
• داراي تأییدیه ی ATEX؛

• تجهیزات گروه II؛
• محفظه ی ضد انفجار؛

ــتفاده در محیط های پرخطر دسته ی  • قابل اس
2 )منطقه 1و 2(؛

ــری در محیط های حاوی  ــاز براي بکارگی • مج
گاز و غبار؛

• دماي سطح حداکثر 85 درجه ی سانتیگراد.

www.posital.com

 1974 ــال  س در   PR-Electronics ــرکت  ش
ــده و از بزرگ ترین  ــور دانمارک تأسیس ش در کش
سازندگان انواع ایزوالتور، بریر، نمایشگر، مبدل هاي 
سیگنال، ترانسمیترهاي دما و .... در دنیا مي باشد.

یکي از محصوالت این شرکت ایزوالتور بریر دما 
ــت که قابلیت اتصال ورودي  با کد PR-9113 اس
mA ،TC ،RTD و خروجي اکتیو، پسیو، جریان 

)میلي آمپر( را دارد.
ــد.  ــک یا دوکاناله باش ــاژول مي تواند ی ــن م ای
تغدیه ی PR-9113 مي تواند جداگانه به آن وصل 
  PR-9400ــود یا تغذیه ی خود را از ریل تغذیه ش

بگیرد.
 ATEX طبق استانداردهاي PR-9113 بریر
 SIL2  ــه ی ــد و داراي گواهینام وEX  کار مي کن

ــت نصب  ــور قابلی ــن ایزوالت ــد. ای مي باش
ــن و zone2 را دارد  ــدن در محیط ام ش
 Zone ــیگنال هاي وارده از ــد س و مي توان
ــاري( را  ــط انفج 0,1,2,20,21,22  )محی

دریافت نماید.
ــه فرد این  ــه مزایاي منحصر ب از جمل
 Front ماژول قابلیت برنامه ریزی از طریق
ــوده  ب  PR- 4501 ــاژول  م  Display
ــب صرفه جویي در زمان  ــه این کار موج ک

برنامه ریزی کردن ماژول ها مي شود.
انحصاري  ــده ی  نماین ــرگ  ب ــرکت  ش

شرکت PR-Electronics در ایران آمادگي خود 
را جهت ارایه ی تمام این محصوالت اعالم مي دارد. 
ــده از شرکت برگ  کلیه ی محصوالت خریداري ش
ــازنده و 10 سال  ــال گارانتي شرکت س داراي 5 س

خدمات پس از فروش مي باشد.
تلفن : 021-26200300
فکس : 021-22057629

www.bargco.com
info@bargco.com

ایزوالتور بریر دما 4
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روتامتر با بدنه ی فلزی با جهت 
افقی جریان سیال  FASTCAM Mini UX100 9دوربین سریع 8

ــب برای اندازه  ــطح متغیر یکی از روش های مناس روتامتر یا فلومتر با س
ــه نوع با بدنه ی فلزی، بدنه ی  ــت که در س گیری دبی مایعات و گازها اس
ــیا تولید  ــزار کنترل ارش ــرکت اب ــط ش ــه ای و بدنه ی اکریلیک توس شیش
ــوند. این شرکت پس از ساخت و تجربیات فروش موفق روتامترهای  می ش
ــاخت  ــاال، اخیراً موفق به طراحی و س ــا جریان رو به ب ــا بدنه ی فلزی ب ب
ــت.  ــده اس ــیال به صورت افقی ش ــای بدنه ی فلزی با جریان س روتامتره

نمونه های فوق تنها توسط شرکت های معدودی در دنیا تولید می شوند.
ــان دهنده ی  ــوان به امکان نصب نش ــات این روتامتر می ت ــه امکان از جمل
ــیگنال خروجی ــم کل عبور یافته و امکان تولید س ــال دبی و حج  دیجیت

ــادر به  ــرکت ق ــیون این ش ــایت کالیبراس ــرد. س ــاره ک mA 20-4  اش
  600m3/h کالیبراسیون فلومترهای مایعات تا دبی

شرکت ابزار کنترل ارشیا
تلفکس :    88220648 - 88220675       

www.abzar-control.com

ــه ی کنترل کننده ی  ــرکت Beckhoff با عرض ش
مدل BC9191-0100 که از آن به عنوان کنترل 
کننده ی اتاق1 نام می برد طیف تجهیزات اتوماسیون 
ــعه ی  ــترش داده و امکان توس ــط خود را گس محی
ــاده تر  ــردی بزرگ تر و ارتباط س ــای کارب برنامه ه
ــامانه های گذرگاه  ــتگاه ها از طریق س ــایر دس با س
دیجیتال فراهم کرده است. این کنترل کننده شامل 
ــگر/عملگر الزم برای  ــک PLC و رابط های حس ی
اتوماسیون اتاق است که به صورت یکپارچه در یک 
BC9191- ،ــه گرد هم آمده اند. در نتیجه مجموع

ــک کنترل کننده ی  ــوان به عنوان ی 0100 را می ت
ــالوه، این  ــه کار گرفت. به ع ــی ب ــتقل یا محل مس
ــط RS-485 نیز هست و  ــیله دارای یک واس وس
 Modbus ــریال از قبیل از طریق پروتکل های س
ــاق متصل  ــای کنترل ات ــر واحده ــه دیگ RTU ب
ــود. ارتباطات به سادگی از طریق کتابخانه ی  می ش
و  ــده  درآم ــری  پارامت ــورت  ص ــه  ب  Modbus
ــیون ــای نرم افزار اتوماس ــف عملکرده ــامل طی  ش

TwinCAT شرکت Beckhoff می باشد.

1. Room controller

ــگرهای حضور انسان  ــته بودن پنجره یا حس و بس
ــگر کیفیت  ــامانه های حس ــاط برقرار کند. س ارتب
ــه ورودی آنالوگ ــنایی اتاق از طریق س  هوا و روش

ــن کنترل کننده متصل  ــه ای ــد ب 10V-0 می توانن
شوند. اندازه گیری دما توسط این دستگاه از طریق 
ــود و به  ــام می ش ــک ورودی PT/Ni1000 انج ی
ــیله ی اندازه گیری مقاومت برای تعیین نقطه ی  وس
ــش رله یا خروجی230  تنظیم تکمیل می شود. ش
ولت متناوب تریاک3 می توانند دستگاه های جانبی 
ــای هوا را کنترل کنند. دو  مانند گرمکن ها و فن ه
ــوگ 10V-0 را می توان برای کنترل  خروجی آنال

دبی حجمی یا عملکردهای مشابه به کار گرفت.

3. Triac 

7

www.beckhoff.co.za 

کنترل کننده ی شرایط 
 BC9191-0100 محیطی

کنترل کننده ی اتاق مدل BC9191 عملکردهای 
ــاژول یکپارچه  ــک م ــیون را در ی ــف اتوماس مختل
می نماید و راه حل فشرده و کارآمدی برای کنترل 
ــتاندارد از پیش  اتاق ارایه می دهد. عملکردهای اس
نصب شده همه ی عملکردهای الزم را پوشش داده 
ــاده تر می سازد. توسعه یا  ــامانه را س و راه اندازی س
ــیون اتاق در محیط  ــر در عملکردهای اتوماس تغیی
توسعه ی TwinCAT امکان پذیر است و تغییرات 
ــیم بندی را که اغلب در کنترل کننده های  مکرر س

سیمی وجود دارد حذف می کند.
ــتن Kbyte 128 حافظه،  این کنترل کننده با داش
ــی دارد و ایجاد برنامه های  ــت حافظه ی باالی ظرفی
ــر می سازد. ارتباط با دیگر  کاربردی پیچیده را میس
ــق پروتکل  ــاق عمدتاً از طری ــای کنترل ات واحده
ــام می پذیرد. با این حال، از  Modbus RTU انج
طریق واسط سریال RS-485  می تواند به صورت 
ــتگاه های  ــر تجهیزات همچون ایس ــه با دیگ آزادان

هواشناسی ارتباط برقرار نماید.
BC9191 دارای دو واسط اترنت سوییچ شده2 برای 
یکپارچگی با شبکه ی اترنت سطح باالتر می باشد و 
ــه ورودی دیجیتال را در خود جای داده است و  س
ــگرهای باز  از این طریق می تواند برای مثال با حس
2. Switched ethernet 

ــا  کالیفرنی ــت  ایال در   Photron ــي  کمپان
ــرعت باالي  ــبک و س ــک، س ــن کوچ دوربی
ــه بازار  FASTCAM Mini UX100 را ب
معرفي کرد. شاتر الکترونیکي این دوربین در 
ــان کمتر از یک میکروثانیه یا یک میلیونم  زم

ــفید با عمق  پیکسل 12 بیتی و بدون  ــیاه و س ثانیه عمل مي کند تا تصاویر س
تیرگي و لک فراهم کند)براي نسخه ی رنگي 36 پیکسل(. امکانات این دوربین 

شامل موارد ذیل مي باشد:
• تفکیک پذیری پ 1280x1024 پیکسل تا  fps 4000 )فریم در ثانیه(؛

• تفکیک پذیری 720HD به میزان 1280x720 پیکسل تا 6400fps؛
ــا  fps 800000 در صورت کاهش  ــرعت تصویربرداری ت ــکان افزایش س • ام

رزولوشن تصویر؛ 
ــیت نور، مورد تأیید استاندارد ISO 12232 Ssat در 8000  • میزان حساس

عکس تک رنگ 12 بیتي )نسخه ی رنگي 36 بیتي، 4000 عکس(
• حجم کم با ابعاد 120x120x90 mm با وزن تنها 1.5Kg؛ 

• سه حالت انتخاب براي ظرفیت حافظه تا GB 16؛ 
• پیکسل هاي مربعی 10 میکروني.

 www.photron.com
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  O-Ring فناوری

ــی O-Ring  جهت  ــط کمپان ــاوری توس ــن فن ای
 )Recovery( ــی بازیاب ــان   ــدن زم ــر ش کوتاه ت
ــیر اصلی  ــبکه ی ارتباطی در صورت قطعی مس ش

حلقه می باشد.
در صورتی که تعداد سوییچ ها در یک شبکه ی 
ــه حداکثر 250  ــی در توپولوژی حلق اترنت صنعت
ــیر اصلی به مسیر  ــد، زمان بازیابی از مس عدد باش
پشتیبان کمتر از mS 10خواهد بود که در مقایسه 
ــن زمان  ــی کوتاه تری ــوییچ های صنعت ــایر س با س
ــد. همچنین با کاهش تعداد سوییچ ها، این  می باش

زمان به مراتب کمتر نیز خواهد بود.
ــبکه بین  ــه ای بین زمان بازیابی ش ــر مقایس اگ
ــای دیگر و ــر روی برنده ــی ب ــای بازیاب  پروتکل ه

ــد تجهیزات ــود، خواهیم دی ــام ش "O-Ring  انج
O-Ring از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

ــا پروتکل های ــازگاری ب ــکان س ــن ام  همچنی
بازیابی سایر برندها، از قابلیت های مناسب تجهیزات 
O-Ring می باشد به طوری که در صورت داشتن 
حلقه ای متشکل از سوییچ های متنوع، زمان  فعال 
ــتیبانی کمتر از  mS 50 تعیین  ــیر پش شدن مس

شده است.

شرکت ایزی ارتباط پارس نماینده رسمی 
 ORingوWESTERMO و MOXA

در ایران
تلفن: 88935400  

www.easyertebat.com

ــري جدید سیلندرهاي BCK را  ــرکت PHD در ایالت ایندیاناي آمریکا س ش
معرفي نموده است. این وسیله که به طور خاص براي بکارگیری در ماشین هاي 
ــکلی محسوس عمر مفید  ــده است، به ش دمنده  ی بطري Krones طراحي ش
محصوالت OEM را افزایش مي دهد و باعث کاهش زمان تعمیرات و نگهداري 
ــخصات فنی این سیلندر شامل موارد  ــاط بطری مي شود. مش و توقف خط انبس

زیر است:
ــي از برخورد را جذب نموده و مانع  • لنت هاي ضربه گیر داخلي، ضربه هاي ناش

از برخورد فلز به فلز می شوند.
ــیلندر از جنس آلیاژ آلومینیوم و بسیار سبک و محکم ساخته شده  ــفت س • ش

است.
ــتگاه را  ــکان کنترل ظرفیت، که خطاهاي تنظیم را کاهش داده و عمر دس • ام

افزایش مي دهد. 
• استفاده از روغن های روانکاری در کالس صنایع غذایی؛

ــرعت برگشت که در کارخانه از طریق نازل ثابت تنظیم شده است و نیازي  • س
به تنظیم توسط کاربر ندارد؛

• عملیات با فشار واحد؛
• قابلیت تعمیر توسط کاربر.

www.phdinc.com

11BCK سیلندرهای پنوماتیک

دیتاالگر یا ثبات داده وسیله ای 
ــت که جهت ثبت داده های  اس
از جمله  ــف  مختل ــای  متغیره
فشار، دما، جریان سیال و ... در 

ــبی ندارند و امکان مانیتورینگ دایم  ــطح دسترسی مناس مکان هایی که س
ــت بکار گرفته می شود. کاربر می تواند با تنظیم دیتاالگر  در آن ها مهیا نیس
ــخص زمانی کرده و داده های حاصله را  اقدام به نمونه گیری در فواصل مش
ــتگاه ثبت نماید. دیتاالگر در صنایع مختلف اعم از صنایع  در حافظه ی دس
غذایی و دارویی، خودروسازی، کشاورزی، تولید شیشه، هواشناسی و حمل 

و نقل کاربردهای فراوانی دارد. 
ــرکت کنترل دیجیتال نوین قابلیت  ــده توسط ش دیتاالگرهای ارایه ش
اتصال به انواع حسگرها را دارند که از آن جمله می توان به انواع حسگرهای 
ــل، رطوبت، فشار، خالء، روشنایی،  ترموکوپل و PT100 و همچنین لودس

تقرب و pH اشاره کرد. 
شرکت کنترل دیجیتال نوین 

مشخصات فنی و فیلم های آموزشی
 www.HLCgroup.ir  

مشاوره ی تخصصی و نمایشگاه دایمی
88848075-88843025 

9012 درصد صرفه جویی در قیمت خرید
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ــش در سیم بخش جدایی    اندازه گیری مقدار کش
ناپذیری از فرآیند ساخت و تولید فیبرها، کابل ها، و 
حتی در صنایع تولید نخ و نساجی به شمار می رود. 
ــخ به این نیاز، نیروسنج های مینیاتوری و  برای پاس
ــی و یا  کوچک جهت اندازه گیری نیروی های کشش
 S-Beam فشاری بکار می روند. حسگر مینیاتوری
LSB200( Jr( به همراه راه حل های USB شرکت  
SE ــت و اندازه گیری - FUTEK و نرم افزار تس

SIT کارایی بسیار باالیی دارد.
ــش  ــگرهای اندازه گیری کش ــب حس ــرد غال کارب
ــود مبحث  ــا این وج ــت، ب ــاجی اس در صنعت نس
ــیم در دنیای  تست و اندازه  اندازه گیری کشش س

گیری در سراسر دنیا بسیار رایج است.
LSB200( S-Beam Jr( با برخورداری از قابلیت 
محافظت در برابر اضافه بار و بسیاری امکانات دیگر 
ــکان را می دهد تا در هر فضایی  ــه کاربران این ام ب

بتوانند از این نیروسنج استفاده کنند.
برای اندازه گیری هر چه بهتر مقدار نیروی فشاری/

ــدام از  ــیم(، برای هر ک ــر فیبر )س ــی در ه کشش

ــوع جدیدی از  ــرکت Titan Enterprises ن  ش
دبی سنج مافوق صوت Atrato  ارزان قیمت خود را 
با توانایی کارکرد در دمای باال به بازار معرفی کرده 
است. این دبی سنج توانایی عملکرد در دماهای باالتر 
از C°110 را دارد و برای اندازه گیری دبی سیاالتی 
ــده است. مانند آب و روغن در دمای باال طراحی ش

دبی سنج   Atrato، از انواع دبی سنج های است که 
در مسیر سیال مانع و انسداد ایجاد نمی کند و دیگر 
معایب دبی سنج های مافوق صوت را ندارد. این دبی 
سنج توانایی اندازه گیری دبی در هر دو نوع جریان 
ــر تغییرات گرانروی   ــفته و آرام را دارد و در براب آش
ــیار با ثبات عمل می کند. از توانایی های  ــیال بس س
ــدوده ی اندازه گیری  ــنج می توان به مح این دبی س
ــاره کرد. ــودن و تکرارپذیری آن اش عالی، خطی ب
ــوان عن ــت  تح ــه  ک  Atrato ــنج های  س ــی   دب

ــوند،  می ش ــناخته  ش ــز  نی  time-of-flight
ــد  می کنن ــتفاده  اس ــوت  ص ــوق  ماف ــاوری  فن از 
ــدوده ی  ــا در مح ــازد ت ــادر می س ــا را ق ــه آن ه ک
ــت  ــا دق ــیال )250:1( ب ــای س ــیعی از دبی ه وس
ــد. کنن ــل  عم  )1.5%± از  ــر  )بهت ــاال  ب ــیار  بس

ــنج Atrato دارای اتصال PEEK است، و  دبی س
ــه های مخصوص  ــیال آن از جنس شیش لوله ی س

ــتانداردهای   ــاس اس و یا فوالد ضد زنگ 317 براس
ــده است.  ــاخته ش IP54 و به صورت یکپارچه س
ساختار خارجی دبی سنج به گونه ای است که برای 
ــامانه ی  ــد. س ــتفاده می باش انواع کاربرد ها قابل اس
ــیگنال این دستگاه به آن اجازه می دهد  پردازش س
ــداد رینولدز  ــیعی از اع تا بتواند در محدوده ی وس
ــکوز،  ــکوز و غیرویس ــیاالت ویس مختلف و انواع س
اندازه گیری های دقیقی را انجام دهد. اتصال درگاه 
ــیله راه اندازی و ارتباط آن را با یک  USB این وس
ــخصی بسیار تسهیل می کند. این امکان  رایانه ی ش
ــالوه بر آگاهی  ــازد تا بتواند ع ــر را قادر می س کارب
ــتگاه، دبی حجمی و نرخ  ــرایط عملکردی دس از ش
ــخصی خود نظاره کند. تغییر آن را روی رایانه ی ش

ــاخت و طراحی  ــال تجربه در س ــا بیش از 40 س ب

ــنج ها، ایده ی شرکت Titan مبنی بر  انواع دبی س
»تالش برای کنار زدن محدودیت ها، با تالش برای 
ــام داده ی کارها« منجر  ــر و متفاوت انج کمی بهت
ــش از 250000 محصول در بین 40  ــه فروش بی ب
ــر جهان و رسیدن به نرخ  ــور مختلف در سراس کش
ــت. امروزه  ــده اس ــدد 95 درصدی ش ــروش مج ف
ــواع محصوالت  ــرکت Titan تولید کننده ی ان ش
ــیال در  ــرای اندازه گیری دبی جریان س ــی ب ابداع
ــکی،  ــامل پزش ــیعی از کاربردها ش محدوده ی وس
ــع غذایی و  ــیمی، صنای ــیمیایی، صنعت پتروش ش
ــد. ــگاهی می باش ــیدنی و برای مقاصد آزمایش نوش

 

ــده  ــره ای تعبیه ش ــنج ها )LBS200( قرق نیروس
ــت. اندازه ی کوچک این مدل امکان استفاده ی  اس
ــایل و ابزارهای دیگر را امکان پذیر   آن همراه با وس
ــازد. اندازه ی کوچک این مدل امکان استفاده  می س
ــه صورت آرایه ای از LSB200 ها که  از آن ها را ب

در کنار هم قرار داده شده اند، فراهم می کند. 
ــت،  ــی که اپراتور در حال انجام آزمایش اس در حال
ــتگاه FUTEK به  ــط درگاه USB دس نتایج توس

یک رایانه فرستاده می شود.
ــرکت  ــه از طریق نرم افزار SENSIT ش ــن رایان ای

14

اندازه گیری مقدار کشش سیم

دبی سنج مافوق 
صوت دما باال

ــت و اندازه گیری طراحی  FUTEK که جهت تس
ــای اعمالی به  ــت امکان نظارت بر نیروه ــده اس ش
ــده از آزمایش و  ــت آم ــای به دس ــیم، نموداره س
ــی برای آنالیز را  ــتی از داده های مورد بررس فهرس

برای اپراتور مهیا می سازد.

news.directindustry.com

 www.flowmeters.co.uk 



92
ذر 

و آ
ن 

 آبا
 /1

49
-1

50
ی 

ـاپ
 پی

/ 8
-9

ره 
ـما

 ش
/16

ال
سـ

11

ش
زار

ــ
ــ

ــ
گ

ــات آب و  ــگاه صنعت آب و تأسیس ــن نمایش  نهمی
ــگاه صنعت برق در  ــیزدهمین نمایش فاضالب و س
ــا 18 آبانماه  ــگاه بین المللي تهران، از 15 ت نمایش
ــگاه های بین المللی و در  92 در محل دائمی نمایش

فضایی در حدود 56 هزار متر مربع برگزار شد.
این نمایشگاه با حضور محمد نهاوندیان رییس 
دفتر رییس جمهور، حمید چیت چیان وزیر نیرو و 

ــوریه، مسؤوالن ارشد  ــتان و س وزراي انرژي ارمنس
برخی کشورهای خارجی به طور رسمي افتتاح شد.

ــگاه بین المللي صنعت برق  سیزدهمین نمایش
ــگاه صنعت آب و  ــه در این دوره با نهمین نمایش ک
ــات آب و فاضالب ادغام شده بود در فضاي  تأسیس
ــیده اي به وسعت 33 هزار و 980 مترمربع،  سرپوش

برگزار شد.

ــي صنعت  ــگاه بین الملل ــن دوره از نمایش در ای
ــیم و کابل، دکل و  برق، انواع تولیدات تابلو برق، س
ــیون، پیمانکاران و مشاوران،  خطوط انتقال، اتوماس

روشنایي و ژنراتور ارایه شد. 
306 شرکت ایراني و 64 شرکت خارجي از 13 
کشور تایوان، چین )7 شرکت(، ترکیه )6 شرکت(، 
ــون(، اتریش)یک  ــب پاوی ــرکت در قال ــره )8 ش ک
ــرکت(، ایتالیا )یک شرکت(،  شرکت(، آلمان )2 ش
ــپانیا، هند، دانمارک،  ــرکت(، اس ــوئیس )یک ش س
ــه در این نمایشگاه حضور  ــتان، هلند و فرانس لهس

داشتند.
ــگاه بین المللي صنعت  همچنین نهمین  نمایش
آب و تأسیسات آب و فاضالب در فضاي سرپوشیده  

21 هزار و 433 مترمربع برگزار شد.
ــگاه انواع تولیدات لوله و اتصاالت  در این نمایش
ــاني و  ــامانه هاي آبرس ــري و فلزي، پمپ، س پلیم

آبیاري و زهکشي ارایه شد.
ــگاه مذکور 210 شرکت ایراني و 13  در نمایش
ــوان، چین، کره  ــور تای ــرکت خارجي از 12 کش ش
ــا، بلژیک،  ــه، ایتالی ــي، اتریش، آلمان، فرانس جنوب

هلند، سوئیس، استرالیا و آمریکا حضور داشتند.
ــتین بار نمایشگاه بین المللی  امسال برای نخس
ــن رخداد  ــوان بزرگ تری ــرق ایران به عن صنعت ب
ــگاه  ــان با نمایش ــاری ایران همزم ــی و تج  صنعت
ــد که این امر  بین المللی صنعت آب ایران برگزار ش
توجه بسیاری از فعاالن این صنعت را به خود جلب 

کرد. 

ایران ظرفیت تبدیل شدن به قطب تولید 
برق در منطقه را دارد

ــگاه  ــیزدهمین نمایش ــه ی س ــم افتتاحی  در مراس
بین المللی صنعت برق و نهمین نمایشگاه بین المللی 
آب و فاضالب که با حضور وزرای نیروی ارمنستان 
و سوریه برگزار شد ابتدا رییس دفتر رییس جمهور 
ــاره به این که بسیاری از همسایگان کشور ما  با اش
برای ارتباط در حوزه ی تولید، مصرف و انتقال برق 
آمادگی همکاری دارند خاطرنشان کرد: »ایران این 
ــب تولید برق در منطقه  ــت را دارد که به قط ظرفی

تبدیل شود.«
ــروز باید به جای  ــان این که ام ــان با بی نهاوندی
ــرت خوردن،  ــه پردازی، توقف در زمان و حس لحظ
به آینده های بلند نظر کنیم، وی اظهار کرد: « امروز 
ــتور کار  ــد برنامه ریزی های بلند مدت را در دس بای
ــلی  ــد اکنون به وظایف بین  نس ــرار دهیم. ما بای ق
ــیم و سرمایه گذاری را طراحی و اجرا  خود بی اندیش
ــور را به بالفعل های  کنیم که بتواند بالقوه های کش

غرورآفرین تبدیل کند.
ــور و  ــیل های کش وی افزود: »با نگاهی به پتانس
ظرفیت های عظیم منطقه می توانیم مطمئن باشیم 
ــتمر و پایدار  ــد مس ــک آینده ی همراه با رش که ی
ــترس ما باشد. حوزه ی صنعت برق  می تواند در دس

ادغام نمایشگاه برق و 
آبفا تحولی نو برای جذب 

عالقمندان
تهیه کننده: ندا سهیلی
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می تواند به خوبی ثابت کند که ایران می تواند نقش 
آفرین اقتصاد منطقه و آسیا باشد.«

شرکت هاي آب و برق ایرانی در بیست 
کشور جهان فعال هستند

ــم افتتاحیه ی نمایشگاه  وزیر نیرو در ادامه ی مراس
ــرق داخلی در  ــرکت های صنعت آب و ب گفت: »ش
ــای بزرگی مانند  ــور خارجی فعالیت ه ــت کش بیس

احداث سد و نیروگاه و توسعه شبکه ها دارد.«
ــون و 600 هزار  ــاالنه یک میلی وی افزود: »س
ــون و 200 هزار  ــرق و یک میلی ــترک جدید ب مش
ــترک جدید آب داریم و رشد مصرف ساالنه ی  مش
ــرب پنج درصد  ــش درصد و آب ش مصرف برق ش
ــه و نیم درصد  ــد خدمات فاضالب ساالنه س و رش

است.«
ــزار مگاوات  ــان اینکه 70 ه ــت چیان با بی چی
ظرفیت نصب شده ی تولید برق داریم، گفت: »باید 
ــه ظرفیت تولید افزوده  ــاالنه پنج هزار مگاوات ب س

شود.«
وی با بیان این که در دو سال اخیر شرکت های 
ــتیبان در صنعت آب و برق با مشکالتی مواجه  پش
ــژه ای برای  ــت: »دولت تالش های وی ــده اند، گف ش

حمایت از بخش خصوصی کرده است.«

ایران میزبان بزرگ ترین نمایشگاه صنعت 
آب و برق خاورمیانه است 

ــم  ــی وزارت نیرو در مراس ــط عموم ــرکل رواب مدی
ــگاه های بین المللی صنعت آب  افتتاحیه، از نمایش
ــگاه صنعت  و برق ایران به عنوان بزرگ ترین نمایش
آب و برق خاورمیانه نام برد و خاطر نشان کرد این 
ــگاه با هدف ارایه ی تحول ها و پیشرفت های  نمایش
ــالب، معرفی توانمندی ها  صنعت آب و برق و فاض
ــن صنعت، ایجاد  ــای فنی و تخصصی ای و قابلیت ه
ــن فراهم  ــی و همچنی ــای علم ــت ارتباط ه و تقوی
ــتر مناسب برای همکاری های مشترک و  کردن بس
ــتاوردهای  ــادل اطالعات و آگاهی از آخرین دس تب
ــود. می ش ــزار  برگ ــرق  ب و  آب  ــت  صنع ــی   علم

ــت های تخصصی با  پیرعلی گفت: »برگزاری نشس
حضور مدیران و نمایندگان دولت، مجلس و بخش 
ــی و فرهنگ  خصوصی، و برپایی کارگاه های آموزش
ــگاه در  ــای این نمایش ــرف از ویژگی ه ــازی مص س

مقایسه با دوره های پیشین است.«

رشد چند برابري حضور شرکت ها در 
نمایشگاه هاي آب و برق 

مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی 
جمهوری اسالمی ایران نیز در ادامه مراسم افتتاحیه 
ــرکت های داخلی و  ــد چند برابری حضور ش از رش
ــگاه های بین المللی صنعت آب  ــی در نمایش خارج
ــا برنامه ریزی می توان  ــر داد و گفت: »ب ــرق خب و ب
ــتر  ــادی را ترغیب کرد تا در بیش ــای اقتص بنگاه ه

ــرکت کنند.« ــگاه های داخلی و خارجی ش  نمایش
وی اظهار داشت: »در حالی که نخستین نمایشگاه 
ــال  ــات آب و فاضالب در س ــت آب و تأسیس صنع
ــع و بدون  ــزار مترمرب ــت ه ــاحت هش ــا مس 79 ب
ــور خارجی برگزار شد، امروزه این  حضور هیچ کش
ــدود 22 هزار متر مربع  ــگاه در فضایی در ح نمایش
ــود.« ــور خارجی برگزار می ش ــا حضور 12 کش  و ب

وی ادامه داد: »در سال 1370 نیز نخستین نمایشگاه 
ــاحتی حدود پنج هزار مترمربع و بدون  برق با مس
حضور خارجی ها برگزار شد، در حالی که این دوره 
ــگاه در فضایی درحدود 35 هزار مترمربع  از نمایش
ــور خارجی برگزار شده است.«  و با حضور 12 کش

ــور در بخش آب و  ــا بیان این که صنایع کش وی ب
برق در حال رشد است، گفت: »کشورهای مختلف 
ــتاق هستند در این بازار شرکت کنند.«  جهان مش

ــورت کمک دولت و  ــت: »در ص اکبرپور اظهار داش
ــزی و تدوین راهبردهای  ــذاری و برنامه  ری هدف گ
ــب، صنعتگران می توانند در این نمایشگاه ها  مناس
 سمت گیری خوبی به سمت صادرات داشته باشند.«

ــدن و تجارت  ــت، مع ــه داد: »وزارت صنع وی ادام
ــور  حض ــرای  ب را  الزم  ــات  خدم دارد  ــی   آمادگ
شرکت های خصوصی برای شرکت در نمایشگاه های 
بین المللی ارایه دهد و حاضریم این تسهیالت را در 

اختیار بنگاه ها قرار دهیم.«

ادغام نمایشگاه صنعت برق و آب و فاضالب 
و تأثیر آن از منظر شرکت های حاضر در 

این نمایشگاه 
ــرکت آزمون متمم یکی از اعضای انجمن صنفی  ش
شرکت های اتوماسیون صنعتی و از حاضران در این 
نمایشگاه بوده که مدیریت این شرکت را رضا شیتره 
ــرکت در زمینه ی طراحی و  ــده دارد. این ش بر عه
ــیون  ــیون و کالیبراس ــق، اتوماس ــاوره ابزاردقی مش
ــرکت نیز در  ــت دارد و بخش تولیدی این ش فعالی
ــد. فضلی یکی از  ــای مذکور فعالیت می کن زمینه ه
مسؤوالن شرکت آزمون متمم در خصوص وضعیت 
ــگاه گفت: »در این دوره از برگزاری  برگزاری نمایش
ــرایط شرکت ما خوب  ــگاه در بخش برق ش نمایش
ــرکت ما در سالن خلیج فارس  بود زیرا جانمایی ش
ــده بود که باعث کسب رضایت این شرکت  دیده ش
از افزایش میزان بازدید کنندگان از غرفه ما شد.«

یکی دیگر از اعضای انجمن اتوماسیون صنعتی 
ــت که مدیریت آن را عباس  ــرکت ایران مدار اس ش
ــت و در زمینه ی تولید  ــار عهده دار اس علی مشکس
ــی فعالیت دارد. طالبی  کنتورهای الکترومغناطیس
ــرکت درباره ی حضور در  ــؤوالن این ش یکی از مس
نمایشگاه امسال گفت: »در کل حضور در نمایشگاه 
ــت که و  بد نبوده و تأثیراتی را برای ما خواهد داش
نتایج آن در آینده مشخص می شود.« وی همچنین 
ــبت به  ــگاه نیز نس افزود: »کیفیت برگزاری نمایش
ــال گذشته بهتر شده بود و که این موضوع باعث  س

جلب رضایت شرکت کنندگان شده است.«
ــر از اعضای  ــی دیگ ــان تابلو یک ــرکت کرم ش
انجمن صنفی اتوماسیون صنعتی است که مدیریت 
ــواه کرمانی  ــت ایزدخ ــه را خانم عف ــن مجموع ای
ــی و تولید  ــه ی طراح ــت و در زمین ــده دار اس عه
ــرق، آب، نفت، گاز  ــامانه های کنترل در صنایع ب س
ــان یکی از  ــت می کند. حیدری ــیمی فعالی و پتروش
ــان کرد: »شرکت  ــؤوالن این شرکت خاطر نش مس
ــور یافت تا  ــگاه حض ــو در این نمایش ــان تابل کرم
ــتاوردهای خود را معرفی کرده و   محصوالت و دس
ــگاه  ــتری های این محصوالت را در این نمایش مش
ــای متخصص  ــد. همچنین جذب نیروه جذب کن
ــگاه یکی دیگر از اهداف این شرکت  در این نمایش
ــرکت کرمان تابلو پروژه های بزرگ و  بوده است. ش
ــای نیروگاه های آبی، تقویت  مختلفی را در حوزه ه
ــیمی و پاالیشگاه ها اجرا  ــار گاز، صنایع پتروش فش
ــت اجرا دارد. به  طور مثال پروژه ی  کرده و یا در دس
ــپرده  ــرکت س ــه به این ش ــیاه بیش نیروگاه آبی س
ــرکت به  ــامانه های کنترل این ش ــت. س ــده اس  ش
ــور تاجیکستان نیز صادر شده  نیروگاه های آبی کش
ــتقبال شده است. کرمان تابلو کار تولید  و از آن اس
ــخت افزار و نرم افزار محصوالت خود  را نیز عهده  س

دار است.«
نعمتی دیگر مسؤول این شرکت در ادامه گفت: 
ــگاه برق با صنعت آب و فاضالب کار  »ادغام نمایش
ــزان بازدید کنندگان  ــی بوده زیرا این طرح می خوب
هر دو نمایشگاه و بازدهی شرکت ها را باال می برد.«

ــیون  یکی از دیگر اعضای انجمن صنفی اتوماس
ــه با هدف  ــت ک ــم ولتاژ اس ــرکت قش صنعتی، ش
ــتاوردهای خود در زمینه ی ابزار دقیق،  معرفی دس
ــی و  ــیون صنعت ــف، CNC، اتوماس ــار ضعی  فش
ــت. ــگاه حضور داش ــو در این نمایش ــای ن انرژی ه

ــت آن را اصغر بارزی عهده  ــرکت که مدیری این ش
ــی  ــه ی تولید تجهیزات آموزش ــت در زمین دار اس
ــت  ــز فعالی ــک و PLC  نی ــک، پنوماتی  مکاترونی
ــم  ــرکت قش ــؤوالن ش می کند. فراهانی یکی از مس
ــگاه و میزان  ولتاژ در خصوص حضور در این نمایش
ــت از بازدهی آن بر روند کیفی پروژه ها گفت:  رضای
ــد و ادغام  ــیار پر بار برگزار ش ــگاه برق بس »نمایش
ــد و جالبی  ــگاه آبفا ایده ی جدی ــا نمایش ــز ب آن نی
ــرکت ها   بود که می تواند در روند بهبود وضعیت ش
ــد. جذب نیروهای آموزشی نیز یکی  تأثیر گذار باش
ــگاه  ــرکت ما در این نمایش دیگر از موفقیت های ش

بوده است.«
ــي  ــه محمدتق ــک ک ــتو پنوماتی ــرکت فس  ش
ــن  ــز در ای ــد نی ــت می کن ــا آن را مدیری الموتي نی
ــوالت خود را در  ــت و محص ــگاه حضور داش نمایش
ــرض نمایش  ــیون صنعتی به مع ــه ی اتوماس زمین

گذاشت.
ــروش این  ــش فنی و  ف ــدکار معاون بخ جدی
ــگاه و میزان  ــرکت در خصوص حضور در نمایش ش

ادغام نمایشگاه برق و آبفا تحولی...
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رضایت از آن گفت: »با توجه به ادغام دو نمایشگاه 
ــد  ــزا ن بازدی ــالب  می ــرق و آب و فاض ــت ب صنع
ــگاه در روزهای آخر هفته بسیار  کنندگان از نمایش
ــخگویی بازدید  زیاد بود تا حدی که ما قادر به پاس
ــد تا  ــم و این موضوع باعث می ش ــدگان نبودی کنن
برخی از آن ها بدون پاسخ بروند و ما مشتریان خود 

را از دست بدهیم.« 
وی ضمن اشاره به این موضوع که شرکت فستو 
ــگاه صنعت که مهر ماه برپا شده بود نیز  در نمایش
ــگاه  ــت گفت: »بازدید کنندگان نمایش حضور داش
ــبت به نمایشگاه صنعت، تخصصی تر  برق و آبفا نس

بودند.« 
ــگاه  وی در خصوص تأثیر حضور در این نمایش
ــرکت فستو اظهار داشت: »شرکت  بر روند کیفی ش
ــال در این نمایشگاه حضور نداشت و طبق  ما دو س
ــتان شرکت  ــگاه های شهرس برنامه ریزی در نمایش
ــذب کنیم ولی در  ــتریان آن ها را ج ــم تا مش کردی
نهایت به این نتیجه رسیدیم که حضور در نمایشگاه 

تهران برای شرکت ما بازدهی بیشتری دارد.«
ــن  ــکالت ای ــوص مش ــن در خص وی همچنی
ــگاه گفت: »عدم همکاری مسؤوالن اجرایی  نمایش
ــاخت غرفه توسط خود شرکت  ــگاه برای س نمایش
ــایل غرفه  ــیله ی جابه جایی وس ــدم تأمین وس و ع
ــکالت اصلی در برگزاری تمامی  داران از جمله مش
ــت زیرا آن ها تنها به  ــور ما اس ــگاه های کش نمایش
ــام آور از غرفه داران  ــر دریافت هزینه های سرس فک
ــال این هزینه ها  ــتند ولی هیچ امکاناتی در قب هس

ارایه نمی کنند.«
ــیون  ــن اتوماس ــای انجم ــر از اعض ــی دیگ یک
ــپهر کنترل فرآیند است که در زمینه ی  شرکت س
ــد و نماینده ی  ــیون صنعتی فعالیت می کن اتوماس
ــت و مدیریت این  انحصاری برند kinco  نیز هس
ــت. روزگار  ــارزی عهده دار اس ــرکت را آرمین ب ش
ــؤوالن شرکت سپهرکنترل در خصوص  یکی از مس
ــور در این  ــت: »از حض ــگاه گف ــور در نمایش حض
ــتیم و در اصل می توان گفت  ــگاه راضی هس نمایش
سطح برگزاری آن متوسط رو به باال است. اما زمان 
ــت تا بتوان در این گونه نمایشگاه ها جذب  نیاز اس

مشتری و متقاضی کرد.« 
ــر از اعضای  ــان یکی دیگ ــتاور ایرانی مولد گش

ــه نماینده ی  ــت ک ــیون صنعتی اس انجمن اتوماس
ــده و گیربکس های  ــر، کنترل کنن انحصاری عملگ
ــت آن را  ــان را دارد و مدیری ــرکت auma آلم ش
ــت. خرمی یکی  ــین برادران عهده دار اس غالمحس
ــوص حضور در  ــرکت در خص ــؤوالن این ش از مس
ــگاه و تأثیر آن بر کسب و کار شرکت گفت:  نمایش
ــیار تأثیر  ــگاه ها فطعاً بس حضور در این گونه نمایش
ــبی در بازدهی کیفی شرکت خواهد  مثبت و مناس
داشت که در گذر زمان این تأثیر مشاهده می شود. 
ــگاه برق و آب و فاضالب  وی درباره ی ادغام نمایش
ــبی نبوده و  ــام کار مناس ــت: »این ادغ اظهار داش
نمایشگاه را از حالت تخصصی بودن آن خارج کرده 

بود.«
ــگاه  ــر از اعضای حاضر در نمایش ــی از دیگ یک
ــریف تراشه بود که مدیریت آن را سهند  شرکت ش
بهنام عهده دار است، این شرکت طراح و سازنده ی 
ــنجش از راه دور و تولید کننده ی  ــامانه های س س

نرم افزارهای اسکادا است.
ــرکت در  ــؤوالن این ش ــن پور یکی از مس حس
ــرق، آب  ــگاه صنعت ب ــور در نمایش خصوص حض
ــور در این  ــت: »ما از حض ــار داش ــالب اظه و فاض
ــگاه راضی هستیم و به مرور زمان نتیجه این  نمایش

حضور بیشتر مشخص خواهد شد.«
ــرق و آب و  ــگاه ب ــام نمایش ــاره ی ادغ وی درب
فاضالب گفت: »با توجه به اینکه شرکت ما همیشه 
ــی زمینه ی  ــتیم ول ــگاه آبفا حضور داش در نمایش
ــت به همین  ــرکت ما در هر دو مورد اس فعالیت ش
ــگاه ها برای شرکت ما بسیار  دلیل ادغام این نمایش
ــتری را به  ــد کننده های بیش ــب بود و بازدی مناس

غرفه ی ما آورد.
ــی دیگر  ــرو یک ــزار دقیق پیش ــرکت آریا اب ش
ــی حاضر در  ــیون صنعت ــای انجمن اتوماس از اعض
ــر عهده ی علیرضا  ــگاه بود که مدیریت آن ب نمایش
ــرکت در زمینه ی تجهیزات  ــت. این ش اسالمی اس

ابزاردقیق فعالیت می کند.
ــرکت در  ــؤوالن این ش ــی از مس ــری یک جعغ
خصوص ادغام دو نمایشگاه برق و آبفا گفت: »ادغام 
ــگاه خوب بود زیرا با توجه به این که  این دو نمایش
ــگاه با هم مرتبط بودند تعداد بازدید  این دو نمایش
ــور تعداد  ــتر بود و همین ط ــیار بیش کنندگان بس

بازدید کنندگان متخصص هم بیشتر شده بود.«
ــور در این  ــا از حض ــت: »م ــن گف وی همچنی
ــب برگزار شد به  ــگاه راضی بودیم زیرا مناس نمایش
طوری که این حضور بر روند کیفی شرکت ما تأثیر 

خوبی داشت.«
شرکت تام ایران خودرو  نیز که یکی از اعضای 
ــیون صنعتی  ــرکت های اتوماس ــن صنفی ش انجم
ــت که   ــور داش ــال حض ــگاه امس ــت، در نمایش  اس
ــرکت  ــمت مدیرعامل این ش ــیخ زاده در س علی ش
ــغول کار است. این شرکت در زمینه ی طراحی  مش
ــیون  و اجرای خطوط تولید صنعتی، برق و اتوماس

صنعتی فعالیت دارد. 
ــعه ی نیرو این  ــازار توس ــف، مدیر بخش ب عاک
ــرکت در خصوص ادغام این دو نمایشگاه خاطر  ش
ــرق و آبفا خیلی  ــگاه ب ــرد: »ادغام نمایش ــان ک نش
ــگاه با  ــای قبل که این دو نمایش ــی با دوره ه تفاوت
ــت و نمی توان گفت  ــده بودند نداش ــم ادغام نش ه
ــرکت ها داشته است؛  تأثیر منفی یا مثبتی برای ش
ــبت به  ــگاه نس اما تعداد بازدیدکنندگان این نمایش

دوره های پیش بیشتر بود.
وی در خصوص حضور این شرکت در نمایشگاه 
ــت: با توجه  ــرکت گف ــر آن بر روند کیفی ش و تاثی
ــده  ــته نش ــماً برداش ــه این که تحریم ها هنوز رس ب
ــی را تعریف  ــای بزرگ ــوز پروژه ه ــا هن  و کارفماه
ــاهد نبوده ایم و هنوز  نمی کنند تاثیر آنچنانی را ش

باید منتظر بمانیم.
ــگاه گفت:  ــاره ی روند برگزاری نمایش وی درب
ــا اجرا و  ــادر نبود ت ــگاه ق ــری برگزاری نمایش مج
ــگاه را خوب سازمان دهی کند  برگزاری این نمایش
ــیاری از شرکت ها را  ــردرگمی بس و این موضوع س

موجب شده بود.
ــازه سوگند،  ــرکت های پایکار بنیان، نیرو س ش
ــت از دیگر اعضای  ــا صنع بادران پنوماتیک و پتس
ــی بودند که در  ــیون صنعت ــن صنفی اتوماس انجم
ــتند  ــرق و آب و فاضالب حضور داش ــگاه ب نمایش
ــیار موفق به  ــفانه پس از پیگیری های بس  اما متأس
ــدیم تا از نظرات  ــوؤالن آن ها نش گفت و گو با مس

آن ها در تهیه ی این گزارش بهره بگیریم.

آزمون متمم ایران مدار آریا ابزار دقیق پیشرو

ادغام نمایشگاه برق و آبفا تحولی...
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ایفا صنعت غرب

تام ایران خودروپتسا صنعتپایکار بنیان

صنایع الکترونیک شریف تراشه 

مهندسي و ساخت برق و كنترل مپنا - مکو مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ

نیرو سازه سوگند

فستو پنوماتیک

مولد گشتاور ایرانیان

سپهر كنترل فرایند مهندسی برق و الکترونیک كرمان تابلو

بادران پنوماتیکبرنا الکترونیک

ادغام نمایشگاه برق و آبفا تحولی...
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مصاحبه با مهندس محمدتقی خاکی؛ مدیر عامل شرکت فناوران اطالعات سیوان

تحریم ها، ما را به توانمندی های داخلی 
متکی کرده است

ــر را در  ــات تمامی ابعاد زندگی بش ــاوری اطالع فن
ــاء  ــر خود قرار داده و منش ــر حاضر تحت تأثی عص
دگرگونی و تحوالت شگرفی در دنیای کسب و کار 
ــت. از این رو و با توجه به بازار  ــده اس و صنعت ش
ــترده ای که این فناوری به خود اختصاص داده  گس
ــت، شرکت های بسیاری در ایران و سرتاسر دنیا  اس
ــن کاال و انجام پروژه های  ــه ارایه ی خدمات، تأمی ب
ــای مختلف مربوط به  ــزرگ و کوچک در حوزه ه ب
ــی از این  ــده اند که یک ــات وارد ش ــاوری اطالع فن
شرکت ها، شرکت »فناوران اطالعات سیوان« است 
که در سال 1383 تأسیس شده و فعالیت تخصصی 
خود را در راستای ارایه ی خدمات فنی و مهندسی 
ــامل  ــاوره در چهار حوزه ی اصلی و مرتبط ش و مش
ــبکه های صنعتی،  ــاخت ش ــر س ــیون و زی اتوماس
ــبکه  ــال صوت و تصویر بر روی ش ــرات و انتق مخاب
ــوییچ های شبکه به  ــرور و س و همچنین تأمین س
  )Total Solution( ــه ی راهکار جامع منظور ارای

آغاز نموده است. 
ــرکت سیوان در حوزه ی  تجهیزات و راه حل های ش
ــبکه های صنعتی در سه صنعت مادر نفت، گاز و  ش
ــیمی،  نیرو )برق، آب و فاضالب( و حمل و  پتروش
ــاده ای و دریایی( جهت انتقال انواع  نقل )ریلی، ج
داده با پروتکل ها و استانداردهای خاص آن صنعت  

کاربرد دارد. 
ــی خاکی مدیر عامل  ــن زمینه با محمد تق در همی
ــه گفت و گو  ــیوان ب ــرکت فن آوران اطالعات س ش
ــی، تولیدی،  ــا فعالیت های بازرگان ــته ایم تا ب نشس

مشاوره و آموزشی این شرکت آشنا شویم: 

صنعت هوشـمند: در ابتدا لطفًا کمی درباره ی 
سوابق شخصی و فعالیتتان در حوزه ی فناوری 

اطالعات توضیح دهید؟
ــی مهندسی مخابرات  خاکی: من دوره ی کارشناس
ــگاه خواجه نصیرالدین  را در دانشکده ی برق دانش
ــال در بخش های  ــده و مدت 30 س ــی گذران طوس
ــامل مدیریت  ــرات ایران ش ــرکت مخاب مختلف ش
ــمنان، مازندران،  ــتان های س ــرکت مخابرات اس ش
ــرکت  ــزگان، همدان و عضو هیأت مدیره ی ش هرم
ارتباطات زیرساخت و مدیر عامل شرکت ارتباطات 
ــهریور  ــغول به فعالیت بوده ام و از ش مبین نت مش
ــال 90 نیز تاکنون در شرکت فن آوران اطالعات  س

سیوان مشغول به فعالیت هستم.

صنعـت هوشـمند: زمینه ی اصلـی فعالیت و 
پروژه های عمده ای که تا کنون توسط شرکت 

سیوان اجرا شده چه مواردی هستند؟
ــای  ــن پروژه ه ــی، تأمی ــاوره، طراح خاکـی: مش
ــاخت در  ــبکه های ارتباطی و زیرس ــاخت ش زیرس
ــم از جمله  ــط به ه ــوزه ی اصلی و مرتب ــار ح چه
ــت که تجهیزات  ــرکت اس برنامه های اصلی این ش
ــبکه های صنعتی، تجهیزات شبکه های بی سیم،  ش
تجهیزات VoIP و سیستم های نظارت تصویری و 
ــیو شبکه را شامل  ــرورها و تجهیزات اکتیو و پس س

می شود.
ــبکه های صنعتی شامل شش  حوزه ی تجهیزات ش
ــبکه های اترنت  ــت که انواع تجهیزات ش بخش اس
ــبکه ی صنعتی، انواع مبدل های  ــوییچ های ش و س
Media Converter/( ــی صنعت ــای  پروتکل ه

ــیون  Protocol Converter(، تجهیزات اتوماس
ــا  )Remote I/O – RTU – PAC(، دوربین ه
 HD IP Camera(  و تجهیزات نظارت تصویری
Encoder/Decoder –(، کامپیوترهای صنعتی 
با استانداردهای خاص هر صنعت  و انواع مودم های 
ــال دیتا بر  ــرل و انتق ــت کنت GSM/GPRS جه
ــود و شرکت  ــترها را شامل می ش روی کلیه ی بس
ــتای ارایه ی محصوالت مذکور،  سیوان نیز  در راس
ــؤولیت نمایندگی رسمی فروش و خدمات پس  مس
ــوان و همچنین ــی MOXA تای ــروش کمپان  از ف

WESTERMO سوئد را عهده دار می باشد.

صنعت هوشـمند: بخش تجهیزات شبکه های 
بی سـیم و تجهیـزات VoIP و سیسـتم های 
نظارت تصویری چه محصـوالت و خدماتی را 

در بر می گیرد؟
ــیم،  ــبکه های بی س ــش تجهیزات ش خاکـی: بخ
ــای جامع برای  ــؤولیت ارایه ی طرح و راه حل ه مس
ــی و مخابراتی به  ــواع ارتباطات رادیوی ــراری ان برق
ــیم  ــش بی س صورت نقطه به نقطه و یا ایجاد پوش
ــت و تجهیزات  ــف را عهده دار اس ــع مختل در صنای
ــای باند باال در  ــیم حرفه ای با پهن ــی  بی س ارتباط
فواصل طوالنی، تجهیزات بی سیم صنعتی، متناسب 
با محیط نصب و صنعت مرتبط با قابلیت جابجایی 
ــزات ماکروویو با پهنای باند  )Roaming(، تجهی
ــکادا و  باال در باند اختصاصی، ارایه ی تجهیزات اس
ــد UHF- VHF قابلیت کارکرد  تله متری در بان
تا فاصله ی 250 کیلومتر و نصب دکل های مهاری، 
ــامل چاه ارت  ــتم های ارتینگ ش خودایستا، سیس
ــت که در این  ــات از جمله محصوالتی اس و متعلق
ــرکت  ــود. همچنین ش ــه کار گرفته می ش بخش ب
سیوان در راستای ارایه ی محصوالت مذکور فروش 
ــروش کمپانی Exalt  آمریکا،  و خدمات پس از ف
Pro Netronics کانادا، Motorola آمریکا، -

im آمریکا  و LigoWave  لیتوانی را دارد.
 Pure IP Telephony ــای  راهکاره ــه ی  ارای
ــر تجهیزات ــی ب ــاس Enterprise مبتن  در مقی

License Base کمپانی Innovaphone  آلمان 
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شامل انواع IPBX  و گوشی های تلفن IP، ارایه ی 
راهکارهای Open Source مبتنی بر محصوالت 
ــه  ب  SOHO  ــاس مقی D-Link در  ــی   کمپان
ــد.  ــازی IP Telephony می باش منظور پیاده س
ــوگ و دیجیتال  ــته ی آنال ــدار بس ــای م دوربین ه
ــن و Panasonic کره  ــا برند SONY ژاپ )IP( ب
ــتم مدیریت و ذخیره سازی تصاویر  جنوبی و سیس
ــت که این  ــه برندهایی اس ــوان از جمل GVD تای
ــرکت در حوزه ی تجهیزات امنیتی ارایه می دهد.  ش
ــه کننده ی  ــیوان در همین زمینه ارای ــرکت س ش
 )IP( ــته ی آنالوگ و دیجیتال دوربین های مدار بس
با برندهای SONY و MESSOA و سیستم های 

مدیریت و ذخیره سازی تصاویر GVD است.
ــبکه ی Cisco از  ــوییچ ها و روترهای ش ــن س تأمی
ــن و ارایه ی  ــی، تأمی ــدگان اصل ــق تأمین کنن  طری
راه حل با سرورهای IBM , HP با قطعات اصلی از 
تأمین کنندگان خارجی و تأمین و اجرای تجهیزات 
Passive  و پروژه های LAN شبکه از محصوالت 

برتر از جمله فعالیت های بخش شبکه می باشد.

صنعـت هوشـمند: آیـا بـرای اخذ پـروژه از 
سـازمان و نهادهای مختلف مشـکلی شما را 
تهدیـد می کند یا خیر؟ اگر مشـکلی هسـت 

لطفًا توضیح دهید؟
ــط یکی از  خاکی: در اخذ پروژه های بزرگ و متوس
بزرگ ترین موانع و تهدیدات پیش روی شرکت های 
ــانات نرخ ارز  ــکار و تأمین کننده ی کاال نوس پیمان
ــه به صورت  ــفانه در پروژه هایی ک ــت که متأس اس
ــد طرفین متضرر شده  و با مشکالت  ریالی می باش

بسیاری مواجه می شوند.

صنعت هوشـمند: مشـتریان عمده ی شرکت 
سیوان چه شرکت ها و مؤسساتی هستند؟

ــیوان در  ــرکت س ــابقه ی ش خاکـی: با توجه به س
ــای بزرگ دولتی  ــازمان ها و ارگان ه همکاری با س
ــرویس  ــرکت افتخار ارایه ی س و خصوصی، این ش
ــتریان را دارد و مشتریان  ــیعی از مش به طیف وس
ــرکت از حوزه های مختلفی چون  نفت، گاز  این ش
ــت حمل و نقل، نیرو،  ــیمی، بانک ها، صنع و پتروش
شرکت های مشاور، شرکت های بیمه ای و خدماتی، 
پست و مخابرات و هواپیمایی و سازمان های مشابه 

از این قبیل می باشند. 

صنعت هوشمند: آیا شرکت سیوان تاکنون در 
راسـتای فعالیت های تولیدی نیز گام برداشته 

است یا خیر؟
ــازی  ــتای بومی س ــرکت در راس ــن ش خاکـی: ای
تکنولوژی اقدام به ایجاد دپارتمان تحقیق و توسعه 
ــاخت تجهیزات مخابراتی  ــوزه ی طراحی و س در ح
نموده است که شامل طراحی نرم افزار کاماًل ایرانی 
ــزار مورد نیاز  ــخت افزاری، نرم اف ــق با هر س و مطاب

ــتاوردهای مطلوبی  ــد. در آینده ای نزدیک دس باش
ــرکت سیوان به کاربران و مشتریان این  از سوی ش

عرصه عرضه خواهد شد.

صنعت هوشـمند: شـرکت محترم سیوان در 
زمینـه ی ارایـه ی آموزش هـای تخصصـی به 

مشتریان خود چه برنامه هایی دارد؟ 
ــرکت با بهره گیری از کارشناسان با  خاکی: این ش
تجربه و همچنین همکاری با مجموعه های آموزشی 
ــی  ــر ایران اقدام به برگزاری دوره های آموزش معتب
ــان  ــتریان خود در حوزه ی مورد نیاز ایش برای مش
ــت. برگزاری دوره های آشنایی با شبکه و  نموده اس
ــای Cisco برای مجموعه ی آب و فاضالب،  دوره ه
ــرای  ب ــپاچینگ  ــث دیس مباح ــزاری دوره ی  برگ
ــنایی با مباحث مقدماتی  ــرکت انتقال گاز و آش ش
ــرفته ی مخابراتی برای مجموعه های نفتی از  و پیش

آموزش های ارایه شده به مشتریان می باشد. 
ــرکت با تولیدکنندگان  با توجه به همکاری این ش
ــبکه های صنعتی در خارج از ایران نیز  تجهیزات ش
ــی چند روزه ای را برای  ــاله دوره های آموزش هر س
ــن خارجی در ایران  ــتریان با حضور متخصصی مش
برگزار می کنیم که مدارک بین المللی از سوی این 

شرکت ها به نفرات برتر اعطا می گردد. 

صنعـت هوشـمند: آیـا تحریم هـای اخیر بر 
فعالیت های شرکت فن آوران اطالعات سیوان 

تأثیری داشته یا خیر؟ 
ــرکت  خاکی: اگرچه تحریم در فعالیت های این ش
ــده به  ــکالت ایجاد ش ــی مش ــوده ول ــر نب بی تأثی
ــود و همچنان   ــت که مانع فعالیت ما ش حدی نیس
ــه حاضر به  ــود دارند ک ــی وج ــرکت های فراوان ش
ــرکت های ایرانی هستند. ولی نکته ی  همکاری با ش
حایز اهمیت در رابطه با این تحریم ها این است که 
ــی به توانمندی های  ــکالت، ما را متک این گونه مش
ــتگی به کشورهای دیگر رها  داخلی کرده و از وابس

می کند.

صنعـت هوشـمند: با توجـه به شـرایط کلی 
اقتصادی حاکم بر جامعه شـرایط کسب و کار 
برای گسـترش فعالیت های بخش خصوصی را 

چطور می بینید ؟
ــرایط ناپایدار  ــا، ش ــه تحریم ه ــا توجه ب خاکی: ب
اقتصادی، تغییرات و نوسانات قیمت ارز و پیچیدگی 
اقتصاد، بی شک فعالیت بخش خصوصی و گسترش 
ــت. اما با توکل بر  ــی از زحمت نبوده و نیس آن خال
ــای امیدواری برای  ــب ج خدا و صبر و تدبیر مناس
ــمگیر  ــرفت و جهش چش گام نهادن در جهت پیش

برای بخش خصوصی وجود دارد.
 صنعت هوشمند: انگیزه ی شما از عضویت در 
انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی 
چه بوده اسـت؟ چه انتظاراتـی از این انجمن 
داریـد؟ این انتظارات تا چه حد برآورد شـده 

است؟ 
ــب و کار حوزه ی  ــتر با کس ــنایی بیش خاکـی: آش
ــنایی  ــیون صنعتی، آش فناوری اطالعات و اتوماس
ــکاران فعال  ــدی از تجربیات هم ــتر و بهره من بیش
ــخت  ــرایط س در این صنف و حمایت متقابل در ش
ــت در این انجمن  ــی از جمله دالیل عضوی و بحران
ــناخت انجمن  ــت. همچنین با توجه به ش بوده اس
ــع انتظار می رود با  ــت و اعضای فعال صنای از صنع
شناسایی دقیق توانمندی های شرکت های فعال در 
ــا کنفرانس های  ــزاری همایش ها و ی صنایع با برگ
ــه منظور باال بردن  ــدد در حوزه های مختلف ب متع
ــرکت ها از توانمندی های جمعی  ــطح آگاهی ش س
اقدامات مؤثری صورت گیرد و همچنین با توجه به 
تجربیات ارزشمند انجمن شایسته است در حوزه ی 
ــه ی فعالیت تخصصی  ــروش در زمین بازاریابی و ف
ــن تدوین و در  ــط انجم اعضا نیز راهبردهایی توس

اختیار اعضا قرار گیرد.

صنعـت هوشـمند: چـه پیشـنهاداتی بـرای  
ارتقـای عملکـرد انجمن صنفی شـرکت های 

اتوماسیون صنعتی دارید؟ 
ــرکت  ــه زمان کوتاه همراهی ش خاکـی: با توجه ب
ــا به طور  ــی ندارم ام ــا انجمن نظر خاص ــیوان ب س
ــه منظور  ــی ب ــای فصل ــزای همایش ه ــی برگ کل
ــایی و معرفی توانمندی های اعضای انجمن،  شناس
و  ــی  بازاریاب ــی  تخصص ــمینارهای  س ــزاری  برگ
ــزاری همایش های  ــروش در حوزه ی صنعت، برگ  ف
ــازی تکنولوژی و استفاده از توانمندی های  بومی س
ــتفاده از  ــی و اس ــور در پروژه های مل ــل کش داخ
توانمندی شرکت های قدیمی در پیشبرد پروژه های 
ــت که در  ــنهاداتی اس ــور از جمله پیش ــی کش مل
ــن انجمن می توان  ــدن عملکرد ای زمینه ی بهتر ش

مطرح نمود.

صنعـت هوشـمند: آیـا ماهنامـه ی صنعـت 
هوشـمند را مطالعه می فرماییـد؟ نظرتان در 
مورد این نشـریه چیسـت؟ چه پیشنهاداتی 

برای موفقیت این نشریه دارید؟ 
ــن مجله را مطالعه می کنم و به نظر  خاکی:  بله ای
ــمت  ــیار مفید بوده و قس بنده مقاالت فنی آن بس
ــرکت های صاحب  معرفی محصول برای معرفی ش

برند محصوالت بسیارمفید و تاثیر گذار است. 

تحریم ها، متکی شدن بر توانمندی های...
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مهندس سید موسی میر قربانی گنجی
مدیر عامل شرکت نیکان آرامیس
Mousa.Ganji@yahoo.com

قسمت دوم

پایانی(
(

ــتار که در ادامه، قسمت دوم آن تقدیم  در این نوش
ــت سعی شده  ــده اس حضور خوانندگان محترم ش
ــیوه هاي بازاریابي و  ــرد و ش ــاره به راهب ضمن اش
اهمیت تدوین برنامه ی بازاریابی، به بررسی اجمالی 
ــدی در بازاریابی یعنی تحقیق و  چهار موضوع کلی
ــی، بازاریابی هدف و  ــی بازار، راهبرد بازاریاب بررس
آمیزه ی بازاریابی پرداخته شود و با معرفی مفاهیم 
ــي پارتیزاني  ــی رابطه مند و بازاریاب کلیدی بازاریاب
ــم نظری الزم جهت  ــع اطالعات و مفاهی و... تجمی
ــای مبتنی بر بازاریابی  بکارگیری صحیح راهبرده
ــراي مدیران صنعت فراهم  رابطه مند یا پارتیزاني ب

شود.

نقش راهبرد بازارشناسی و بازاریابی 
در تقویت مدیریت بازاریابي صنعتي

ــی، بازاریابی  واژه های کلیدی: راهبرد بازاریابی، بازارشناس
رابطه مند، بازاریابی پارتیزانی
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نقش راهبرد بازارشناسی و بازاریابی در...

بازاریابی رابطه مند
ــیاری از ایده های  ــی رابطه مند همچون بس بازاریاب
ــب وکار که وارد ادبیات بازاریابی شده اند،  نوین کس
ــال های اخیر به  طور گسترده ای مورد استفاده  در س
قرار گرفته اند. اما از آن جا که شک و تردید بسیاری 
ــم  ــوم بازاریابی رابطه مند به چش ــی و مفه در معن
ــتر در این رابطه  ــورد کمی دقت و تأمل بیش می خ
ــد به لحاظ مفهوم، بازاریابی  ضروری به نظر می رس
ــه ای از تاکتیک های  ــان مجموع ــد در می رابطه من
بازاریابی جای داده شده که به تحلیل و تعامل بین 
ــردازد. برای بعضی،  ــندگان می پ خریداران و فروش
ــه معنی پایگاه داده ای از  بازاریابی رابطه مند تنها ب
ــت. اما این درحالی است که هسته ی  مشتریان اس
ــاره دارد. بازاریابی  مفهومی آن به تعهد و اعتماد اش
ــه سطح مفهومی قابل بررسی است  رابطه مند در س

که در این نوشتار به آن پرداخته خواهد شد. 
ــروز، خریداران برای تصمیم گیری  در دنیای ام
در فرآیند خرید، با سؤاالت و اما و اگرهای بسیاری 
ــا و محصوالت مختلف  ــتند. تنوع کااله روبرو هس
ــتریان با حق انتخاب های فراوان  باعث شده اند مش
ــویی دیگر همان طور که اشاره  ــند. از س مواجه باش
ــه ی جذب  ــد که هزین ــرکت ها دریافته ان ــد، ش ش
ــتریان جدید پنج برابر هزینه ی حفظ مشتریان  مش
ــت و از دست دادن یک مشتری، تنها از  کنونی اس
دست دادن یک قلم فروش نیست، بلکه فراتر از آن 
به معنی از دست دادن کل جریان خریدهایی است 
که مشتری می توانسته است در طول زندگی انجام 
ــال 1980، بسیاری از شرکت ها به  دهد. از اوایل س
ــایر  برقراری تعامالت پایدار با تأمین کنندگان و س
ــس از آن در اوایل  ــود رو آوردند و پ ــان خ ذی نفع
سال 1983واژه ی بازاریابی رابطه مند برای اولین بار 
مطرح شد. در واقع سه عامل باعث ایجاد و افزایش 
محبوبیت بازاریابی رابطه مند در اواخر سال 1980و 
ــن دلیل،  ــدند. اولی ــال1981 میالدی ش ــل س اوای
ــال 1970 بود که موجب  بحران انرژی در اواخر س
ــابقه در قیمت مواد اولیه ی تولیدی  بروز تورم بی س
ــرکت های آمریکایی فعال در  ــیاری از ش شد و بس
زمینه ی صنایع الکترونیک، فوالد، آلومینیوم، مواد 
ــوجات تحت فشار رقبای خارجی  شیمیایی و منس
ــدند. بنابراین نگهداری مشتریان  از میدان خارج ش
ــراری روابط بلند مدت با آنان مورد توجه قرار  و برق
ــان بازاریابی خدمات به عنوان  گرفت. در همان زم
شاخه ای جدید در علم بازاریابی شهرت و محبوبیت 
ــتین پژوهش گر در  ــود. لنارد بری که نخس یافته ب
ــال  ــود در اوایل س ــی خدمات ب ــه ی بازاریاب  زمین

1983واژه ی بازاریابی رابطه مند را ابداع کرد.
ــتلزم برقراری  ــا که ارایه ی خدمات مس از آن ج
ــتقیم با دریافت کنندگان خدمت بود،  رابطه ی مس
ــتریان را حین  ــتند که وفاداری مش محققان توانس
ــورد تحلیل قرار  ــراری تعامالت پایدار با آنان م برق
 TQM ــدن مباحث ــد. در نهایت با مطرح ش دهن

ــال1980، تولید  ــت فراگیر( در س )مدیریت کیفی
ــه دنبال کاهش تعداد تأمین کنندگان و  کنندگان ب
ــه دریافت مواد اولیه ی مورد نیاز با کیفیت  در نتیج
ــتلزم  باالتر و هزینه ی کمتر برآمدند که این امر مس
ــا تأمین کنندگان  ــبتاً پایدار ب برقراری تعامالت نس
ــعه ی روابط  ــس از موفقیت ژاپنی ها در توس بود. پ
ــژه در صنعت خودرو، این  با تأمین کنندگان به وی
الگو مورد استفاده ی شرکت های آمریکایی نیز قرار 

گرفت.
ــد، بازاریابی رابطه مند  ــاره ش همان طور که اش
ــی چند از  ــط تن ــن بار در دهه ی 1980 توس اولی
ــاس و  ــد. اما اس ــران بازاریابی مطرح ش  صاحب نظ
پایه ی این شاخه از بازاریابی که رابطه ی تنگاتنگی 
ــده دارد از دل تحقیقات  ــار مصرف کنن ــم با رفت ه
ــنده در کسب  مربوط به روابط بین خریدار و فروش
ــرون آمده  ــبتاً بزرگ بی ــط و نس ــای متوس و کاره
ــای نگرش خصمانه به  ــت. در این پارادایم به ج اس
مقوله ی چانه زنی در هر معامله، خریدار و فروشنده 
ــا یکدیگر به توافق  ــیـدن به اهداف خود ب  برای رس
ــده نسبت  ــند و در یک قالب طرح ریزی ش می رس
ــکل  ــم تعهداتی پیدا کرده و روابط خود را ش  به ه
ــاد روابط  ــد به ایج ــی رابطه من ــد. بازاریاب می دهن
ــازمان ها و گروه های  بلندمدت و متقابل با افراد و س
ــراری  ــاس آن برق ــد و اس ــاره می کن ــع اش ذی نف
ارتباطات مطلوب و مؤثر به منظور حفظ و نگهداری 
ــتری  ــای ذی نفع، مش ــن گروه ه ــت. در بی آن هاس
ــتری  ــی رابطه مند مش ــوده و بازاریاب ــن ب مهم تری
ــتهلک  ــده ی یک دارایی می نگرد که مس ــه دی را ب
ــرکت ها جایی  ــود و اگر چه در ترازنامه ی ش نمی ش
ندارد اما در حقیقت از همه ی آن اقالم مهم تر است. 
ــت که  بازاریابی رابطه مند، صرفاً به دنبال این نیس
ــان و قیمت موردتقاضای  ــات را در مکان، زم خدم
بازار هدف، در اختیارش قرار دهد، بلکه می خواهد 
چنان روابطی با بازار هدف ایجاد کند که مجدداً در 
ــد کرده و دیگران را نیز به این کار  آینده از او خری
ترغیب کنند. بازاریابی رابطه مند به دنبال آن است 
ــتری را حفظ کرده و مشتریان  ــتریان بیش که مش

کمتری را از دست بدهد.
 

تعاریف بازاریابی رابطه مند
ــط محققان و تئوری پردازان  تعاریف مختلفی توس
برای بیان معنی و مفهوم بازاریابی رابطه مند مطرح 
شده است که در ادامه برخی از آنان بیان می شوند:

ــتریان و  ــد، نگهداری مش ــی رابطه من • بازاریاب
توسعه ی روابط و جذاب تر کردن هر چه بیشتر این 
ــتریان است. بازاریابی رابطه مند فهم و  رابطه با مش
ــتریان و تأمین کنندگان  ــت ارتباطات با مش مدیری

می باشد.
• بازاریابی رابطه مند شناسایی، ایجاد، نگهداری 
و ارتقای روابط با مشتریان و ذی نفعان شرکت است 
که این امر از طریق ایجاد اعتماد در نتیجه ی عمل 

به تعهدات محقق می شود.
• بازاریابی رابطه مند تالش برای جلب مشارکت 
ــایر ذی نفعان در  ــدگان و س ــتریان، تأمین کنن مش

فعالیت های بازاریابی و توسعه ی شرکت است. 

انواع بازاریابی رابطه مند
جهت دست یابی به روابط پایدار توجه به نکات زیر 

ضروری است:
ــات و ملزومات و  ــازندگان قطع • رابطه بین س
ــازی  ــت تأمین به هنگام و بهینه س ــداران جه خری

کیفیت محصوالت؛
ــرکت های خدماتی  ــازمان و ش • رابطه بین س
ــی، آژانس های  ــات بازاریاب ــات تحقیق مثل مؤسس

تبلیغاتی و…؛
ــو کردن راهبرد با جایگاه رقبا، تغییرات  • همس

فناوری و سیاسی؛
ــات  ــازمان و مؤسس ــه بین س ــراری رابط • برق

غیرانتفاعی جهت مشارکت در امور اجتماعی؛
ــعه با  ــارکت در طرح های تحقیق و توس • مش

سازمان های دولتی در سطح محلی و کشوری؛
ــرکت ها و  ــد مدت بین ش ــط بلن ــاد رواب • ایج

مصرف کنندگان نهایی؛
ــایر شرکا مثل  ــارکت با س • ایجاد ارتباط و مش

شرکت های فعال در کانال های توزیع سازمان؛
• ایجاد رابطه با واحدهای عملیاتی سازمان؛

• ایجاد روابط و مشارکت با کارمندان که منجر 
به برقراری )بازاریابی داخلی( درسازمان می شود؛

ــا واحدهای راهبردی  ــراری روابط مؤثر ب • برق
کسب و کار سازمان.

بازاریابی پارتیزانی
ــذب مصرف کنندگان هیچ گاه خاتمه  نبرد جهت ج
ــتفاده از راهبردهای  ــا اس ــد. اما می توان ب نمی یاب
ــت یافت.  ــاص بازاریابی دس ــت به اهداف خ درس
ــای مختلف،  ــا منابع و اندازه ه ــرکت ها ب امروزه ش
ــود و مطرح کردن  ــال کاهش هزینه های خ به دنب
محصوالت خود به بهترین نحو می باشند. در دنیای 
ــر و تحوالت و محدودیت در  امروزی با وجود تغیی
ــتفاده از بازاریابی سنتی نیست و  بودجه، امکان اس
نیازمند روش بازاریابی جدیدتری می باشیم. فیلیپ 
ــرکت های  ــی بازاریابی ش کاتلر برای بهبود اثربخش
ــرکت ها  ــد که مدیران این ش ــک بیان می کن کوچ
ــی اثربخش، از منابع زیادی  برای یادگیری بازاریاب
ــا می توانند از افراد  ــوند. آن ه می توانند بهره مند ش
ــتفاده کرده  ــی اس ــه ی بازاریاب ــص در زمین متخص
ــی نوین برای  ــد. اما روش ــت کنن ــاوره دریاف  و مش
ــرکت ها با منابع اندک به نام بازاریابی پارتیزانی  ش
وجود دارد که البته امروزه شرکت های بزرگ تر هم 
از آن استفاده می کنند که در این نوشتار به بررسی 

این نوع بازاریابی پرداخته مي شود.
ــط  ــال 1982 توس ــی در س ــی پارتیزان بازاریاب
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ــا عنوان »بازاریابی  ــون در کتابی ب جی کنراد لوینس
ــه در آن کارآفرینان و  ــد، ک ــریح ش پارتیزانی« تش
ــود قرار داد.  ــای کوچک را هدف خ ــب و کاره کس
ــون 20 کتاب دیگر در این رابطه  از آن پس لوینس
نوشت، و در آن کسب و کارهای کوچکی که دارای 
منابع و بودجه بسیار کم نسبت به کسب و کارهای 
ــرار داد و از مزیت  ــد نظر ق ــتند را م ــر هس بزرگ ت
ــرای این گونه  ــی پارتیزانی ب ــای بازاریاب تاکتیک ه

شرکت ها نوشت.
ــه دارای  ــه ی کوچک ک ــک مؤسس ــه ی  چگون
ــت می تواند با شرکت های  ــیار کم اس بودجه ی بس

بزرگ تر رقابت کند؟
ــیار  ــو و بیلبوردها راه های بس ــون، رادی تلویزی
ــورد محصول  ــتری در م ــتند که به مش گرانی هس
ــب و کارهای کوچک  ــی می دهند. اما کس اطالعات
ــس چه راهی  ــتند پ ــتفاده از آن ها نیس قادر به اس
ــود دارد؟ بهترین  ــرایط وج ــه ش ــن گون ــرای ای ب
ــت. ــی اس ــی پارتیزان ــتفاده از بازاریاب ــل، اس  راه ح

ــت. بنابراین  بازاریابی پارتیزانی یک روش خاص اس
در حال حاضر نویسندگان دیدگاه خود را در رابطه 
ــا اظهار می  کنند  ــن پدیده تغییر داده اند. آن ه با ای
ــت که  ــه بازاریابی پارتیزانی نوعی روش تفکر اس ک
ــای خاص، آن را  ــاس عملکرده فرد می تواند بر اس
ــخیص دهد و فرد دیگری نیز می تواند بر اساس  تش
عملکردهای مختلف به شناسایی این نوع بازاریابی 
ــوع بازاریابی از ذهن های  ــوالً در این ن بپردازد. اص
ــب امتیاز در  ــای مختلف جهت کس ــاز و نگرش ه ب
ــتفاده می شود. بنابراین   نبرد با مصرف کنندگان اس
ــنتی  مهم ترین اختالف بین بازاریابی پارتیزانی و س
حالت ذهنی کار است. اگرچه کاماًل مشخص است 
ــتفاده از  که در بازاریابی پارتیزانی فرد به دنبال اس
کانال های جدید و روش های جدید جهت مقابله و 
ــیدن به مصرف کنندگان جدید است؛ این کار  رس
ــه اثر آن بلند مدت  ــت ک دارای تأثیرات خاصی اس
ــد و منجر به ایجاد همهمه و جنب و جوش  می باش

می شود.
ــا هدف  ــی ب ــی پارتیزان ــای بازاریاب تاکتیک ه
ــوددهی خوب  ــب س ــه کس ــیدن ب ــرعت بخش س
ــن  ای ــدون  ب ــده اند؛  ش ــی  طراح ــرمایه گذاری  س
ــان یا  ــر روی زم ــی ب ــرمایه گذاری عظیم ــه س ک
ــن  ــوارد ای ــب م ــرد. در اغل ــورت بگی ــه ص  هزین
ــر خالقیت روابط خوب و تمایل جهت  تاکتیک ها ب
ــت. ــف تمرکز یافته اس ــش روش های مختل  آزمای

ــوان مبانی  ــول زیر به عن ــون، اص در کتاب لوینس

بازاریابی پارتیزانی مطرح شده اند:
1. بازاریابی پارتیزانی بطور خاص، مناسب برای 

کسب و کارهای های کوچک است؛
ــت که باید بر مبنای روانشناسی  ــی اس 2. روش
ــود و نه این که بر مبنای تجربه و یا  ــان ها بنا ش انس

قضاوت و کار حدسی باشد؛
ــرمایه گذاری بازاریابی در عوض  3. مهم ترین س
ــد در جهت  ــرژی و ابتکار باش ــول، باید زمان، ان پ

دستیابی به رجحان های موقت؛
ــما  ــرای اندازه گیری تجارت ش ــار اولیه ب 4. آم

مقدار سود است و نه مقدار فروش؛
ــته  ــر این نکته تمرکز داش ــاب باید ب 5. بازاری
ــد در هر ماه ایجاد  ــد که چه تعداد روابط جدی  باش

می شود؛
ــازی توسط ارایه ی  ــعی در تنوع س 6. بجای س
ــت  ــوالت و خدمات، الزم اس ــان محص ــاد می اتح
ــک تمرکز  ــری با ی ــان و برت ــتانداردی از رجح اس

حساس ایجاد شود؛
ــتریان جدید،  ــز در جذب مش ــای تمرک 7. بج
ــتر، معامله و تراکنش بیشتر  هدف باید رجوع بیش
ــب بزرگ ترین معامالت  ــتریان موجود و کس با مش

باشد؛
ــتر  8. رقبا را باید فراموش کرد و تمرکز را بیش
روی همکاری و مشارکت با دیگر تجارت ها متمرکز 

نمود؛
ــواره باید از ترکیبی  ــاب پارتیزانی هم 9. بازاری
ــته ی عملیات  ــای بازاریابی برای یک رش از روش ه

تبلیغاتی استفاده نماید؛
ــیله ای برای  10. از فناوری جاری به عنوان وس

قدرتمند کردن بازاریابی خود استفاده کنید.
با بررسی این اصول فرد می تواند به جنبه هایی 
ــی پارتیزانی دور  ــت یابد که از راهبرد بازارایاب دس
ــری از این جنبه ها دارای  ــتند؛ اگرچه یک س نیس
ــتند. به عنوان مثال  ــای کاماًل مختلفی هس روش ه
ــلط  ــه به معنای عدم تس ــب رجحان موقت ک کس
ــد که این  ــتریان می باش ــدت بر توجه مش تمام م
ــاص صورت می گیرد. ــق فعالیت های خ  کار از طری

ــی پارتیزانی و  ــن بازاریاب ــی بی ــای اساس تفاوت ه
ــرق اصلی بین این  ــنتی وجود دارد. ف بازاریابی س

ــد که  ــای بازاریابی پارتیزانی می باش دو، تاکتیک ه
ــت تأکید دارد. ــط خوب و رضای ــه خالقیت، رواب  ب

ــک بازاریاب خوب  ــی دارد که ی ــون اظهار م لوینس
پارتیزانی در اغلب موارد باید از روابط موجود پتانسیل 
ــعه ی روابط اضافی، آگاهی کافی داشته باشد.  توس
 پس یکی از اصول پایه ای بازاریابی پارتیزانی رابطه 
ــت. روابط  ــد که قلب موفقیت بازاریابی اس می باش

انواع مختلفی دارد که شامل موارد زیر است:
روابط مشتری: هر رابطه ای با مشتریان بالقوه 
می تواند به وسیله ی فکر کردن در مورد این که چه 
ــت، ارتقا پیدا  ــاس یک رابطه ی خوب اس چیزی اس
کند. برای مثال فرستادن یک نامه به صورت دست 
ــتری موجود به او فکر  ــته یا تماس با یک مش نوش

ادامه ی تجارت را می دهد.
ــک  ــما از ی ــرکت ش روابـط کارکنـان: در ش
متصدی اطالعات گرفته تا فردی که کاال را تحویل 
ــه ای و چگونگی  ــه باید بازاریابی حرف می دهد، هم
ــی  ــتری را بدانند و حتی هر کس روش رابطه با مش

که تجارت شما را عرضه می کند.
ــی  ــی پارتیزان روابـط بـا رقبـا: روش بازاریاب
ــردازد. ــا می پ ــا رقب ــوب ب ــط خ ــج رواب ــه تروی  ب

ــرکت های دیگر  ــردن درباره ی ش ــای فکر ک به ج
ــی  ــی پارتیزان ــود، بازاریاب ــب خ ــوان رقی ــه عن  ب
ــد. صاحب نظران  ــکاری را بیان می کن ــای هم راه ه
ــی  ــم جوش ــی ه ــی را بازاریاب ــی پارتیزان بازاریاب
ــرکت های  ــه ش ــد ک ــان می کنن ــد و بی می خوانن
ــرار کنند و  ــه برق ــا هم رابط ــک می توانند ب کوچ
ــود آورند. ــارت بزرگ تر را بوج ــرکت و تج  یک ش

ــتر به  ــی دارد که »بازایابی بیش ــون اظهار م لوینس
ــیا«. الزم است جهت درک  افراد می پردازد تا به اش
ــدگان عمده و  ــر مصرف کنن ــرایط موجود از نظ ش
ــیت موضوع توسعه  رقابت کنندگان مربوطه حساس
ــترش داده شود. در این رابطه نظر کارمندان  و گس
ــود. برقراری  ــکاران نیز باید در نظر گرفته ش و هم
 روابط بهینه با افراد دیگر جهت شناسایی بهتر آن ها 
می تواند باعث افزایش انعطاف پذیری شخص شود و 

نقش راهبرد بازارشناسی و بازاریابی در...
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 این یک ویژگی بازاریابی پارتیزانی محسوب می شود.
ــر بازاریاب باید  ــون مهم ترین مطلبی که ه لوینس
ــورد حرفه ی خود بداند را در 12 راز بازاریابی  در م
خالصه کرده است. در صورت توجه به این 12 راز، 
ــب و کار شما موفق تر از رقبایتان خواهد  حتماً کس

شد.
ــط می تواند با  ــک بازاریابی متوس 1. تعهـد: ی
ــبت به برنامه ی بازاریابی، دارای  ــتن تعهد نس داش
ــبت به کسب و  ــتری نس مزایا و موفقیت های بیش
کاری که بازاریابی قوی ولی بدون هیچ گونه تعهدی 

نسبت به برنامه ی بازاریابی خود است، باشد.
2. سرمایه گذاری: بازاریابی یک هزینه نیست، 
بلکه یک سرمایه گذاری می باشد و با استفاده از 11 
ــرمایه گذاری را به  ــما می توانید این س راز دیگر ش

بهترین صورت ممکن انجام دهید.
ــما  3. ثبات و تداوم: برنامه ی بازاریابی که ش
برای کسب و کار خود انتخاب می کنید باید دارای 
ــت که موفق خواهد  ــد در این صورت اس ثبات باش

بود.
ــت دارد که  ــیار اهمی ــن بس 4. اطمینـان: ای
ــما و  ــما به ش ــب و کار ش ــتریان احتمالی کس مش
ــرکت شما اطمینان داشته باشند. در این صورت  ش
ــتری بالقوه تبدیل به مشتری بالفعل  است که مش

می شود.
ــاری یک  ــر و بردب 5. صبـر و بردبـاری: صب
ــیار مهم بازاریابی پارتیزانی است. حفظ  جبنه ی بس
ــرمایه گذاری  ــه ی بازاریابی و س ــد، ثبات برنام تعه
کسب و کار نیازمند صبر و شکیبایی شرکت است.

ــا می دانند حربه ی  6. طبقه بنـدی: پارتیزان ه
ــبت به بازاریابی  بازاریابی فردی کاربرد کمتری نس
ــزار بازاریابی  ــدی جامع اب ــی دارد. طبقه بن ترکیب

مستلزم جلب مشتریان است.
7. دردسـترس بودن: یک شرکت باید برای 

آسایش و رفاه مشتریان خود در دسترس باشد.
ــب و کارها باید بدانند که  8. وابسـتگی: کس
ــب و کارها وابسته هستند و همچنین  به دیگر کس

کسب و کارهای دیگر هم به شما وابسته هستند.
ــما باید  9. شـگفتی: در برنامه ی بازاریابی ش
همیشه موضعات شگفت و حیرت آور وجود داشته 

باشد.
ــا  ب ــد  می توانی ــما  ش گیـری:  انـدازه   .10 
ــود مزیت های  ــه ی بازاریابی خ ــدازه  گیری نتیج ان
ــن اندازه گیری را  ــرکت خود را دو برابر کنید. ای ش
ــای بازاریابی خود  ــورد حربه ه ــرای قضاوت در م ب

استفاده کنید.
ــت که بین شما  11. درگیری: این بدین معناس

و مشتریان خود رابطه برقرار شود.
ــهیالت بازاریابی پارتیزانی  12. تسهیالت: تس
ــه،  ــامل رایان ــه ش ــد ک ــاوری می باش ــد فن  همانن
ــرکت باید  ــد. ش ــل و فکس می باش نرم افزار، موبای
ــزات پارتیزانی همانند  ــهیالت و تجهی به تمام تس

ــتفاده کند. ــد و از آن ها اس ــلط باش ــاوری مس  فن
ــرای بازاریابی پارتیزانی  ــن رموز در واقع ابزاری ب ای
ــتند و با بکارگیری این رموز ساده یک شرکت  هس

می تواند در زمینه ی بازاریابی موفق شود.
ــی یک روش خوب جهت  ــا بازاریابی پارتیزان آی

بازاریابی است؟
ــه بازاریابی پارتیزانی به خوبی طراحی  زمانی ک
شود در اغلب موارد می تواند مفید و مثمرثمر باشد، 
ــت  ــخت کار، انجام تحقیقات درس اگرچه بخش س
ــت. در  ــات دقیق در این زمینه اس ــن اطالع و یافت
ــته  ــر اهداف اصلی تمرکز نداش ــما ب صورتی که ش
باشید و بر اساس یک فرکانس مناسب و با استفاده 
ــب  ــب به عرضه ی پیام های مناس از ابزارهای مناس
ــی مثمرثمر  ــد بازاریابی پارتیزان ــت نپردازی و درس
ــه دنبال  ــن صورت فرد ب ــود. در غیر ای ــد ب  نخواه
ــی خواهد بود و  ــی پارتیزان ــه ی منفی بازاریاب  جنب
ــت جلب توجه مصرف  ــای بدی نیز در جه تالش ه
 کنندگان در رقابت های موجود صورت خواهد گرفت.

لوینسون گام هایی را برای حمله ی پارتیزانی مطرح 
ــت که به بازاریاب کمک می کند در جنگ  کرده اس

سود، برنده شود که این گام ها شامل:
ــد بازار را  ــتجو کنید. آن ها بای ــازار را جس 1. ب
جستجو کنند و رقبای خود را بشناسند و محصول 
خود را در بازار بسنجند و مزیت هایی که برای آن ها 
ــت را روشن کنند. از همه  ــتریان خواهد داش و مش
ــتریان  مهم تر یک بازاریاب پارتیزان باید بداند مش
ــانه ای بیشتر استفاده می کنند  بالقوه ی او از چه رس
ــود را که با هزینه ی  ــانه ای خ و باید گزینه های رس
ــند بررسی  ــته باش کم می توان بهترین تأثیر را داش

و جستجو کند.
ــود را تهیه کنید.  ــتی از مزیت های خ 2. فهرس
ــخص کردن مزیت و سودها، شرکت می تواند  با مش
پیرامون سیاست های اصلی و مهم را تصمیم گیری 

کند.
ــخص کنید.  3. حربه های بازاریابی خود را مش
ــخص کنید در چه زمانی از کدام حربه و برای  مش

چه کاری و چه فردی استفاده می کنید.
ــد.  ــی کنی ــی طراح ــه ی بازاریاب ــک برنام 4. ی
ــدن اهداف  ــخص ش یک برنامه ی بازاریابی به مش
ــروش و.. ( و به چگونگی  ــاص )چه نوع مزیت، ف خ
ــک بازاریاب نباید  ــیدن به آن کمک می کند. ی رس
ــال می سازیم«  ــب و کارمان را امس بگوید »ما کس
ــال  ــن جمله باید بگوید »ما امس ــه در عوض ای بلک
ــد سود خواهیم داشت.« در واقع این نشان  10 رش
ــد. ــتن یک برنامه ی بازاریابی می باش دهنده ی داش

ــید. در  5. یک تقویم بازاریابی پارتیزانی بنویس
این تقویم باید 5 مورد را مشخص کنید:

• ماه های سال؛
• نوع بازاریابی در هر ماه؛

ــتفاده قرار  ــورد اس ــر ماه م ــانه ای که ه  • رس
می دهید؛

ــرای بازاریابی در هرماه  • مقدار بودجه ای که ب
اختصاص می دهید؛

• رتبه و درجه بندی هر ماه.
ــیار  ــن تقویم تصمیم گیری بس ــیله ی ای به وس
ــه ای از فعالیت ها را  ــد و تاریخچ راحت تر خواهد ش
ــت و می توانید در صورت شکست  هم خواهیم داش
یک فعالیت از حوادث آن اجتناب کنید و در آینده 

از آن استفاده نکنید.
ــد.  ــدا کنی ــود را پی ــی خ ــرکای بازاریاب  6. ش
ــؤولیت بازاریابی را با یک شرکت  می توانید بار مس
ــهیم کنید. این کار باعث افزایش عرضه ی  دیگر تس

بازار و کاهش هزینه ی بازاریابی می شود.
7. حمله را شروع کنید. این حمله را با استفاده 
ــخص  از حربه های بازاریابی که در مرحله ی 3 مش
ــرعت این حمله از نظر مالی  کردید، انجام دهید. س
ــد و نباید یکباره و  و هیجانی باید در حد تعادل باش
ــرعت حمله را آغاز کرد. این حمله نباید هرگز  با س

قبل از کامل نشدن 6 مرحله ی قبل آغاز شود.
ــبت به  ــه را حفظ کنید. این مرحله نس 8. حمل
ــتری می خواهد. دلیل  ــر هزینه ی بیش مراحل دیگ
ــت که مشتریان در انتظار نتایج ناگهانی  آن این اس

هستند.
ــی کنید. بعضی از پارتیزان ها  9. حمله را ارزیاب
ــتفاده  ــای بازاریابی زیادی برای حمله اس از حربه ه
ــازار بهترین نوع حربه  ــتریان و ب می کنند. نوع مش
ــب و کار موفق  ــان خواهد داد. یک کس را به ما نش
ــود دارد و تا به حال در  ــد از حربه هایی که وج بای
ــت آمار و ارقام  ــتفاده کرده اس حمله های خود اس
ــع آوری کند و آن ها را به اطالعات تبدیل کند.  جم
ــه و نوع کاربرد آن  ــن کار ویژگی های هر حرب با ای
ــود و می توان از آن در حمله های  ــخص می ش مش

بعدی استفاده کرد.
ــترش دهید. آخرین  ــه را بهبود و گس 10. حمل
ــا  ــه ی زمینه ه ــه در هم ــترش حمل ــه، گس  مرحل
ــانه و بودجه را گسترش دهید  ــد. پیام، رس می باش
ــت که باعث  ــترش و بهبود اس ــاً این گس و مطمئن
 موفقیت بازاریابی می شود نه تغییر و تحول اساسی.

ــیاری از مواردی  بازاریابان پارتیزانی می توانند با بس
ــوند مقابله کنند  ــا آن مواجه می ش ــاوران ب که مش
ــتری،  ــد مش ــبت به رش ــال: بدبینی نس ــرای مث ب
ــد، فراوانی یا قحطی. ــای جدید برای خری  محیط ه

ــام  ــد به تم ــی پارتیزانی می توان بازاریاب ــرد   راهب
ــورد موضوعات زیر کمک  ــاوران بازاریابی در م مش

کند:
ــتریان کاال و  ــه چرا و چگونه  مش 1. بدانند ک

خدمات را می خرند؟
2. بر بدبینی مشتریان غلبه کنند؛

ــتریان و نه فقط برای  3. رقابت کردن برای مش
پروژه ی خود؛

4. جمع آوری ایده های نو؛
ــای بازاریابی. ــتفاده از ترکیب تاکتیک ه  5. اس

نقش راهبرد بازارشناسی و بازاریابی در...
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ــون به بازاریابان پارتیزانی متذکر شده که از  لوینس
موارد زیر حذر کنند:

ــری بدون تست کردن  1. تبلیغات ملی و سراس
آن؛

2. کمتر از %100 با مشتریان خود صادق بودن؛
ــکالت مشتریان، بخاطر  3.  اجتناب از حل مش

سیاست های خود؛
ــات تبلیغاتی  ــته عملی 4. خودداری از یک رش

برای محصولی که هنوز تولید نهایی نشده است.
ــط  ــتریان که توس 5. عدم توجه به نظریات مش
ــاس تلفنی داده  ــی و تم ــت الکترونیک ــه و پس  نام

می شود؛
6. تمرکز روی رسانه ی انبوه؛

ــتن برنامه ی  ــردن بدون داش ــول خرج ک  7. پ
بازاریابی.

8. ترس از شکست و ناتوانی خود.

 نتیجه گیری
ــل داخلي  ــک صنعت، عوام ــد و پایداري ی در رش
ــن عوامل،  ــد. در کنترل ای ــش دارن ــي نق  و محیط
ــه بازوان  ــش ب ــال تن ــي و انتق ــه های مدیریت نقش
ــش مرتبط،که عامل مؤثر در  ــد و انعطاف بخ کارآم
ــت تعیینکننده  ــعه شرکت اس ــیب و توس رفع آس
ــا محیطي در  ــند. معموالً، عوامل بیروني ی مي باش
ــتند. اما،  ــا یا صنایع نیس ــرل مدیریت بنگاه ه کنت
عوامل داخلي که نقش مؤثري در آینده یک صنعت 
ــاً در اختیار مدیران و  ــا بنگاه ایفا مي کنند، عمدت ی

قابل هدایت و کنترل هستند. عواملي از قبیل:
 1. کنترل هزینه؛

 2. کنترل عملکرد؛
 3. کنترل سود و منابع؛

ــل قابل  ــن عوام ــی، مهم تری ــت آفرین  4. فرص
ــرکت  ــرداري مدیران هر ش ــت و قابل بهره ب هدای
ــل، زیباترین آن ها،  ــن عوام ــد. در میان ای مي باش
ــت که  ــي اس ــي فرصت آفرین ــارم یعن ــل چه  عام
سرمایه ی اصلي و   وجه تمایز و تضمین کننده ی برتري 
ــدن شرکت در رقابت هاي خارجي است.  و برنده ش

ــرل عوامل تعیین کننده ی داخلي  در هدایت و کنت
ــرکت ها، بخش هاي مختلف آن ها، هرکدام نقش  ش
ــش بازاریابي و  ــي دارند. در این میان، بخ بخصوص

ــن راهبردهاي  ــایي و تدوی ــروش وظیفه ی شناس ف
ــي  ــد را به عنوان رکن اساس ــازار جدی ــعه ی ب توس
ــرکت ها برعهده دارد.  ــداري و تضمین بقاي ش پای
ــل دینامیک  ــازماني این بخش به عوام ــاختار س س
ــاس مي باشد و بر اثر  ــیار حس محیطي و داخلي بس
ــر در هر جنبه اي، باید تغییر یابد. مدیران این  تغیی
بخش، انعطاف پذیرترین مدیران هر شرکت هستند 
و وظیفه ی پیشبرد اهداف راهبردی و بلندمدت آن 

شرکت از جمله وظایف بسیار حساس آن هاست.
ــرکت  ــت بازاریابی ش ــی در قابلی ــزار بازاریاب اب
ــأله نشان می دهد که  ــت. این مس انعکاس یافته اس
یادگیری بازار پیش شرط در اختیار گرفتن قابلیت 
بازاریابی  بازاریابی می باشد. قابلیت های  برجسته ی 
ــرکت حتماً باید  را می توان در خالء ایجاد کرد و ش
دانش سطح خاص و ارزشمند بازار، ماهیت رقابتی 
ــی آن را در اختیار  ــای اصل ــا و بخش ه آن، مهره ه

داشته باشد تا به این هدف دست پیدا کند.
ــه ی بازاریابی  ــه اهمیت مقول ــتار ب در این نوش
ــد، و بیان  ــاره ش ــب و کارها اش ــرای همه ی کس ب

ــرکت که متضمن بقای  ــودآوری یک ش شد که س
ــع بازاریابی  ــه ی جام ــه طراحی برنام ــت، ب آن اس
ــتریان و ارضای  ــناخت نیازهای مش ــاس ش  بر اس
ــرح مختصر  ــت. همچنین، به ش ــته اس آن ها وابس
ــد. در  چهار موضوع کلیدی در بازاریابی پرداخته ش
ــاره کرد که با پیدایش  ــن جا باید به این نکته اش ای
ــدن مباحثی همچون  فناوری اطالعات و مطرح ش
 مدیریت ارتباط با مشتریان و بازاریابی الکترونیکی  
ــدا کرده  ــت بازاریابی تحوالت پی ــه ی مدیری عرص
ــت، اما این تحوالت فقط بخشی از پوسته ی این  اس
ــامانه ی مدیریتی را در بر می گیرد و در مرکز آن  س
همچنان مدیران به عنوان تنها مراجع برنامه ریزی و 
 تصمیم گیری، نقش بنیادین خود را حفظ کرده اند.

ــب و کار باید  ــان کس ــه صاحب ــخن آخر آن ک س
ــند آن چه برای رسیدن به اهداف  توجه داشته باش
ــع الزاماً در کوتاه  ــی هزینه می کنند، در واق بازاریاب
ــا اجرای برنامه ی  ــدت اثربخش نخواهد بود. اما ب م
ــت در فرآیند  ــوان به موفقی ــع بازاریابی می ت جام

فروش امیدوار بود.
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آینده ی اتوماسيون

درباره ی نویسنده
ــرکت ــر ش ــر مدی ــال حاض   Mike Caliel در ح

 Invensys Operation Management
ــت. وی بیش از 25 سال در عرصه های مختلف  اس
ــه بخش اعظم آن مربوط به  صنعتی تجربه دارد ک
 Integrated ــرکت ــد اجرایی در ش مدیریت ارش
ــزاس  تگ ــتون  Electrical Services  در هوس
ــا  ــال های 2001 ت ــه ی س ــد. وی در فاصل می باش
 Invensys Process Systems ــر  مدی  2006
ــت و دوباره در ژانویه 2012 به همکاری با  بوده اس

Invensys بازگشته است. او پیش از تصدی سمت 
ــس بخش آمریکای  ــت اجرایی در IPS ریی مدیری
ــمالی، اروپا و خاورمیانه بود. وی برای نخستین  ش
بار در سال 1993 و با عنوان مدیر منطقه ای جنوب 
غرب وارد Invensys شد و سپس در سال 1995 
ــرکت ارتقا  ــه جایگاه نایب رییس بخش فروش ش ب
ــانس در رشته ی  رتبه یافت. وی دارای مدرک لیس

توزیع صنعتی از دانشگاه کالرکسون است.

ــیون صنعتی،  ــاوری، اتوماس واژه های کلیـدی: آینده فن
پلتفورم ها، راه حل ها ان

رد
رگ

ــ
ب

مهندس اشکان معصومي
masoumi_a@saipacrop.com
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ــد تئوري کنترل بی درنگ را عملیاتي کنند. این  بای
ــژه اي برخوردار  ــر از اهمیت وی ــر در حال حاض ام
ــل جدیدي از مهندسان نیاز دارد تا  ــت و به نس اس
ــام تمرکز خود را بر روي کنترل فرآیند معطوف  تم
نکنند، بلکه روي عملکرد دارایي و سرمایه، کیفیت 
ــت و البته، سوددهي  محصول، ایمني، محیط زیس

نیز تمرکز الزم را داشته باشند.
ــط  ــیون صنعتی امروزی توس ــت اتوماس صنع
ــدی همچون   ــتعد و توانمن ــیار مس ــان بس مهندس
 Carroll Ryskamp و   Greg Shinskey
ــکل گرفته است. این افراد می دانستند که برای  ش
ــد از فناوری  ــوب چطور بای ــیدن به نتایج مطل رس
ــتفاده کنند و به نتایج مورد انتظار هم رسیدند.  اس
مهندسان کنترل آینده مهارتی هایی را شبیه آن چه 
ــتند، بکار خواهند گرفت، اما  که پیشینیانشان داش
آن ها بازده دارایی ها، پلنت و کل بنگاه اقتصادی را 
به صورت بی درنگ اندازه خواهند گرفت و از نتایج 
این اندازه گیری ها برای کمک به کنترل متغیرهای 

حیاتی کسب و کار استفاده خواهند کرد.
اصوالً در گذشته یک مهندس کنترل با تجربه، 
ــع در یک پلنت تولیدي  ــي از با ارزش ترین مناب یک
ــت با این  ــود. امروز هم وضعیت به همین گونه اس ب
ــال تئوري کنترل  ــان با اعم تفاوت که این مهندس
ــاخت و تولید، علم کنترل را براي  بر فرآیندهاي س
مدیریت بی درنگ دینامیک های کسب و کار به کار 
ــت. به مرور زمان مهندسان کنترل، با  خواهند بس
استفاده از نرم افزارها و راه حل هاي که به جنبه های 
ــان  ــب و کار می پردازند به مهندس ــک کس دینامی
 کسب و کار و عملیات تبدیل خواهند شد. از طریق 
ــب و کار، ارزش هر  ــای بی درنگ کس اندازه گیري ه

کدام از این راه حل ها غیرقابل انکار خواهد بود.

نتیجه گیري
ــر  دیگ ــا  ب ــه  مقایس در  ــي  صنعت ــیون   اتوماس
ــیل بیشتري  ــرمایه گذاري هاي شرکت ها، پتانس س
ــل لمس و به موقع  ــراي ایجاد تحوالت مثبت قاب ب
ــب و کار  دارد. براي چنین کاري،  در عملکرد کس
ــح و مؤثر بکار گرفته  ــاوری باید به صورت صحی فن
ــت و استفاده از  ــود. همیشه همین طور بوده اس ش
اتوماسیون در هر صنعتی، عصر جدیدی را در حیات 
ــوده است. براي همین است که من  آن صنعت گش
ــم: عصر حاضر یک زمان هیجان انگیز براي  مي گوی
ــت. ما باید ارزش ها  ورور به یک عرصه ی مهیج اس
ــوق دهیم. هیچ راهی برای  را به سمت مشتریان س
ــب و کار بهتر از استفاده ی مؤثر  بهبود عملیات کس

از فناوری های اتوماسیون صنعتی نیست.
 

ــی عملیاتی  ــاری، نیازمند چابک ــای تج در متغیره
ــتند. تحقق  بی درنگ در زنجیره ی ارزش خود هس
ــازی یک سامانه ی کنترلي  این خواست به پیاده س
ــه تأمین  ــاز دارد ک ــگاه نی ــر بن ــر در سرتاس فراگی
ــیون صنعتي براي این کار بهترین  کنندگان اتوماس

گزینه ها را ارایه می کنند. 
طي سال ها، گستره ی پلتفورم هاي اتوماسیوني 
ــعه  ــرفت فناوری توس ــتمر و با پیش به صورت مس
ــامانه های  ــه ی 1970 اکثر س ــت. در ده یافته اس
ــدی مجزا یا  ــیون صنعتي، واحدهای فرآین اتوماس
ــی از فرآیند را کنترل مي کردند، ولي در 20  بخش
ــامانه های پیشرو، کنترل  ــال گذشته برخي از س س
ــر نموده اند. امروزه،  ــری پلنت ها را امکان پذی سراس
سامانه های کنترلي جهت اعمال کنترل بر سرتاسر 
بنگاه اقتصادی با حوزه ی عملیاتی وسیع مورد نیاز 
ــت دارایي هاي صنعتی  ــتند؛ ابتدا براي مدیری هس
وابسته به هم به عنوان یک ماهیت مستقل تجاري 
و سپس براي به دست آوردن بیشترین ارزش از آن 
ــمت آینده حرکت  دارایي ها. همان طور که ما به س
مي کنیم، الزم است که کارکنان اجرایی، تغییرات 
ــی دار زنجیره ی تأمین انرژي و موادي که با آن  معن
ــد، را درک کنند و همچنین چنین  ــر و کار دارن س
ــبت به سفارشات مشتري ها به منظور  درکی را نس
ــت آورند. دیگر محدود  ــت بهتر آن ها به دس مدیری
ــا، کافي  ــوزه ی تجاري آن ه ــردن عملیات به ح ک
ــرل بی درنگ بنگاه  ــامانه های کنت ــد بود. س نخواه
ــازي کسب و کار مورد نیاز  اقتصادی براي بهینه س

هستند.

راه حل ها
ــوی سامانه های یکپارچه ی   موافقت با حرکت به س
ــاره بر  ــد دوب ــره ی ارزش، تأکی ــیوني زنجی اتوماس
نرم افزارها و راه حل هایي است که بازده کسب و کار 
ــیون  ــند. در دهه هاي اخیر، اتوماس را ارتقا می بخش
ــورد وثوقی بوده  ــده و م ــي فناروی اثبات ش صنعت
ــت که نتایجی به مراتب فراتر از خود فناوری را  اس
ــت. زماني که فناوری امکان توسعه  ایجاد کرده اس
ــب و کار را فراهم مي کند، صنعت نیز  و ارتقای کس
شروع به تولید راه حل هایی برای ایجاد کارآیی قابل 
ــري و بی درنگ در هر نقطه اي از زنجیره ی  اندازه گی

ارزش براساس فناوری می کند.

مهندسان
ــب و کار  ــه امروزه متغیرهاي کس ــی ک  از آن جای
ــریع هستند،  ــانات و تغییرات س ــتخوش نوس دس
ــنتي براي مدیریت کسب  رویکردهای متعارف و س
ــت. مدیران،  ــد داش ــی نخواهن ــر کارآی و کار، دیگ
ــان براي دستیابی به نتایج بهتر،  اپراتورها و مهندس

آینده ی اتوماسيون

تالش براي بیان کردن »آینده ی اتوماسیون« خود 
ــا درنظر گرفتن  ــت، به ویژه ب یک چالش واقعي اس
ــامانه های  ــي و س ــات صنعت ــاي عملی پیچیدگي ه
ــات  ــود، اتفاق ــن وج ــا ای ــروزي. ب ــیون ام  اتوماس
غیرمنتظره اي در رابطه با تولید، در حال شکل گیري 
هستند تا نشان دهند در سال هاي آینده مشتریان 
ــان کنونی زمانی  ــت مي کنند. زم ــور فعالی ما چط
ــز براي رویارویی با یک جریان هیجان  هیجان انگی
انگیز است و من در خصوص امکانات و فرصت هایي 
ــتاق  ــه آینده به ما تقدیم مي کند، کنجکاو و مش ک

هستم.
ــال هاي متمادي بیشتر بر روي  صنعت براي س
خود فناوری تمرکز داشته، تا روي راه حل هایي که 
ــایلي که حل مي کند.  فناوری فراهم مي کند و مس
ــت. فناوری خوب و  ــا این روند در حال تغییر اس ام
مناسب الزم است، به شرطي که در عملیات صنعتي 
بکار گرفته شود و ارزش ایجاد کند. بنابراین، وقتی 
به آینده ی اتوماسیون، فکر می کنیم باید سه ویژگي 
اصلي پلنت ها را در نظر داشته باشیم: پلتفورم هاي 
فناوری، روشي که این پلتفورم ها مورد استفاده قرار 
ــت این فناوری ها  مي گیرند و کارکناني که قرار اس

را بکار گیرند.

پلتفورم ها
ــامانه های کنترل توزیع  ــه ی 1980 اکثر س  در ده
ــده، دارای طراحی اختصاصي بودند. اما در حال  ش
ــاز دارند  ــه پلتفورم هاي باز نی ــرکت ها ب ــر ش حاض
ــردن و عملیاتی نمودن  ــا در یکپارچه ک تا به آن ه
ــتیابی به سامانه های  ــان و دس ــامانه های ناهمس س
ــد. نتیجه ی  این  ــا پلتفورم باز، کمک کنن کنترل ب
ــت که  ــیوني اس ــامانه های اتوماس ــد، ظهور س رون
ــتاندارد و  ــاري1 و اس ــاده ی تج ــاوری آم داراي فن
ــری را در  ــه روش های بازت ــي ک ــن قطعات همچنی
ــیار مهم  ــتند. این امر، بس ــار می گذارند، هس اختی
ــیون باید تصویري یکتا و  است. سامانه های اتوماس
ــامل پلنت ها و  ــگ2 از کل بنگاه اقتصادی ش بی درن
ــن فراهم کنند. این اطالعات  زنجیره ی نیاز و تأمی
ــاز، کلید ارتقای  ــامانه های کنترلي ب بی درنگ و س

کسب و کار هستند.

گستره ی پلتفورم
ــي امروزي،  ــاي تجاري صنعت ــیاري از متغیره  بس
مانند قیمت انرژي، داراي نوسانات شدیدي نسبت 
ــات این تغییرات  ــتند که در برخي اوق به قبل هس
ــتری رخ  ــورت دقیقه ای یا حتی با تواتر بیش به ص
ــران اجرایي به اطالعاتي  ــد. در نتیجه، مدی می دهن
ــاز دارند تا  ــرکت خود نی ــفاف پیرامون اموال ش ش
بتوانند آن را در قالب یک دارایی یکپارچه، مدیریت 
کنند. همچنین آن ها علی رغم بروز تغییرات سریع

1. off-the-shelf
2. Real-time
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معرفی بخش های آسيب پذیر 
سامانه های صنعتی از دیدگاه سایبری

 و ارایه ی راهکارهایی جهت بهبود و ارتقای امنيت 
در آن ها

ــرل  ــامانه های کنت واژه هـای کلیـدی:  DCS ،SCADA، س
صنعتی، امنیت سایبری

ش
ـار

ــ
نگ

مهندس محمد عبدالتاجدینی
Tajedini.m@gmail.com

 

 ،)PLC(ظهور کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر 
سامانه های کنترل توزیع شده )DCS(، سامانه های 
و   )SCADA( داده  ــاب  اکتس و  ــی  کنترل نظارت
ــرفت های  ــای نوین در صنعت باعث پیش فناوری ه
بسیاری در زمینه ی کنترل و نظارت بر فرآیندهای 
صنعتی شده است. علیرغم پیشرفت های بسیار در 
ــامانه های صنعتی، بحث امنیت سایبری  عملکرد س
ــورد توجه قرار  ــه باید م ــامانه ها چندان ک ــن س ای
ــرد واحدهای صنعتی را  ــه و همین امر عملک نگرفت
ــه در ابتدا  ــت. این مقال ــورد تهدید قرار داده اس م
ــیب پذیر  ــایی بخش های آس ــی و شناس ــه بررس ب
سامانه های صنعتی پرداخته و در ادامه، راهکارهای 
ــایبری این  تدافعی جهت بهبود و ارتقای امنیت س

سامانه ها ارایه شده است.
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1. مقدمه
ــت، امکان کنترل  ــور رایانه در صنع ــروزه با حض ام
ــود آمده  ــای صنعتی بوج ــری در فرآینده دقیق ت
ــیاری از صنایع بزرگ با کنار گذاشتن  ــت و بس اس
سامانه های آنالوگ قدیمی، به PLCها و سامانه های 
ــده اند؛ از طرفی هم  DCS و SCADA مجهز ش
ــعه ی شبکه های رایانه ای، تجهیزات و  اکنون با توس
ــامانه های فیلدباس در جهان به سرعت در حال  س
ــیاری از فرآیندهای صنعتی  ــند و بس تحول می باش
توسط این سامانه ها که دارای مزایای بسیار زیادی 
ــتند کنترل می شوند.  ــبت به سایر روش ها هس نس
ــامانه های DCS و SCADA  به طور  PLCها، س
گسترده جهت کنترل فرآیندهای صنعتی از جمله 
ــیمی، برق، نیروگاه های هسته ای  نفت، گاز، پتروش
ــتفاده قرار می گیرند. پیشرفت های  و غیره مورد اس
ــامانه های صنعتی و تجهیزات مورد  روزافزون در س
استفاده در آن نه تنها باعث باالبردن کارآیی و بهبود 
عملکرد سامانه و فرآیند شده، بلکه کنترل بسیاری 
از فرآیندهای ناممکن و یا پیچیده را تسهیل کرده 
و امکان کنترل و پایش1 از راه دور را فراهم ساخته 
ــیار زیادی که در  ــت. علیرغم پیشرفت های بس اس
ساختار و عملکرد سامانه های صنعتی وجود داشته، 
ــامانه ها از دیدگاه سایبری دارای ضعف های  این س
ــده که  ــر باعث ش ــن ام ــتند و همی ــیاری هس بس
سامانه های صنعتی مورد تهدید و حمالت سایبری 
قرار بگیرند. آسیب پذیری های موجود در بخش های 
ــکان را برای  ــامانه های صنعتی این ام ــف س مختل
ــاخته تا به فکر حمله  مهاجمین سایبری فراهم س
ــاندن  ــور، آسیب رس ــاخت های حیاتی کش به زیرس
ــد کاری آن ها برآیند.  ــاد اختالل در فرآین و یا ایج
ــایی در بخش های  ــروز هرگونه نارس از آن جا که ب
ــت اثرات مخرب و جبران ناپذیری  مذکور ممکن اس
ــور  بر امنیت اقتصادی و توانمندی های دفاعی کش
برجای گذارد، از این رو اهمیت شناخت تهدیدات، 
آسیب پذیری ها و یافتن راهکارهای تدافعی و بهبود 
امنیت این سامانه ها بیش از پیش احساس می شود.
ــود در  ــیب پذیری های موج ــی آس ــور کل به ط

1. monitoring

اطراف سازمان به مرحله ی قابل قبولی برسد.
ــال های اخیر در زمینه ی امنیت سایبری  در س
سامانه های صنعتی DCS و SCADA، روش های 
کاهش و یا برطرف کردن آسیب پذیری های موجود 
ــامانه ها و همچنین راه های مقابله  ــن قبیل س در ای
ــایبری مقاالت  با تهدیدات و حمالت مهاجمین س
ــال 2002  ــت. در س ــده اس ــر ش ــددی منتش متع
ــود و ارتقای  ــوان 21 گام جهت بهب ــندی با عن س
ــر گردید]3[.  ــبکه های SCADA منتش امنیت ش
ــند که حاصل تحقیقات مرکز انرژی ایاالت  این س
ــع و کاهش  ــت راهکارهای رف ــکا اس ــده امری متح
ــامانه های صنعتی را در قالب  آسیب پذیری های س
ــه ترتیب اولویت و اهمیت آن بیان نموده  21 گام ب
ــی از اصول مهم در ارتقای  ــت که امروزه نیز یک اس
ــامانه های SCADA محسوب  ــایبری س امنیت س
ــم تحقیقات امنیت  ــردد. در نوامبر 2005 تی می گ
 )US-CERT( ــکا ــده امری ــایبری ایاالت متح س
ــندی مبنی بر آسیب پذیری های  اقدام به انتشار س
ــامانه های کنترل صنعتی نمود ]4[. در این  رایج س
ــند اهم راه های نفوذ کشف شده به این سامانه ها  س
ــال تغییرات به  ــی کامل و اعم ــه امکان دسترس ک
مهاجمین سایبری را می داد بیان شده است. در ]5[ 
ــبکه های ارتباطی سامانه های  ارزیابی ریسک در ش
 )DCS( و سامانه های کنترل توزیع شده SCADA
ــایبری در آن سامانه ها  و چگونگی تحقق امنیت س
ــت. مقاله ی مذکور به بیان جامع و  مطرح شده اس
ــه ی موضوعات مورد بررسی توسط محققین  مقایس
مختلف در حوزه امنیت سایبری سامانه های کنترل 
ــه در حدود 100  ــردازد. در این مقال صنعتی می پ
ــگران در  اثر و رویکرد تحقیقات محققین و پژوهش
 SCADA  ــامانه های ــورد حمالت ممکن به س م
ــی از آن حمالت  ــارات ناش ــزان خس و DCS و می
ــی قرار گرفته است. در مقاله ای  مورد بحث و بررس
ــود در پروتکل های  ــیب پذیری موج ــر ]6[ آس دیگ
ــیب  ــبکه های صنعتی به عنوان یک آس ارتباطی ش
ــت. این اثر به بررسی  ــده اس جدی دیگر مطرح ش
ــامانه های صنعتی  ــکالت امنیتی موجود در س مش
ــیب پذیری ها را  پرداخته و علت اصلی بروز این آس
گستردگی سامانه های کنترلی توزیع شده و فواصل 
ــیار زیاد ارتباطی بین قسمت های مختلف بیان  بس
ــتا نتایج حاصل از آزمایشات  می نماید. در این راس
ــدد به عنوان راهکارهای بهبود و ارتقای امنیت  متع
پیشنهاد گردیده است. در ادامه بخش های مختلف 
مقاله بدین شرح می باشند: بخش دوم به بررسی و 
شناسایی بخش های آسیب پذیر سامانه های صنعتی 
از دیدگاه سایبری اختصاص داده شده و راهکارهای 
ــامانه ها در بخش سوم  بهبود و ارتقاء امنیت این س
ــت. در نهایت بخش چهارم به بیان  ارایه گردیده اس

جمع بندی کلی مقاله می پردازد.

ــه دو  ــوان ب ــی را می ت ــرل صنعت ــامانه های کنت س
دسته ی عمده تقسیم بندی نمود]2[:

ــامانه های  ــود در س ــیب پذیری های موج 1.آس
صنعتی از دیدگاه فیزیکی؛

ــامانه های  ــود در س ــیب پذیری های موج 2.آس
صنعتی از دیدگاه سایبری.

ــت در بخش های  ــراری امنی ــی برق ــور کل به ط
مختلف یک واحد صنعتی در سالیان متمادی یکی 
ــزان و بهره برداران  ــی برنامه ری از چالش های اساس
ــترده ای  ــامانه های صنعتی بوده و به صورت گس س
ــایل برنامه ریزی و بهره برداری سامانه های  تمام مس
ــت. در گذشته،  صنعتی را تحت تأثیر قرار داده اس
ــارات وارده  ــی از خس ــتر ناش ــا بیش ــن چالش ه ای
ــای فیزیکی  ــی و خرابی ه ــوادث طبیع ــر ح در اث
ــا حرکت به  ــت، ام ــوده اس ــی ب ــزات صنعت تجهی
ــی که  ــامانه های صنعت ــمندکردن س ــمت هوش س
ــامانه های اطالعاتی، ارتباطی  ــترده ی س ورود گس
ــته،  ــامانه های صنعتی را در بر داش و رایانه ای به س
ــایبری  چالش های امنیتی جدیدی را در حوزه ی س
ــت. دلیل ایجاد  ــامانه ها ایجاد کرده اس برای این س
ــدید  ــتگی ش ــن چالش های امنیتی جدید، وابس ای
ــامانه های اطالعاتی و  ــه س ــامانه های صنعتی ب س
ارتباطی است که امنیت آن ها را به یکدیگر وابسته 

می کند.
ــت از حفاظت از  ــارت اس ــایبری عب امنیت س
ــب و کار  ــت معنوی با ارزش و اطالعات کس مالکی
ــرقت و سوء استفاده  به صورت دیجیتال در برابر س
که به طور فزاینده ای به یک مسأله ی مهم مدیریتی 
ــش از هر  ــال حاضر بی ــت. در ح ــده اس تبدیل ش
ــت از فناوری های موجود در  ــان دیگری، حفاظ زم
ــور در برابر آسیب های  ــاخت های حیاتی کش زیرس
ــد اعمال  ــب، نیازمن ــتفاده ی نامناس ــرب و اس مخ
ــی  ــمند بر چگونگی دسترس محدودیت های هوش
کارکنان، مشتریان و شرکا به اطالعات و برنامه های 
ــر  ــد. اکث ــی می باش ــای صنعت ــازمان و واحده س
ــازمان ها با قراردادن حفاظتی پیچیده در محیط  س
ــازمان  ــیدن به امنیت س ــعی بر رس اطراف خود س
دارند. هرچند استفاده از این روش تا حدودی باعث 
بهبود و ارتقای امنیت فیزیکی سازمان می شود ولی 
مقوله ی امنیت سایبری چیزی فراتر از آن است که 
بخواهد با بکاربردن سامانه های حفاظتی در محیط 

معرفی بخش های آسيب پذیر سامانه های صنعتی...
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2. بخش های آسیب پذیر سامانه های صنعتی 
از دیدگاه سایبری

ــی  ــث امنیتی و بررس ــه مباح ــن که ب ــل از ای قب
بخش های آسیب پذیر سامانه های صنعتی پرداخته 
ــامانه های  ــت که یک دید کلی از س ــود الزم اس ش
ــه SCADA و DCS و تجهیزات  صنعتی از جمل
ــتفاده در آن ها وجود داشته باشد؛ بنابراین  مورد اس
ــامانه ها خواهیم  ــر از این س ــدا توصیفی مختص ابت
داشت و سپس به مقوله ی امنیت سایبری در آن ها 

خواهیم پرداخت.
 ،SCADA و DCSــامانه های ــور کلی س به ط
ــتند که امروزه در  ــامانه های کنترل صنعتی هس س
ــند. در  ــت از جایگاه ویژه ای برخوردار می باش صنع
یک واحد صنعتی، سامانه ی کنترلی DCS متشکل 
از چندین PLC و تجهیزات فیلد از جمله حسگر، 
ــیرها و غیره می باشد که این تجهیزات از طریق  ش
شبکه های صنعتی با هم در ارتباط می باشند. شکل 
1 ارتباط بین PLCها و تجهیزات فیلد را از طریق 

شبکه صنعتی پروفیباس نشان می دهد.
ــامانه های کنترل   SCADA نوع دیگری از س
ــبت به DCS پا را فراتر گذاشته و در  است که نس
ــتفاده قرار می گیرد.  یک مقیاس بزرگ تر مورد اس
ــای کنترل و  ــامانه نه تنها بخش ه ــع این س در واق
ــرل و فیلد  ــطوح کنت ــبکه ای را در س ارتباطات ش
پوشش می دهد، بلکه دارای قابلیت کنترل و پایش 
فرآیند صنعتی از راه دور  به مسافت چند کیلومتر 
ــد.  و حتی در بعضی موارد چندصد کیلومتر می باش
کاربرد این گونه سامانه ها در صنعت بسیار زیاد است 
ــیمی،  ــوان به مواردی از قبیل صنایع پتروش و می ت
ــاره کرد] 9[.  نفت، گاز، نیروگاه های برق و غیره اش
 SCADA شکل 2 یک نمونه از سامانه ی کنترلی

را نشان می دهد.
ــاختار و نحوه ی عملکرد  ــنایی با س پس از آش
ــه DCS و  ــی از جمل ــرل صنعت ــامانه های کنت س
ــامانه  ــیب پذیر س ــد بخش های آس SCADA بای

تفکیک و به طور جداگانه بررسی شوند.
ــامانه های  ــیب پذیری هایی که در س درواقع آس
صنعتی وجود دارد متوجه چهار بخش اصلی است 

که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.

)PLC( 1.2. کنترل کننده های صنعتی
PLC به معنای کنترل کننده ی منطقی برنامه پذیر 
ــت که از قسمت ورودی خود اطالعات فرآیند را  اس
ــت و آن ها را طبق برنامه ای که در حافظه اش  دریاف
ــده پردازش می نماید و نتیجه عملیات را  ذخیره ش
ــتورها و فرامین  ــمت خروجی به صورت دس از قس
کنترلی به گیرنده ها و اجراکننده های فرمان ارسال 
ــه کنترل  ــا توجه به این ک ــته ب ــد. در گذش می کن
ــده ی مدارهای فرمان  ــی به عه ــای صنعت فرآینده
ــایبری  ــیب پذیری و تهدیدات س ــه ای بوده، آس رل
PLC ــته است؛ ولی رفته رفته با ظهور وجود نداش

ــامانه ی  ــکل 1. یک نمونه از س ش
کنترل صنعتی

ــند،  ها در صنعت که خود یک مینی رایانه می باش
ــتفاده از  ــده که اس ــیب پذیری هایی گزارش ش آس
ــر به حمالت  ــیب پذیری ها می تواند منج ــن آس ای
ــود. هما نطور که در  ــیار خطرناکی ش ــایبری بس س
سیستم عامل ها، نرم افزارها و سرویس های ارتباطی 
ــا نیز  ــود دارد، در PLCه ــیب پذیری هایی وج آس
این گونه آسیب پذیری ها خود را نشان داده و همین 
ــیار حیاتی به  ــده که این تجهیزات بس امر باعث ش

شدت مورد تهدید قرار بگیرند.
ــر  ب ــی  مبن ــاتی  گزارش ــر  اخی ــال های  س در 
ــیب پذیر بودن PLCهای مربوط به سازندگان  آس
ــت که حاکی از شدت ضعف  مختلف ارایه شده اس
ــد. در  ــایبری می باش ــوزه ی امنیت س ــا در ح آن ه
ــیب پذیری که مربوط به  ــال 2011 چندین آس س
ــرکت زیمنس  ــاخت ش PLC مدل S7-1200 س
ــد توسط یک محقق امنیتی به مرکز  آلمان می باش
تحقیقات سایبری امریکا )ICS-CERT( گزارش 
ــازمان نیز آن ها را در دسترس عموم  شده و این س

قرار داده است]10[.

2.2. پروتکل های ارتباطی مورد استفاده 
در صنعت

با ظهور PLCها در اوایل سال 1960 بحث کنترل 
ــال 1970  ــط س ــد و در اواس غیرمتمرکز مطرح ش
 )DCS( ــز ــامانه های کنترل غیرمتمرک ــن س اولی

SCADA  شکل 2. یک نمونه از سامانه ی

ــدند. در همین دوران شبکه های رایانه ای  عرضه ش
ــن رایانه ها را  ــادل اطالعات بی ــی )LAN( تب محل
ــید و اندیشه ی استفاده از شبکه جهت  بهبود بخش
مقاصد اتوماسیون صنعتی شکل گرفت و در دهه ی 

90 با عنوان فیلدباس2 عملی شد]1[.
ــامانه های صنعتی  ــای ارتباطی در س پروتکل ه
ــد. به طور خالصه  ــیاری می باش ــای بس دارای مزای
ــای صنعتی را  ــتفاده از پروتکل ه ــای مهم اس مزای

می توان به صورت زیر برشمرد:
• کاهش سیم کشی؛

• کاهش فضای اشغال شونده جهت نصب؛
ــازی خطا  • کنترل صحت اطالعات و آشکارس
ــال به جای  ــیگنال دیجیت ــتفاده از س ــل اس به دلی

آنالوگ؛
• مصونیت بیشتر در مقابل نویز؛

ــر به دلیل وجود  ــی راحت ت ــت و عیب یاب • تس
ساختار توزیع شده؛

• بازبودن سامانه و امکان استفاده از محصوالت 
سازندگان مختلف روی یک شبکه. 

ــبکه های  از پروتکل های معروف در زمینه ی ش
صنعتی می توان به موارد زیر اشاره کرد]1[:

• Profibus
• Ethernet
• AS-i

2. Field Bus

معرفی بخش های آسيب پذیر سامانه های صنعتی...
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ــع خطا در  ــت رف ــدم قابلی • ع
هنگام بروز مشکل در سامانه.

3.2. سیستم عامل و نرم افزارهای 
برنامه نویسی و پایش

ــط  PLCها جهت کنترل فرآیند صنعتی باید توس
نرم افزارهای مهندسی مختص به خود، برنامه ریزی 

ــرکت های  ــا برای PLC ش ــوند. این نرم افزاره ش
ــرکت برای  ــند و هر ش ــاوت می باش ــف متف مختل
ــود نرم افزارهایی را  ــای خ ــی PLCه برنامه نویس
ــرکت زیمنس  ــت. به عنوان مثال ش ارایه کرده اس
ــه ابزار  ــرده ک ــه ک ــی عرض ــای مختلف نرم افزاره
ــت. از طرفی جهت  ــک نمونه از آن هاس Step 7 ی
ــط  ــی توس ــای صنعت ــش فرآینده ــرل و پای کنت
ــد  ــای پایش به بازار عرضه ش ــران، نرمافزاره کارب
آن  از   Citect و   WinCC ــای  نر م افزاره ــه  ک
ــتم عاملی که معموالً برای  ــند.  سیس جمله می باش
 Windows ــتفاده می شود کاربردهای مذکور اس

بوده و دارای نسخه های مختلفی می باشد.
ــتفاده  ــای مورد اس ــتم عامل و نر م افزاره سیس
ــیب پذیری هایی بوده که یک  در صنعت دارای آس
مهاجم می تواند با سوء استفاده از آن ها به سامانه ی 
ــت  ــرده و کنترل فرآیند را در دس ــرل نفوذ ک کنت
بگیرد. در سال های اخیر آسیب پذیری هایی مربوط 
ــتفاده در  ــتم عامل و نر م افزارهای مورد اس به سیس
صنعت از سوی مراکز امنیتی مختلف گزارش شده 
ــت که به عنوان مثال می توان به نرم افزار پایش  اس
ــاره کرد که توسط شرکت زیمنس  WinCC اش
ــده است. آسیب پذیری XSS یکی از انواع  تولید ش
آسیب پذیری هایی است که در این محصول وجود 
 ICS-CERT ــط مرکز تحقیقات ــته و توس داش

گزارش شده است]11[.

4.2. تجهیزات شبکه ای مانند مسیریاب ها3 
و سوییچ ها

ــد،  ــطح فیل ــزات س ــا و تجهی ــر PLCه ــالوه ب ع
مسیریاب ها و سوییچ ها از جمله تجهیزاتی هستند 
ــود.  ــتفاده می ش که در صنعت به وفور از آن ها اس

3. routers

• EtherCAT
• Foundation Fieldbus
• HART
• Modbus
• CANOpen
• DNP 3
ــامانه های صنعتی  ــاره شد س همان گونه که اش
ــه ی 1960 به منظور  )DCS و SCADA( در ده
ــات و کنترل عملکرد فرآیندهای  جمع آوری اطالع
ــاد  ــی و ایج ــگ طراح ــورت بی درن ــی به ص صنعت
ــی  ــا که در آن زمان دسترس ــد]7[. از آنج گردیدن
ــود، عماًل  ــر نب ــت آن چنان که باید میس به اینترن
ــامانه های کنترلی  ــه س ــاندن ب ــیب رس امکان آس
ــت. پس از ظهور  خارج از واحد صنعتی وجود نداش
ــاط بین تجهیزات  ــکان برقراری ارتب ــت و ام اینترن
ــق پروتکل های صنعتی،  ــا از طری و کنترل کننده ه
ــن و ایزوله بودن  ــان معتقد به ایم ــران همچن کارب
ــر حمله  ــی در براب ــبکه های صنعت ــزات و ش تجهی
ــه در این  ــت ریش ــا بودند. این تصور نادرس هکره
ــات چندانی در مورد  ــت که هکرها اطالع باور داش
ــرز عملکرد  ــامانه های DCS و SCADA و ط س
ــامانه ها  ــاختار این س ــته و همچنین س آن ها نداش
کاماًل در برابر حمالت سایبری مصون می باشد. در 
ــامانه های کنترل صنعتی  آن زمان تشابهی بین س
ــاوری اطالعات )IT( در  ــامانه های حوزه ی فن و س
ــد و به همین  ــبکه های ارتباطی قایل نبودن بعد ش
ــد از این لحاظ آسیب پذیری های  دلیل تصور می ش
ــابه IT دارند ]7[.  ــبت به حمالت مش کمتری نس
ــی عمیق تر سامانه های  این تصور نادرست با بررس
ــال  کنترل صنعتی، روش های برقراری ارتباط، ارس
ــه مهم تر ارتباط آن با  ــت اطالعات و از هم و دریاف
ــکل از پروتکل ها  ــبکه های بخش اداری که متش ش
ــی در برابر حمالت  ــه همگ ــت ک و رایانه هایی اس
ــایبری متعارف در حوزه فناوری اطالعات آسیب  س
ــد. همچنین از  ــتند کاماًل مردود می باش پذیر هس
ــیب پذیری های سایبری سامانه های کنترل  اهم آس
ــتفاده که ریشه در  صنعتی و پروتکل های مورد اس
ــاختار و نوع طراحی آن ها دارد می توان به موارد  س

زیر اشاره نمود ]8[:
ــیار  ــامانه های احراز هویت بس ــتفاده از س • اس

ساده و نا امن؛
• عدم استفاده از روش های رمزنگاری اطالعات؛

ــبکه های  ــازی ش این گونه تجهیزات جهت پیاده س
ــند.  ــادی برخوردار می باش ــت زی ــی از اهمی صنعت
ــات ICS-CERT اخباری  ــز تحقیق ــرا مرک اخی
ــه تجهیزات  ــودن این گون ــیب پذیر ب ــی بر آس مبن
ــه می توان به  ــوان نمون ــت؛ به عن ــر کرده اس منتش
ــوییچ های  ــیب پذیری احرازهویت ضعیف در س آس
SCALANCE اشاره کرد که یکی از محصوالت 

تولیدی شرکت زیمنس می باشد]12[.

3. راهکارهایی جهت بهبود و ارتقای 
امنیت سایبری در سامانه های صنعتی  

ــامانه های کنترل  ــد س ــور می ش ــر چند تص ه
صنعتی در برابر حمالت سایبری مصون می باشند، 
ــدت ضعف  ــال های اخیر حاکی از ش اما حوادث س
ــاختار این سامانه ها و نیاز مبرم آن ها به استفاده  س
ــت.  ــی اس ــازی و تدافع ــاوم س ــای مق از راهکاره
روش های بسیاری جهت بهبود امنیت سایبری این 
ــی از مهم ترین آن ها  ــامانه ها وجود دارد که برخ س

عبارت است از :
• به روز رسانی PLCها، تجهیزات صنعتی؛

• به روز رسانی سیستم عامل ونرم افزارهای مورد 
ــی و پایش فرآیندهای  ــتفاده جهت برنامه نویس اس

صنعتی؛
ــخص کردن دقیق تمام شبکه هایی که به  • مش

شبکه صنعتی متصل هستند؛
• استفاده از دیواره های آتش4 ؛

• استفاده از تجهیزات IDS و IPS؛

4. Firewall  
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• استفاده از محیط DMZ؛
ــازی  ــی مج ــبکه های خصوص ــری ش • بکارگی

)VPN(؛
• استفاده از متدهای احرازهویت قوی؛

ــی به  ــتن درگاه ها و جلوگیری از دسترس • بس
سامانه از طریق درگاه ها USB؛

• استفاده از آنتی ویروس های مطمئن و قوی؛
• راضی نگهداشتن کارمندان؛

• استفاده از متدهای رمزنگاری بسیار قوی؛
• استفاده از پروتکل های ارتباطی امن؛

• و ....

4. نتیجه گیري 
ــی از جمله  ــامانه های صنعت ــور س ــک ظه ــی ش ب
ــبکه جهانی،  DCS و SCADA و اتصال آن به ش
ــای کنترلی  ــعه ی فرآینده ــگرفی در توس تأثیر ش
ــورها، به ویژه نظارت و  ــاخت های حیاتی کش زیرس
ــت. هرچند  ــته اس کنترل تجهیزات از راه دور داش
ــرفت و توسعه، آسیب پذیری های جدیدی  این پیش
ــایبری  ــته که بحث امنیت س ــز به همراه داش را نی
ــیده  ــرل صنعتی را به چالش کش ــامانه های کنت س
ــترها و   ــناخت کامل بس ــر ش ــن منظ ــت. از ای اس
ــیب پذیر و همچنین تهدیدات ناشی  بخش های آس
از آ ن ها امری الزم و ضروری است. پس از شناخت 
ــی،  ــامانه های صنعت ــیب پذیری س ــای آس بخش ه
ــی راهکارهای تدافعی و بهبود سطح ایمنی،  بررس
ــش تهدیدات  ــت که در کاه ــه اقدماتی اس از جمل
ــزایی دارد. ازجمله  ــی نقش بس ــرات احتمال و خط
ــه بهره گیری از  ــن اقدامات می توان ب مهم ترین ای
استاندارها و توصیه نامه های ارتقای امنیت سایبری 

اشاره کرد.

معرفی بخش های آسيب پذیر سامانه های صنعتی...



ت
العا

اط
ی 

ور
فنا

29

92
ذر 

و آ
ن 

 آبا
 /1

49
-1

50
ی 

ـاپ
 پی

/ 8
-9

ره 
ـما

 ش
/16

ال
سـ

انتخاب گذرگاه مناسب برای 
سامانه ی اندازه گيری

واژه های کلیدی: همگام سازی، داده برداری، انواع گذرگاه،
پهنای باند

ان
رد

رگ
ــ

بـ

مهندس محمدعلی عبدوس
 m.a.abdous@gmail.com

ــتگاه های  ــه ی متنوعی از دس ــه مجموع ــی ک زمان
ــای متفاوتی را  ــرداری )DAQ( و گذرگاه ه داده ب
ــب  ــار دارید، معموالً انتخاب گذرگاه مناس در اختی
برای هر دستگاه دشوار به نظر می رسد.  هر گذرگاه 
ــوان عملیاتی،  ــی دارد و برای ت ــای متفاوت مزیت ه
ــا محدوده ی  ــال و ی ــت انتق ــخ، قابلی ــرعت پاس س
ــت. در  ــده اس ــه ی خاص از میزبان1بهینه ش فاصل
این مقاله انواع گذرگاه های موجود برای رایانه های 
ــخصی و مالحظات مربوط به هر کدام ارایه شده  ش
ــت انتخاب  گذرگاه  ــات آن می تواند جه که اطالع
ــامانه ی داده برداری مورد استفاده  مناسب برای س

قرار گیرد. 

1. Host
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ــداد  تع در  ــل  حاص ــرب  ض و  ــرداری  نمونه ب  
ــه  ب ــود.  نم ــبه  محاس ــرداری  داده ب ــای  کانال ه
ــی )2 بایت(  ــیله ی 16 بیت ــال یک وس ــوان مث عن
ــه  ــل ب ــال حداق ــرعت MS/sec 4 و 4 کان ــا س ب
ــاز دارد: ــرار زیر نی ــد MB/s 32 به ق ــای بان پهن

شما  گذرگاه  که  شود  توجه  باید  همیشه  بنابراین 
که  نکته ای  باشد.  داشته  را  نیاز  مورد  باند  پهنای 
باید مد نظر باشد این است که پهنای باند حقیقی 
دستگاه ها همواره از میزان تئوریک آن کمتر است. 
تعداد  به  می شود،  مشاهده  که  واقعی  باند  پهنای 
در  داده  ترافیک  هرگونه  و  متصل  دستگاهای 
گذرگاه مورد نظر که از سامانه ی باالسری7 اعمال 
می شود بستگی دارد. هنگامی که می خواهید حجم 
کانال  زیادی  تعداد  طریق  از  را  داده ها  از  وسیعی 
جمع آوری کنید، پهنای باند مسأله ی اساسی در 

انتخاب گذرگاه مناسب خواهد بود. 

ملزومات ورودی/خروجی تک نقطه ای 
ــتن داده  ــی که در آن ها خواندن و نوش  کاربردهای
ــود، اغلب به  ــه ای انجام می ش ــه صورت تک نقط ب
ــر ورودی  ــازگاری با مقادی ــی و س ــانی آن به روزرس
ــه معماری  ــته ب ــتند. بس ــته هس ــی وابس و خروج
ــا، ورودی و  ــزاری گذرگاه ه ــخت افزاری و نرم اف س
خروجی تک نقطه ای و ملزومات آن می تواند عامل 

تعیین کننده در انتخاب گذرگاه مناسب باشد. 
تأخیر گذرگاه در واقع توان پاسخ دهی ورودی/
ــت از زمان تأخیری که  خروجی است و عبارت اس
ــزار راه انداز  ــان فراخوانی یک تابع از نرم اف بین زم
ــدار واقعی  ــدن مق ــرداری و به روز ش ــاژول داده ب م

ورودی/خروجی وجود دارد. 
بسته به نوع گذرگاهی که انتخاب می شود این 
ــر می تواند از کمتر از یک میکرو ثانیه تا چند  تأخی

میلی ثانیه متغیر باشد. 
این تأخیر مسأله ی مهمی است، به عنوان مثال 
ــک  کنترل کننده ی PID این تأخیر می تواند  در ی
بر روی سرعت پاسخ حلقه ی کنترل تأثیر مستقیم 

داشته باشد.  
ــای تک نقطه ای،  ــل مهم دیگر در کاربرده عام
ــت که به عنوان معیاری از سازگاری و  قطعیت8 اس
ــرای ورودی/خروجی بر روی یک گذرگاه  تداوم اج
ــه هنگام برقراری  ــود. گذرگاه هایی ک تعریف می ش
ــرعت  ــه از یک س ارتباط با ورودی/خروجی همیش
ــتند معموالً قطعیت بیشتری  ــخ برخوردار هس پاس
ــخ آن ها  ــرعت پاس ــد تا آن هایی که میزان س دارن
می تواند تغییر کند. این عامل به ویژه در سامانه های 
ــان  ــتقیماً نش کنترلی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا مس
ــامانه است. اغلب الگوریتم ها و  دهنده ی پایایی9 س
7. Overhead
8. Determinism 
9. Reliability

مقدمه
به طور کلی در هنگام انتخاب یک گذرگاه2 مناسب 
ــامانه های داده برداری3 باید به سؤاالت زیر  برای س

پاسخ داده شود: 
ــق گذرگاه  ــی از داده باید از طری ــه حجم • چ

منتقل شود؟
• ملزومات ورودی/خروجی تک نقطه ای4 شامل 

چه مواردی است؟
• آیا نیاز به همگام سازی5 وسیله های مختلف بر 

روی گذرگاه وجود دارد؟
• قابلیت حمل و جابجایی سامانه ی داده برداری 

چقدر باید باشد؟
ــه ی  ــا رایان ــری ت ــل اندازه گی ــه ی مح • فاصل

داده برداری چقدر است؟ 
ــر گذرگاه های مورد  ــن مروری ب ــه ضم در ادام
ــامانه های DAQ و ارایه ی راهنما  ــتفاده در س اس
ــه از بین گذرگاه های  ــاب بهترین گزین جهت انتخ
ــخ هر یک از سؤاالت فوق نیز  موجود؛ پیرامون پاس

نکاتی ارایه خواهد شد.
 

حجم داده ی انتقالی از طریق گذرگاه
ــه ای دارای محدودیت  ــای رایان ــه ی گذرگاه ه هم
ــک دوره ی  ــال داده در ی ــخصی در حجم انتق مش
ــخصه به عنوان  ــتند. این مش ــخص هس زمانی مش
ــه صورت  ــده و اغلب ب ــناخته ش ــد ش ــای بان پهن
ــود. چنان چه  مگابایت بر ثانیه )MB/s( بیان می ش
اندازه گیری شکل موج های دینامیک در دستور کار 
ــب و کافی گذرگاه  ــت باید از پهنای باند مناس اس

اطمینان حاصل شود. 
ــای باند  ــذرگاه انتخابی، پهن ــاس نوع گ بر اس
می تواند بین چند دستگاه متصل به گذرگاه تقسیم 
ــاص یابد. به عنوان  ــیله اختص و یا تنها به یک وس
مثال گذرگاه PCI در حالت تئوریک دارای پهنای 
ــی بردهای  ــت که بین تمام ــد MB/s 132 اس بان
ــیم می شود.  ــده بر روی رایانه تقس PCI نصب ش
 MB/s پهنای باند ، Gigabit Ethernet گذرگاه
ــبکه یا  ــتگاه های متصل به یک ش 125 را بین دس
 PCI زیرشبکه تقسیم می کند. گذ رگاه هایی مانند
ــای  ــینه ی پهن Express و PXI Express، بیش
ــتگاه متصل به  ــا به یک دس ــی را تنه ــد عملیات بان

گذرگاه، اختصاص می دهند. 
ــکل موج  ــری بر روی ش ــه اندازه گی ــی ک زمان
ــود، نرخ نمونه برداری و تفکیک پذیری6  انجام می ش
ــریع  ــت که بتواند تغییرات س ــخصی الزم اس مش
ــیگنال مورد اندازه گیری را دنبال نماید. بنابراین  س
ــاز را با  ــورد نی ــای باند م ــن پهن ــوان کمتری می ت
ــرعت ــرب تعداد بایت ها به ازای هر نمونه در س ض

2. Bus
3. Data Acquisition
4. Single-point
5. Synchronize
6. Resolution

ــده اند  ــامانه های کنترلی با این فرض طراحی ش س
ــرعت و نرخ  ــرل همواره با یک س ــه حلقه ی کنت ک
ــراف از این نرخ،  ــود. هر گونه انح ثابتی اجرا می ش
ــامانه ی کنترلی  ــش عملکرد و پایایی س  باعث کاه
ــامانه ی کنترل  ــن هنگامی که س می گردد. بنابرای
حلقه بسته ای را اجرا می کنید، باید از گذرگاه هایی 
ــیمUSB ،10 و اترنت  مانند انواع گذرگاه های بی س

پرهیز کنید زیرا قطعیت پایینی دارند. 
بخش نرم افزاری تبدل اطالعات در یک گذرگاه 
ــخ و قطعیت آن دارد.  ــرعت پاس نقش مهمی در س
ــتم  ــا و راه اندازهای نرم افزاری که از سیس گذرگاه ه
ــتفاده می کنند، بهترین  ــای بی درنگ11 اس عامل ه
ــته و بنابراین دارای باالترین کارایی  قطعیت را داش
نیز می باشند. بطور کلی، گذرگاه های داخلی مانند 
ــه  ــبت ب PCI Express و  PXI Express نس
ــیم و USB  برای  گذرگاه های خارجی مانند بی س
ــخ پایین  ــرعت پاس ــای تک نقطه ای با س کاربرده

مناسب تر هستند.

همگام سازی وسیله های مختلف بر روی 
گذرگاه 

ــیاری از سامانه های داده برداری نیازهای همگام  بس
ــن انطباق زمانی گاهی  ــازی پیچیده ای دارند. ای س
ــال ورودی و گاه بین انواع مختلف  ــن صدها کان بی
ــود. به عنوان مثال ممکن  ــتگاه ها انجام می ش دس
ــامانه ی محرک-پاسخ12، نیاز شود  است در یک س
ــاعت و پالس های  که کانال های خروجی، پالس س
ــتراک بگذارند تا بتوانند  تریگر را با ورودی ها به اش
ــه یکدیگر مرتبط  ــای ورودی و خروجی را ب داده ه
ــل نتایج بهتر انجام ــاخته13 و بدین ترتیب تحلی س

ــتگاهای داده برداری بر روی گذرگاه های  شود. دس
ــرای حصول این  ــای مختلفی ب ــف، راهکاره مختل
ــاده ترین راه برای این  ــر در اختیار می گذارند. س ام
ــتگاه های مختلف،  ــن دس ــازی زمانی بی همگام س
ــاعت و تریگر  ــتفاده ی مشترک از یک پالس س اس
ــوط  ــامانه های DAQ، خط ــیاری از س ــت. بس اس
ــزی ای را جهت دریافت و  ــی قابل برنامه ری دیجیتال
ــاعت و تریگر در اختیار کاربر قرار   ارسال  پالس س
می دهند. بعضی دستگاه ها حتی توسط کانکتورهای 
ــژه ای را در اختیار کاربر  ــوط تریگر وی BNC خط
ــخت افزار DAQ در  قرار می دهند. هنگامی که س
ــود، خطوط تریگر  خارج از کیس رایانه تعبیه می ش
ــیله های USB و  ــترک بر روی وس ــه صورت مش ب
ــی گذرگاه های  ــد. اما در برخ ــت قرار می گیرن اترن
ــاعت دیگری نیز  ــوط تریگر و پالس س خاص، خط
ــده اند تا با استفاده از آن ها همگام  در نظر گرفته ش
ــازی چند دستگاه تسهیل شود. بردهای PCI و  س

10. Wireless
11. Real Time
12. Stimulus-response
13. Correlate

انتخاب گذرگاه مناسب برای سامانه ی اندازه گيری
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ــتفاده در  ــای مورد اس ــکل 1 گذرگاه ه  در ش
ــامانه های داده برداری مبتنی بر رایانه به صورت  س
ــده اند. این تقسیم  ــله مراتبی طبقه بندی ش سلس
ــرکت ــوالت داده برداری ش ــاس محص  بندی براس

ــت.  ــده اس ــام ش National Instrument انج
ــال داخلی18 تا  ــای اتص ــکل از گزینه ه ــن ش در ای
گزینه های اتصال خارجی با توانایی اتصال و جدایی 

در حین کار19 ارایه شده است. 

PCI گذرگاه
ــهورترین گذرگاه های داخلی  گذرگاه PCI 20از مش
ــال طراحان  ــیار مورد اقب ــت و امروزه بس رایانه اس
ــر دنیاست. این  ــامانه های داده برداری در سرتاس س
 132 MB/s ــترک ــذرگاه دارای پهنای باند مش گ
ــرعت و با قطعیت  ــت. PCI امکان انتقال پر س اس
ــرل تک نقطه ای  ــرای کاربردهای کنت ــا را ب داده ه
ــخت افزارهای  ــواع مختلفی از س فراهم می کند. ان
ــات و توابع  ــی بر PCI با امکان ــرداری مبتن داده ب
ــرداری تا 10MS/s و  ــرعت نمونه ب مختلف و با س

تفکیک پذیری 18 بیت وجود دارد. 

PCI Express گذرگاه
ــت که  ــن گذرگاه نمونه ی ارتقا یافته ی PCI اس ای
ــطح جدیدی از نوآوری را در صنعت PCI ارایه  س
می کند. بزرگ ترین مزیت معماری این مدل، پهنای 
باند اختصاصی است که از طریق خط انتقال داده ی 
ــتقل تأمین می شود. بر خالف PCI که پهنای  مس
باند آن به اشتراک گذارده می شود، در این مدل از 
ــتفاده می شود که هر کدام  خط های جداگانه ای اس
قابلیت انتقال داده با سرعت MB/s 250 را دارند. 
ــذرگاه PCI Express همچنین می تواند از  گ
 GB/s ــیر را با توان عملیاتی ــیر تا 16 مس یک مس
ــد می تواند یک  ــتیبانی نماید. این پهنای بان 4 پش
ــرض کمتر از  ــخت GB 200  را در ع ــک س دیس
ــر نماید. برای کاربردهای اندازه گیری،  یک دقیقه پ
ــتر و حجم  این قابلیت به معنی نمونه برداری بیش
داده ی بزرگ تر است و دستگاه های مختلف متصل 
18. plug-in
19. Hot swapable
20. Peripheral Component Interconnect

ــار  ــذرگاه 14RTSI را در اختی PXI Express گ
ــتفاده از آن بردهای موجود در  می گذارند که با اس
ــق کابل به هم  ــس رایانه می توانند از طری یک کی
ــوند. این ویژگی، نیاز به سیم کشی اضافی  متصل ش
ــق پانل جلویی کیس را مرتفع و ارتباط بین  از طری

خروجی و ورودی را ساده می کند. 
ــازی چندین  بهترین گزینه از جهت همگام س
ــت که هر دو  ــذرگاه PXI اس ــتگاه مختلف، گ دس
ــد برای این  ــپرس آن می توانن نوع معمولی و اکس
ــتاندارد به طور  ــتفاده شوند. این گذرگاه اس کار اس
ــازی و تریگر کردن با کارایی  ویژه جهت همگام س
ــازی  ــف برای همگام س ــای مختل ــا گزینه ه باال ب
ــی15   ماژول های ورودی/خروجی در قالب یک شاس
ــتگاه( و یا  بین شاسی های )دستگاه های(  )یک دس

مختلف طراحی شده است. 

قابلیت حمل و جابجایی سامانه ی 
داده برداری 

ــامانه های  ــتفاده از س ــبت به اس اقبال عمومی نس
ــت  ــرداری قابل حمل16 امری انکارناپذیر اس داده ب
ــی برای داده  ــن دلیل راهکارهای متنوع و به همی
ــده  ــخصی17 ارایه  ش برداری مبتنی بر رایانه های ش
ــیار مهمی در  ــودن ویژگی بس ــت. قابل حمل ب اس
ــوارد می تواند  ــت و در برخی م ــب کاربردها اس اغل
دلیل اصلی در انتخاب یک گذرگاه باشد. به عنوان 
ــودرو، از  ــای داده برداری در خ ــال در کاربرده مث
ــتفاده می شود.  ــرده و قابل حمل اس تجهیزات فش
USB و  ــیم  بی س ــون  چ ــی  خارج ــای  گذرگاه

ــرداری قابل حمل  ــای داده ب ــب برای کاربرده اغل
ــرعت نصب می شوند و با  ــتند زیرا بس  مناسب هس
ــتگاه هایی که از  ــتند. دس ــازگار هس لب تاپ ها س
ــود را تأمین می کنند  ــق درگاه USB توان خ طری
ــاز به منبع  ــتری ارایه می کنند که نی ــت بیش قابلی
ــتفاده  ــازند. اس تغذیهی خارجی را نیز مرتفع می س
ــت دیگری دارد زیرا در  ــیم نیز مزی از گذرگاه بی س
ــت در  ــخت افزار داده نیز قابل حمل اس آن خود س

14. Real-Time System Integration
15. Chassis 
16. Portable 
17. PC-based

حالی که رایانه می تواند در یک نقطه ی ثابت مسقر 
شده باشد. 

فاصله ی محل اندازه گیری از رایانه
ــن محل اندازه گیری و رایانه می تواند از  فاصله ی بی
ــد. به منظور  کاربردی به کاربرد دیگر متفاوت باش
ــیگنال،  ــن کیفیت و دقت س ــه بهتری ــی ب دسترس
ــا حد امکان به رایانه  ــد تجهیزات داده برداری ت بای
ــد در اندازه  ــأله می توان ــن مس ــند. ای ــک باش نزدی
ــی سالمت سازه ها در   گیری های مهمی نظیر بررس
ــت  ــا داده برداری زیس ــی و ی ــای عمران عملیات ه
ــتفاده  ــد. اس ــش برانگیز باش ــیار چال محیطی بس
ــد و  ــی می تواند هزینه بر باش ــای طوالن از کابل ه
ــیگنال افزایش  همچنین احتمال تأثیر نویز را بر س
دهد. یک راه حل، استفاده از سامانه های قابل حمل 
است. با استفاده از فناوری بی سیم، تماس فیزیکی 
ــخت افزار اندازه گیری حذف شده و  بین رایانه و س
می توان اندازه گیری را براساس یک معماری توزیع 
ــه محل جمع آوری  ــده انجام داد و اطالعات را ب ش

داده ها ارسال نمود.

راهنمای انتخاب برای رایج ترین 
گذرگاه ها

بر اساس پنج مطلبی که پیش از این به آن ها اشاره 
ــد، جدول 1به صورت خالصه، راهنمایی هایی را  ش

جهت انتخاب گذرگاه مناسب ارایه می دهد. 

نگاهی کلی به برخی گذرگاه های رایج 
داده برداری

انواع مختلف گذرگاه های داده برداری با ویژگی های 
ــه در این اینجا تنها به هفت  متفاوت وجود دارد ک

مورد رایج از آن ها به قرار زیر اشاره شده است: 
PCI •

PCI express •
USB •
PXI •

PXI express •
Ethernet •
Wireless •

جدول1. ویژگی های مهم چند گذرگاه پرکاربرد

انتخاب گذرگاه مناسب برای سامانه ی اندازه گيری
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ــته بندی برخی گذرگاه های مورد استفاده در  ــکل 1. دس ش
سامانه های داده برداری

ــر زمان برای  ــه این گذرگاه نیازی به رقابت بر س ب
تبادل داده ندارند. 

USB گذرگاه
ــتگاهای  ــاً برای اتصال دس گذرگاه USB 21، اساس
ــا قابلیت های آن  ــعه یافته ام جانبی به رایانه، توس

ــیون  ــای مختلف از جمله اتوماس در کاربرده
 USB .ــیده است و اندازه گیری به اثبات رس
در واقع اتصالی ارزان و ساده را بین دستگاه 

ــا امکان پذیر می کند.  ــرداری و رایانه ه داده ب
بیشترین پهنای باند USB 2.0 در حالت تئوریک 
ــای باند بین تمامی  ــت که این پهن MB/s 60 اس
ــتراک گذارده  ــه اش ــده، ب ــتگاه های متصل ش دس
ــد و غیرقطعی  ــای  USB ذاتاً کن ــود. ابزاره می ش
هستند. این بدان معنی است که انتقال داده ی تک 
نقطه ای دقیقاً در لحظه ای که باید، اتفاق نمی افتد. 
ــامانه های USB برای حلقه های کنترل  بنابراین س

بسته توصیه نمی شوند. 
از طرف دیگر این گذرگاه ویژگی های مختلفی 
دارد که کاربرد آن را ساده می نماید. دستگاه هایی 
که از این طریق به رایانه متصل می شوند می توانند 
ــوند. این گذرگاه  در حین کار رایانه، وصل و جدا ش
ــایی خودکار اتصال وسایل  همچنین قابلیت شناس
ــه کاربر نیازی به  ــت ک را دارد. این بدان معنی اس
تنظیم دستی دستگاه پس از اتصال آن ندارد. پس 
ــتگاه، سیستم  از یک بار نصب نرم افزار راه انداز دس
ــتگاه را تشخیص و اتصال را برقرار  عامل، خود دس

می نماید. 

PXI گذرگاه پلتفورم
ــعه یافته ی  ــخه ی توس ــه نس ــذرگاه PXI 22 ک گ
ــت به منظور  PCI برای کاربردهای ابزاردقیق اس
ــامانه های رایانه های  پر کردن فضای خالی بین س
ــرفته ی  ــامانه های پیش ــزی23 و س ــخصی رومی ش
VXI و GPIB ارایه شده است. ائتالف سامانه های 
ــؤولیت حفظ و  ــا بیش از 200 عضو، مس PXI 24 ب
ــتاندارد باز را بر عهده دارد و در  ــعه ی این اس توس
ــخصات PXI Express را برای  ــال 2006 مش س
تبدیل فناوری ارسال اطالعات PCI express به 

پلتفورم های PXI ارایه کرد.
PXI  براساس CompactPCI و با استفاده 
از نسخه های توسعه یافته و مشخصات فنی مناسب 
ــامانه، باز بودن و ویژگی های کارآمدی  در سطح س
ــیون و اندازه گیری ارایه  را جهت کابردهای اتوماس
ــامانه های DAQ مبتنی  ــای س ــد. از مزای می ده
ــته ها و محفظه های  ــورداری از بس ــر PXI برخ ب
ــت که  ــای صنعتی اس ــت کاربرده ــتحکم جه  مس
ــای صنعتی را  ــخت محیط ه ــرایط س می توانند ش

21. Universal Serial Bus
22. PCI eXtentions for Instrumentation
23. Desktop PCs
24. PXI Systems Alliance

ــامانه های PXI دارای معماری  ــد. س ــل کنن تحم
ــه کمک این  ــن معنی که ب ــتند به ای ــاژوالر هس م
ــیله را در یک فضا و به  ــاختار می توان چند وس س
ــتگاه یا ابزار جا داد. به دلیل ماژوالر  عنوان یک دس
بودن، قابلیت توسعه ی این سامانه به مراتب فراتر از 
ــد. از مهم ترین مزایای  یک رایانه ی رومیزی می باش
ــامانه ی تریگر و  PXI  می توان به برخورداری از س
ــاره کرد. بدون نیاز به هیچ  زمان بندی یکپارچه اش
گونه اتصال خارجی، دستگاهای مختلف می توانند 
ــت  ــای داخلی که بر روی پش ــق گذرگاه ه از طری

شاسی PXI قرار دارند همگام شوند. 

Ethernet گذرگاه
این گذرگاه تقریباً ستون فقرات همه ی شبکه های 
ــت و  ــر جهان اس ــرکت ها در سرتاس موجود در ش
بنابراین بطور گسترده ای در دسترس است. به عنوان 
ــن گذرگاه برای  ــذرگاه برای اندازه گیری، ای یک گ
اندازه گیری های توزیع شده و قابل حمل با فاصله ی 
ــتر از 5 متر با کابل USB  مناسب است. یک  بیش
کابل شبکه می تواند تا 100 متر طول داشته باشد 
بدون آن که به هاب، سوییچ و یا تکرارکننده نیازی 
ــد. این فاصله ی طوالنی بین محل اندازه گیری  باش
ــبکه ی بزرگی  ــتگاه ها در آن قرار دارند و ش که دس
ــگاه ها، اداره جات و همچنین  که معموالً در آزمایش
ــات وجود دارد، این گذرگاه را به گزینه ای  کارخانج
ــده در محل های  ایده آل برای اندازه گیری توزیع ش
دور دست تبدیل کرده است. گرچه پهنای باند این 
ــته  ــتگاه های متصل به آن وابس روش به تعداد دس
 )100BASE-T(100Mbit/s ــت  اترن ــت،  اس
ــتگاه  ــان از اتصال چند دس ــور همزم می تواند بط
داده برداری با حداکثر سرعت پشتیبانی کند. عالوه 
   1000BASE-T ــی ــن، مدل Gigabit  یعن برای
 100BASE-T ــبکه می تواند داده ها را از چند ش

در شبکه های بزگ گردآوری نماید. 

گذرگاه بی سیم
فناوری بی سیم قابلیت حمل و انعطاف سامانه های 
ــخصی را به  ــای رایانه های ش ــرداری بر مبن داده ب
ــب و یا  ــتفاده از کابل، نامناس ــه اس ــی ک محل های
ــه عنوان  ــت. ب ــعه داده اس ــت، توس غیرممکن اس
ــه اندازه گیری در مزارع تولید انرژی بادی و یا  نمون
سازه های عمرانی به کمک ابزار بی سیم امکان پذیر 
ــیم می تواند به  ــت. فناوری بی س ــان شده اس و آس
کاهش هزینه های ناشی از کابل کشی و زمان نصب 
ــیم نسبت به  ــود. به هرحال، فناوری بی س منجر ش
ــترین تأخیر  ــای داده برداری بیش ــر گذرگاه ه دیگ
ــی که نیاز  ــای کنترل ــرای کاربرده ــت و ب را داراس
ــب نیست.  ــرعت و یا قطعیت باال دارند مناس به س
ــتند  ــیم دارای انواع مختلفی هس فناوری های بی س
 )IEEE 802.11 (Wi-Fi ــهورترین آن ها که مش

است. 
ــیم از  ــاده ترین فناوری های بی س Wi-Fi از س
نظر راه اندازی است. اتصال به یک نقطه ی کانون25 
ــت. بعد از  ــادگی اتصال به USB اس Wi-Fi به س
ــال کاربرد در بخش Wi-Fi ،IT همچنان  10 س
 )IEEE 802.11 i(WPA2 .مطمئن و ایمن  است 
ــت که از  ــتاندارد امنیتی تجاری اس ــن اس رایج تری
ــامانه ی رمز گذاری 128 بیت AES و سامانه ی  س
ــتفاده  اس  IEEE 802.1x ــندیت  س و  ــق  تصدی
ــای دینامیک،  ــکل موج ه می کند. جهت انتقال ش
ــایر  ــبت به س ــتری نس ــای باند بیش Wi-Fi پهن
ــیم ارایه می کند که این ویژگی،  فناوری های بی س
ــین و یا  ــرای کابردهای پایش وضعیت ماش آن را ب
کاربردهای سرعت باالی دیگر به گزینه ای مناسب 

تبدیل کرده است. 
25. Hotspot 

انتخاب گذرگاه مناسب برای سامانه ی اندازه گيری
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واژه های کلیدی:  اتوماسیون توزیع الکتریکي، پایایي )قابلیت اطمینان( سامانه های 
قدرت، زیرساخت کنترلی سامانه ی اتوماسیون توزیع الکتریکی، کاهش زمان خاموشی

ش
ـار

ــ
گـ

ن

ــترکین به  ــه به نیاز مش ــر، با توج ــالیان اخی در س
ــورت مداوم و  ــرژی الکتریکی به ص ــتفاده از ان اس
ــوان و پایایی در  ــأله ی کیفیت ت ــدون وقفه، مس ب
ــیار مورد توجه محققان  ــامانه های الکتریکی بس س
ــه به ارتباط  ــت. با توج صنعت برق قرار گرفته اس
ــترکین، بهبود  ــع و مش ــبکه هاي توزی ــک ش نزدی
ــامانه های توزیع الکتریکي امري ضروری  پایایی س
ــات با حداقل وقفه  ــت که متضمن ارایه ی خدم اس
ــود و در نهایت  ــترکین مي ش ــه مش ــي ب و خاموش
ــاه اجتماعي مي گردد.  ــطح رف منجر به افزایش س
ــازی راهکارهای بهبود  ــی و پیاده س بنابراین بررس
پایایی سامانه های توزیع الکتریکی به منظور جلب 
ــی  ــارت های ناش ــترکین و کاهش خس رضایت مش
ــترکین، یکی  ــه ی خدمات به مش ــه در ارای از وقف
ــرکت های توزیع  ــی در ش ــای تحقیقات از اولویت ه
ــمت پیشین  ــت. همانطور که در قس الکتریکی اس
ــازي سامانه ی  اتوماسیون  مقاله اشاره شد، پیاده س
ــدي در بهبود پایایی  ــی کلی ــع الکتریکي نقش توزی
ــه ی  ــامانه های توزیع الکتریکي دارد که در نقش س
ــمند به  ــبکه هاي توزیع هوش ــور براي ش راه متص
ــود.  ــي از بخش هاي اصلي مطرح مي ش ــوان یک عن
ــاخت هاي سخت افزاري  ــمت پیشین، زیرس در قس
سامانه ي اتوماسیون توزیع به صورت اجمالی مورد 
ــی قرار گرفت. همچنین تأثیر زیرساخت های  بررس
ــده بر شاخص هاي پایایی به صورت کیفی  اشاره ش
ــی قرار گرفت. در این مقاله، به بررسی  مورد بررس
تأثیر زیرساخت  کنترلی سامانه ی اتوماسیون توزیع 
الکتریکی پرداخته می شود. به همین منظور، تأثیر 
تجهیزات کنترلی بر شاخص های پایایی نقطه ی بار 
و سامانه برای یک شبکه ی نمونه گزارش می شود.

اتوماسيون توزیع براي بهبود پایایي 

سامانه هاي توزیع الکتریکي
توسعه ي تجهيزات کنترلي در شبکه و اثرات آن بر بهبود پایایي سيستم

دکتر علیرضا فریدونیان دکتر حمید لسانیمهندس علیرضا شهسواري

قسمت دوم
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1. مقدمه
ــترکین به  ــه به نیاز مش ــر، با توج ــالیان اخی در س
استفاده از انرژی الکتریکی به صورت مداوم و بدون 
ــای اقتصادی به منظور بهبود  وقفه، اتخاذ راهکاره
ــامانه های توزیع الکتریکی توجه بسیاری  پایایی س
ــود معطوف  ــرق را به خ ــت ب ــان صنع از کارشناس
ــي ها در سامانه ی  ــیاري از خاموش ــت. بس کرده اس
ــرایط آب و هوایي در خطوط  الکتریکي به دلیل ش
هوایي اتفاق مي افتد. بادهاي تند، یخ و برف موجب 
شکسته شدن درخت ها مي شود و افتادن درخت ها 
بر خطوط هوایي موجب خاموشي مي شود ]1-2[. 
ــیاري دیگر از خطاهاي رخ داده کاماًل  همچنین بس
غیرمترقبه هستند، مانند تماس حیوانات و تصادف 
ــایل نقلیه با دکل ها که منجر به بروز خاموشي  و س
ــری از بروز  ــن جلوگی ــود. بنابرای ــامانه مي ش در س
ــامانه ی الکتریکی با توجه به منشاء  خاموشی  در س
ــی های ذکر شده، در عمل غیرممکن است.  خاموش
به همین منظور کاهش اثرات ناشی از خاموشی به 
ــوان تنها راهکار بهبود کیفیت ارایه ی خدمت به  عن
ــترکین و جلب رضایت مصرف کنندگان، تلقی  مش

می شود.
ــین مقاله اشاره  ــمت پیش همان طور که در قس
ــامانه ی الکتریکي متضمن سالمت،  ــد، پایایی س ش
ــعه ي اقتصادي و رفاه عمومي  ــد و توس امنیت، رش
است، بنابراین براي شرکت هاي توزیع و مشترکین 
ــود. همچنین، در کشورهاي  امري مهم تلقي مي ش
ــرکت هاي توزیع از سوي نهادهاي  توسعه یافته ش
ــامانه ی خود  ــه بهبود پایایی س ــي، موظف ب نظارت
ــیون توزیع  ــازي سامانهی  اتوماس هستند. پیاده س
ــی از راهکارهای عملیاتی  ــه عنوان یک الکتریکي ب
ــع الکتریکی توجه  ــامانه ی توزی ــی س ــود پایای بهب
ــرکت های توزیع الکتریکی را به خود  بسیاری از ش

جلب کرده است ]1[.
ــامانه ی  ــاخت های س ــل، زیرس ــمت قب در قس
ــته ی:  ــه دس ــع الکتریکی در س ــیون توزی اتوماس

زیرساخت های کنترلی، حفاظتی و مخابراتی مورد 
ــع عملکردی  ــت. همچنین تواب ــی قرار گرف بررس
ــیون توزیع و توابع عملکردی هر  ــامانه ی اتوماس س
ــی کمی  ــد. این مقاله به بررس ــاخت ارایه ش زیرس

تأثیرات زیرساخت های کنترلی می پردازد.]1[

2. تجهیزات کنترلي در شبکه ی توزیع 
الکتریکي

ــاًل کاهش  ــي، عم ــع الکتریک ــامانه های توزی در س
ــاء طبیعي دارند غیرممکن  خاموشي هایي که منش
ــامانه کاهش  ــی س ــود پایای ــا راه بهب ــت و تنه اس
ــت. یکی از  ــي ها اس تأثیرات حاصل از این خاموش
راهکارهای عملیاتی مؤثر در کاهش تأثیرات حاصل 
از خاموشی ها در سامانه ی توزیع الکتریکی، بازیابی 
ــیله ی تابع  ــت که به وس ــده اس بارهای منقطع ش
ــامانه ی اتوماسیون الکتریکی  عملکردی بازآرایی س
محقق می شود. ابزارهاي کنترلي به منظور بازآرایي 
ــتفاده مي شوند،  ــرایط رخداد خطا اس شبکه در ش
بنابراین ابزارهاي کنترلي شبکه از جمله کلیدهاي 
ــار در صورت رخ دادن خطا در کاهش زمان  قطع ب
)تداوم( قطعي بارها مؤثر واقع مي شوند و تأثیري بر 

فراواني خطا ندارند ]1-3[.
ــبکه ی توزیع الکتریکی  ــه نقاطی از ش عموماً ب
ــند، نقاط  که محل نصب تجهیزات کنترلی می باش
ــود. نقاط کنترل شونده  کنترل شونده گفته می ش
در سامانه ی اتوماسیون توزیع الکتریکی را می توان 
ــده و توابع عملیاتی  ــب نوع تجهیز نصب ش بر حس
ــدی کرد. از نگاه دیگر تجهیزات  هر تجهیز طبقه بن
نصب شده در نقاط کنترل پذیر را مي توان بر اساس 
ــرل از راه دور یا کنترل  ــان دریافتي )کنت نوع فرم
ــه، طبقه  بندی  ــتقیم( طبقه بندي کرد. در ادام مس
تجهیزات نصب شده در نقاط کنترل پذیر سامانه ی 
ــري ارایه  ــوع کنترل پذی ــب ن ــیون بر حس اتوماس

می شود ]4[.

1.2. نقاط کنترل ناپذیر از راه دور )کنترل 
مستقیم(

امکان کنترل از راه دور تجهیزات نصب شده در این 
ــد. معموالً در این نقاط از  نقاط امکان پذیر نمي باش
ــاده ی فشار متوسط که داراي مکانیزم  کلید هاي س
ــي براي اجراي فرمان قطع وصل از راه دور  الکتریک
نیستند، مانند کلید هاي زمین موجود در تابلو هاي 
ــتفاده مي شود.  ــار متوسط زمیني، اس شبکه ی فش
ــت  ــرد این تجهیزات نیاز اس ــن براي عملک بنابرای
ــور یابند و با  ــان کلیدزنی در محل حض ــه کارکن ک
اجراي دستي عملیات کلیدزني به هدف مورد نظر 
از بازآرایي دست یابند. مشکل پیش رو در این نوع 
ــر بودن و نیاز به حضور کارکنان در  کلیدزني زمانب
ــتفاده از نقشه هاي جغرافیایي  محل است که با اس
ــیون امکان کاهش  به روز در مرکز مدیریت اتوماس
ــي مزیت این  ــردد. از طرف ــان فراهم مي گ این زم
ــه ی تجهیزات و  ــم بودن هزین ــوع نقاط مانور، ک ن
ــبت به نقاط کنترل  ــاخت هاي مورد نظر نس زیرس

پذیر از راه دور است.

2.2. نقاط کنترل پذیر از راه دور
ــار متوسطي که داراي  در این نقاط از تجهیزات فش
ــامانه ی محرک براي اجراي فرمان قطع و وصل  س
ــتند، مانند انواع کلید هاي قطع بار1 موتوردار یا  هس
ریکلوزر ها2، استفاده می شود. تصمیمات اتخاذ شده 
در مرکز کنترل سامانهی اتوماسیون از طریق کانال 
ــود و گزارش  ــه تجهیزات مخابره مي ش ــي ب ارتباط
ــود. نقاط  ــال مي ش عملکرد تجهیزات به مرکز ارس
کنترل پذیر از راه دور براساس نوع فرمان دریافتي، 
ــي به کار رفته در این نقاط جهت  مکانیزم الکتریک
ــد. نوع  ــزات متفاوتن ــت و نوع تجهی ــر وضعی تغیی
ــیم  ــان به دو گروه فرمان محلي و مرکزي تقس فرم
1. Load Break Switch (LBS)
2. Recloser 

شکل 1. فیدر مورد مطالعه

شکل 2. شبکه ي نمونه ي مورد مطالعه

اتوماسيون توزیع براي بهبود پایایي و...
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ــاس مکانیزم الکتریکي به کار رفته  مي شود و براس
در این نقاط جهت تغییر وضعیت کلید به دو گروه 
مکانیزم موتوري و مکانیزم بوبیني تقسیم مي  شوند. 
طبقه بندي تجهیزات بکار رفته در نقاط کنترل پذیر 
ــود که  ــص به کلیدها مي ش ــاً مخت از راه دور عموم
ــار و/یا خطا  ــع جریان ب ــاي قط ــاس قابلیت ه  براس

طبقه بندي مي شوند.

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

ــد،  ــاره ش ــمت قبلي اش ــور که در قس همانط
توسعه ي تجهیزات کنترلي از جمله کلیدهاي قطع 
ــیون محل خطا و بازیابي بارهاي  بار امکان ایزوالس
ــده را فراهم مي کند، بنابراین مشترکین  منقطع ش
ــي  ــیب دیده زمان خاموش ــل بازیابي فیدر آس قاب
ــه در نهایت موجب  ــه مي کنند ک ــري را تجرب کمت
ــود. در این  ــامانه ي توزیع می ش ــي س ــود پایای بهب
بررسي، کلیدهاي قطع بار قابل کنترل از راه دور به 
ــبکه ي توزیع الکتریکي  عنوان تجهیز کنترلي در ش
ــرار مي گیرد. به همین منظور مدت  مورد تحلیل ق
زمان خاموشي هر نقطه ی بار شبکه به دلیل رخداد 
ــود. زمان  ــبه مي ش خطاهاي محتمل الوقوع محاس
ــداد هر خطاي  ــی هر نقطه بار به ازاي رخ خاموش
ــبه  ــرطي محاس ــل با کمک یک احتمال ش محتم
ــود و این مدت زمان تابع محل خطا و محل  مي ش
ــبکه مي باشد. به عنوان مثال  کلیدها موجود در ش
ــبکه ي شکل 1 پس از رخداد خطا در خط 3،  در ش
ــده و تمامی نقطه  ــر ابتداي فیدر )CB( باز ش بریک
ــه محل خطاي  ــوند. با توجه ب ــا بي برق مي ش باره
ــاي قطع بار، محل خطا  مورد نظر و آرایش کلیده
ــیون محل خطا به  ــود. فرآیند ایزوالس ایزوله مي ش
 SW1( ــده ی اول و دوم ــیله ي کلیدهاي باز ش وس
ــورت می پذیرد. حال با توجه به ایزوله  و SW2( ص
ــدن محل خطا، امکان بازیابي نقطه بارهاي اول  ش
ــده است. فرآیند  ــوم )LP1 و LP3( فراهم ش و س
ــه بریکر )CB( و  ــال فرمان وصل ب ــي با ارس بازیاب
ــوم )SW3( انجام مي شود. بنابراین مدت  کلید س
ــوم برابر مدت  ــاي اول و س ــي باره ــان خاموش زم
ــی که بار دوم غیر  ــد. درحال زمان کلیدزني می باش
ــي را  ــل بازیابي بوده و تا زمان رفع خطا خاموش قاب
تجربه مي کند ]5[. ترتیب رخداد وقایع و همچنین 
سلسله مراتب عملیاتي و کنترلي براي این مثال به 

صورت زیر خالصه مي شود:
رخداد خطا در خط سوم؛

قطع شدن بریکر )CB( و بی برق شدن تمامي 
نقطه بارها؛

دریافت گزارش ناشي از خاموشي در سامانه ی 
مدیریت خاموشي3؛

ــات ارسالي  تعیین محل خطا با توجه به گزارش
از ادوات پایشي موجود در شبکه؛

3. Outage Management System (OMS)

جدول 2. طول خطوط شبکه ی نمونه

جدول 1. تعداد مشترکین و مجموع بار مشترکین هر نقطه  بار شبکه ی نمونه

ــاي قطع بار  ــدن به کلیده ــال فرمان بازش ارس
SW1 و SW2؛

ــه بریکر )CB( و  ــال فرمان وصل مجدد ب ارس
همچنین ارسال فرمان وصل به کلید SW3؛

ــبکه به صورت  ــا و اصالح ش ــر محل خط تعمی
ــده در فوق و  ــت اولیه. با توجه به مثال ارایه ش حال
به منظور بررسي تأثیر ادوات کنترلي، شاخص هاي 
پایایي شبکه ي نمونه ي نشان داده شده در شکل 2 
ــناریو بررسي می شود و نتایج به دست  طي چند س

آمده تحلیل مي شود.
ــا و خطوط  ــه باره ــوط به نقط ــات مرب اطالع
شبکه ی نمونه ي مورد مطالعه به ترتیب در جداول 
1 و 2 ارایه شده است. نرخ خرابي خطوط شبکه ی 
نمونه ي شکل 2 برابر 1/0 خطا بر کیلومتر در سال 
ــت. به عنوان مثال، خط شماره ي 5  فرض شده اس
ــت، داراي نرخ خرابي   که طول آن 6/0 کیلومتر اس
06/0 است. همچنین در مطالعات پایایي براي این 
ــت که مدت زمان مورد نیاز  ــبکه، فرض شده اس ش
براي تعمیر تمامي بخش هاي آسیب دیده برابر سه 

ساعت مي باشد ]7-9[.

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

در این بخش شاخص هاي پایایي شبکه ی شکل 
ــبه مي شوند. به همین منظور مطابق مثال  2 محاس
شکل 1، مدت زمان خاموشي هر نقطه بار از شبکه 
ــبه  به دلیل رخداد خطاهاي محتمل الوقوع محاس

دريف لووات(ين )کيمجموع بار مشترک تعداد مشترک نقطه بار   

1 
1 02 1222 
0 4 1022 
3 12 1222 

0 

4 002 022 
0 002 022 
6 012 422 

7 012 422 

8 022 022 
9 12 402 

12 12 402 

 

 (kmطول خطوط ) خط یشماره (kmطول خطوط ) خط یشماره (kmطول خطوط ) خط یشماره
1 00/1 7 00/0 11 70/0 
2 70/0 8 80/0 11 80/0 
1 80/0 0 00/0 11 70/0 
1 80/0 10 00/0 10 70/0 
1 00/0 11 80/0 17 70/0 
0 80/0 12 70/0 18 70/0 

 

ــبکه ي شکل 2  ــود. با توجه به این که در ش مي ش
در هر فیدر تنها یک بریکر وجود دارد، رخداد خطا 
ــي تمامي  ــدر منجر به خاموش ــر بخش از فی در ه
ــود و تمامي نقطه بارها غیر قابل  نقطه بارها مي ش
ــي نقطه بارها زمان  ــتند. بنابراین تمام بازیابي هس
ــي بخش آسیب دیده  ــي برابر زمان خاموش خاموش
ــده  ــد. با توجه به مطالب بیان ش ــه مي کنن را تجرب
ــار به ازاي رخداد  ــي هر نقطه ب مدت زمان خاموش
خطاي محتمل در هر بخش محاسبه مي شود]10[. 
ــش  به عنوان مثال رخداد خطا در خطوط یک تا ش
ــي نقطه بار یک )LP1( مي شود.  منجر به خاموش
ــه اطالعات مندرج در جداول 1  بنابراین با توجه ب
 ، )r( ــي در هر خاموشي و 2، میانگین زمان خاموش
 )U( ــي هر نقطه بار در سال میانگین زمان خاموش
 )LOE( ــال ــده در س ــن انرژي توزیع نش و میانگی
براي این نقطه بار به ازاي رخداد خطاهاي محتمل 
ــود. جدول 3 نتایج محاسبات براي  محاسبه مي ش
ــتون  ــک )LP1( را گزارش مي دهد. س ــار ی نقطه ب
ــدول 3 به ترتیب محل رخداد خطا و  اول و دوم ج
ــه را با توجه به اطالعات جداول  نرخ خرابي مربوط
ــتون سوم جدول 3 مدت  ــان مي دهد. س 1 و 2 نش
ــک )LP1( به ازاي هر  ــي نقطه بار ی زمان خاموش
ــا توجه به عدم  ــا را گزارش مي دهد، ب ــداد خط رخ
ــي به  ــرلي، مدت زمان خاموش ــود ادوات کنت وج
ــل برابر زمان تعمیرات  ازاي هر رخداد خطا محتم
)سه ساعت( است. ستون چهارم جدول 3 میانگین 
ــي نقطه بار یک )LP1( در سال را به  زمان خاموش

(km)(km)(km)

اتوماسيون توزیع براي بهبود پایایي و...
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ازاي هر رخداد خطا نشان مي دهد و از حاصلضرب 
ــي  نرخ خطاي مربوطه )λ( و میانگین زمان خاموش
ــد. در نهایت  ــت مي آی ــي )r( به دس در هر خاموش
ــتون پنجم جدول 3 انرژي توزیع نشده در سال  س
ــک )LP1( به ازاي هر رخداد  ــه بار ی )LOE( نقط
ــا توجه به اصول ارزیابي  ــا را گزارش مي کند. ب خط
سامانه های سري در محاسبات پایایي، شاخص هاي 
پایایي نقطه بار یک )LP1( از روابط زیر قابل قابل 
ــطر آخر جدول 3 ارایه شده  محاسبه است و در س

است.

ــان دهنده ي نقطه  ــط فوق اندیس i نش در رواب
ــي و اندیس j نشان دهنده ي خطاي  بار مورد بررس

محتمل است.    
ــده در جدول 3 براي سایر  ــبات ارایه ش محاس
ــورت مي پذیرد و با  ــبکه نمونه ص ــه بارهاي ش نقط
ــاخص هاي پایایي فیدر و  ــج آن ها ش ــه به نتای توج
کلي شبکه قابل محاسبه اند. جدول 4 شاخص هاي 
ــه و فیدر را  ــبکه ي نمون ــه بارهاي ش ــي نقط پایای
گزارش مي دهد. همچنین شاخص هاي پایایي کلي 

شبکه در جدول 7 ارایه شده است.

   ∑  
 

   
    ∑  

 

   
 

   
  
  
 ∑    

   
∑    
   

⁄  

خطامحل    (𝜆𝜆)) نرخ خطا   
    
    

 
        

   
          

1خط   1/0  3 30/0  300 
2خط   07/0  3 21/0  210 
3خط   00/0  3 22/0  220 
2خط   00/0  3 22/0  220 
5خط   09/0  3 27/0  270 
6خط   00/0  3 22/0  220 

50/0 مجموع  3 50/1  1500 
 

دريف   نرخ خطا نقطه بار 
        

 
        

   
          

SAIFI SAIDI CAIDI AENS ASAI 

1 
1 05/5  3 0/1  1055 

05/5  05/1  3 11/101  999989/5  8 05/5  3 0/1  8805 
3 05/5  3 0/1  1055 

8 

1 95/5  3 05/8  1305 

95/5  05/8  3 9 999191/5  

0 95/5  3 05/8  1305 
1 95/5  3 05/8  1595 
0 95/5  3 05/8  1595 
9 95/5  3 05/8  1305 
9 95/5  3 05/8  1810 

15 95/5  3 05/8  1810 
 

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

کلیدها قطع بار
ــد، وجود  ــداي بخش بیان ش ــور که در ابت همانط
ــیون محل خطا  ــاي قطع بار امکان ایزوالس کلیده
ــي را فراهم مي کنند.  ــي بارهاي قابل بازیاب و بازیاب
ــده در فیدر مورد  همچنین ترتیب کنترلي بیان ش
ــي هر نقطه  ــان داد مدت زمان خاموش مطالعه نش
ــل تابع محل  ــداد خطاهاي محتم ــار به ازاي رخ ب
ــد.  ــع بار و محل رخداد خطا مي باش کلیدهاي قط
ــي بر بهبود  ــي تأثیر ادوات کنترل ــه منظور بررس ب
ــبکه ي نمونه، شبکه ي مورد  شاخص هاي پایایي ش

مطالعه را در حالتي که مطابق شکل 3 تجهیز شده  
است، بررسي مي کنیم. 

ــد،  ــل ارایه ش ــمت قب ــه در قس ــق آن چ مطاب
ــر نقطه بار با  ــت اطمینان براي ه ــبات قابلی محاس
ــیون و کلیدزني  ــان کل ایزوالس ــرض این که زم ف
ــود. جدول 5 نتایج  ــش دقیقه باشد، انجام مي ش ش
ــاي فیدر اول را  ــبات پایایي براي نقطه باره محاس
ــه در از این جدول  ــد. همانطور ک گزارش می ده
ــت، مدت زمان خاموشي هر نقطه بار  ــخص اس مش
ــد. به عنوان مثال  متأثر از محل رخداد خطا مي باش
ــا در خطوط یک یا دو نقطه  در صورت رخداد خط
بار اول )LP1( زمان خاموشی برابر زمان تعمیرات 

 

1 3

4

5

6

7

LP1 LP2 LP3

2

LP4

8

LP5

10

LP7

13

LP8

15

LP10

1812

LP6

17

LP9

169 11 14

63 kV 20 kV
B1

B2

SW1 SW2

SW3 SW4 SW5 SW6
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جدول 3. محاسبات پایایي براي نقطه بار یک )LP1( به دلیل رخداد خطاهاي محتمل

شکل 3. شبکه ي نمونه ي مورد مطالعه ی تجهیز شده

جدول 4. شاخص هاي پایایي نقطه بار و فیدر

اتوماسيون توزیع براي بهبود پایایي و...
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ــه مي کند. در مقابل در صورت رخداد خطا  را تجرب
 LP1 در خطوط سه تا شش امکان بازیابي نقطه بار

وجود دارد.
با بررسي تمامي حاالت رخداد خطا براي فیدر 
ــدر دوم نیز به  ــي براي فی ــاخص هاي پایای دوم، ش
ــبه مي شود. نتایج شاخص هاي  همین طریق محاس

پایایي در جداول 6 و 7 ارایه شده است.
ــناریوي  ــل از دو س ــه ی نتایج حاص ــا مقایس ب
ــخص مي شود که تجهیز شبکه ي  مورد بررسي مش
ــاخص  مورد مطالعه به ادوات کنترلي تأثیري بر ش
سایفي ندارد. زیرا شاخص سایفي متأثر از فرکانس 
ــبکه ی توزیع  ــت و ادوات کنترلي ش ــي اس خاموش
ــداوم خطا  ــار تنها بر ت ــاي قطع ب ــد کلیده همانن
ــاي قطع بار  ــعه ي کلیده ــد. اما در توس تأثیرگذارن
ــزان %78  ــایدي به می ــاخص س ــب بهبود ش موج
می شود. همچنین شاخص کایدي در سناریوي دوم 
ــبت به سناریوي اول بهبود یافته  به میزان 78% نس
است. شکل های 4 و 5 تأثیر ادوات کنترلی بر مدت 
ــده  ــی هر نقطه بار و انرژی توزیع نش زمان خاموش
ــبات  ــد. بنابراین با توجه به محاس ــان می ده را نش

 (LP3نقطه بار اول ) (LP2نقطه بار دوم ) (LP1نقطه بار اول ) 

  (𝜆𝜆نرخ خطا ) محل خطا
        

 
        

   
          

 
        

 
        

   
          

 
        

 
        

   
          

1خط   1/0  3 30/0  300 1/0  01/0  11 1/0  01/0  10 
2خط   00/0  3 21/0  210 1/0  000/0  1/10  1/0  000/0  0 
3خط   00/0  1/0  000/0  0 3 22/0  360 1/0  000/0  0 
2خط   00/0  1/0  000/0  0 3 22/0  360 1/0  000/0  0 
1خط   00/0  1/0  000/0  0 1/0  000/0  1/13  3 20/0  200 
6خط   00/0  1/0  000/0  0 1/0  000/0  12 3 22/0  220 

10/0 مجموع  006/1  123/0  123 020/1  112/0  001 006/1  123/0  123 
 

دريف   نرخ خطا نقطه بار 
        

 
        

   
          

SAIFI SAIDI CAIDI AENS ASAI 

1 
1 05/5  580/1  034/5  034 

05/5  04505/5  5950/1  018/03  555548/5  0 05/5  500/1  013/5  991 
4 05/5  580/1  034/5  034 

0 

3 55/5  83111/5  909/5  0/498  

55/5  09050/5  03550/5  8144/1  555543/5  

0 55/5  03998/5  084/5  0/051  
0 55/5  00111/5  350/5  3/158  
9 55/5  00111/5  350/5  3/158  
8 55/5  08444/5  000/5  0/000  
5 55/5  99009/5  055/5  00/413  

15 55/5  99009/5  055/5  00/413  
 

SAIFI SAIDI CAIDI AENS ASAI CIC (US k$) 
77888/0 3366/2 6 638/22 888389/0 269/88 
77888/0 98682/0 36898/0 629/6 888866/0 738/29 

 
پایایي، توسعه ي ادوات کنترلي موجب بهبود پایایي 
سامانه ی توزیع الکتریکي می شود. از طرفي با توجه 
ــار قابل کنترل،  ــاالي کلیدهاي قطع ب ــه قیمت ب ب
ــعه ي این ادوات و سودهاي  ــي اقتصادي توس بررس
ــرکت هاي توزیع الکتریکي  ــي از آن ها براي ش ناش
بسیار حائز اهمیت است. بنابراین بررسي اقتصادي 
ــامانه هاي توزیع  ــعه ي تجهیزات کنترلي در س توس
الکتریکي با رویکرد پایایي محور یکي از اولویت هاي 
تحقیقاتي در شرکت هاي توزیع الکتریکي می باشد 
که بسیار مورد توجه قرار ميگیرد. مطالعات جامع 
ــت.  ــترده اي در این زمینه صورت گرفته اس و گس
بررسی مطالعات صورت پذیرفته نشان می دهد که 
توسعه ي تجهیزات کنترلي در سطح شبکه ي توزیع 
نه تنها منجر به بهبود شاخص هاي پایایي می شود، 
ــاي جاري از جمله ي  ــه موجب کاهش هزینه ه بلک

هزینه انرژي فروخته نشده و جریمه ي ناشي از آن 
)CIC( نیز مي شود. 

4. جمع بندی
ــاس مفاهیم و تعاریف سامانه ی  در این مقاله براس
ــیون توزیع الکتریکی که در قسمت پیشین  اتوماس
ــی تأثیر زیرساخت های کنترلی  ارایه شد، به بررس
ــی پرداخته  ــیون توزیع الکتریک ــامانه ی اتوماس س
ــد. با توجه اهمیت بهبود پایایی سامانه ی توزیع  ش
الکتریکی، رویکرد بهبود پایایی سامانه ی به وسیله ی 
ــعه ی تجهیزات کنترلی در شبکه مورد مطالعه  توس
ــعه ی تجهیزات  ــن تأثیر توس ــرار گرفت. همچنی ق
ــده در شبکه ی توزیع الکتریکی بر  کنترلی نصب ش
شاخص های پایایی سامانه در قالب مطالعات عددی 
ــبکه ی نمونه  ارایه گردید. با توجه به  بر روی یک ش

جدول 5. محاسبات پایایي براي نقطه بارهاي فیدر یک از شبکه ي مورد مطالعه

جدول 6. شاخص هاي پایایي نقطه بار و فیدر

جدول 7. شاخص هاي پایایي شبکه ی نمونه

اتوماسيون توزیع براي بهبود پایایي و...
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شکل 5. انرژی توزیع نشده هر نقطه بار در دو سناریوی مورد بررسی
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شکل 4. مدت زمان خاموشی هر نقطه بار در دو سناریوی مورد بررسی

نتایج به دست آمده در محاسبات پایایي، مشخص 
شد که توسعه ي ادوات کنترلي موجب بهبود پایایي 

سامانه ی توزیع الکتریکي مي شود.
ادامه دارد

نگارندگان: 

ــجوي  دانش شهسـواري:  علیرضـا  مهنـدس 
ــد مهندسي برق قدرت، آزمایشگاه  کارشناسي ارش
سیستم و ماشین هاي الکتریکي، دانشکده مهندسي 

برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
ــکده  ــتادیار دانش دکتـر علیرضا فریدونیان: اس
ــگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي و  برق دانش

پژوهشگر پسادکتري دانشگاه تهران
دکتر حمید لساني: استاد دانشکده مهندسی برق 

و کامپیوتر دانشگاه تهران

ادامه دارد

اتوماسيون توزیع براي بهبود پایایي و...
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فی جریان سنج هاي 
کوریوليس

ــنج کوریولیس، اندازه گیری به  واژه های کلیدی: جریان س
قصد فروش، شرکت های سازنده، فناوری ساخت

ان
رد

رگ
ــ

بـ

مهندس اشکان معصومی
masoumi_a@saipadrop.com

ــراي اولین بار در  ــنج هاي »کوریولیس« ب جریان س
Micro Motion ــرکت ــط ش ــال1977 توس  س

ــور این  ــدند. ظه ــت معرفي ش ــه ی صنع ــه عرص ب
ــتر از ده سال از  ــنج ها بعد از گذشت بیش جریان س
زمان معرفي جریان سنج هاي فراصوت در بازار ژاپن 
ــنج هاي  ــه تقریباً با معرفي جریان س اتفاق افتاد ک
ــال ها  ــان بود. از آن س ــي همزم ــي و گرمای گرداب
ــطوح مختلف با  ــنج هاي کوریولیس در س جریان س
ــنج ها به رقابت پرداختند. این  دیگر انواع جریان س
مقاله مروری دارد بر روند توسعه ی فناوری ساخت 
ــنج های کوریولیس و کاربردهای این نوع  جریان س

جریان سنج ها. 
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تداوم نوآوري در فناوری قدرتمند 
اندازه گیری جریان سیال

ــراي  ب ــس1«  »کوریولی ــنج هاي  جریان س
ــرکت ش ــط  توس  1977 ــال  س در  ــار  ب ــن   اولی

ــت معرفي  ــه ی صنع ــه عرص Micro Motion ب
ــت  ــنج ها بعد از گذش ــدند. ظهور این جریان س ش
ــال از زمان معرفي جریان سنج هاي  بیشتر از ده س
ــه تقریباً با  ــن اتفاق افتاد ک ــوت2 در بازار ژاپ فراص
معرفي جریان سنج هاي گردابي3 و گرمایي4 همزمان 
ــال ها جریان سنج هاي کوریولیس در  بود. از آن س
سطوح مختلف با دیگر انواع جریان سنج ها به رقابت 
ــاي متعددي  ــا ویژگي ه ــرا که آن ه ــد، چ پرداختن
ــیاري از  ــکان کاربرد آن ها را در بس ــتند که ام داش
کاربردها امکان پذیر می کرد. درک چگونگی کارکرد 
ــت کمي  ــس ممکن اس ــنج هاي کوریولی جریان س
ــد که بخشی از آن به این علت  مشکل به نظر برس
است که لوله هاي حسگر آن در محفظه اي از جنس 
ــده اند.  ــا فلزي دیگر محبوس ش ــوالد ضد زنگ ی ف
ــنج هاي  ــال هاي متمادي، کلیه ی جریان س براي س
ــه ی خمیده بودند  ــس داراي یک یا دو لول کوریولی
ــد. لوله ها در  ــاد مي ش ــاش در آن ها ایج ــه ارتع ک
ــخ به اینرسي سیال، کج یا منحرف مي شدند و  پاس
ــتگاه، از میزان این انحراف برای  واحد سنجش دس

محاسبه ی جریان جرمي استفاده مي کرد.

بکارگیری لوله هاي مستقیم به جای خمیده
با این که جریان سنج هاي لوله خمیده ی کوریولیس 
نسبت به جریان سنج هاي با فناوري سنتي، مزایایي 
ــامانه  ــار در س ــاد افت فش ــي باعث ایج ــد ول دارن
ــار ایجاد شده به دلیل این است  مي شوند. افت فش
ــتر حاالت، سرعت سیال باید به سرعت  که در بیش
ــه و اصلي خود باز گردد. دلیل دیگر آن، تمایل  اولی
ــت که در نزدیکي  ــدید افزایش نیروي سیال اس ش
ــر مي تواند در  ــه رخ مي دهد. این ام ــاي لول انحناه
عملیات تصفیه و صنایع بهداشتي مسأله ساز باشد. 
همچنین وجود یک لوله ی خمیده، سرعت سیال را 
کاهش مي دهد و اندازه گیري سیاالت با سرعت باال 
را با مشکل مواجه مي کند. تأمین کنندگان با تولید 
جریان سنج هاي کوریولیس با لوله هاي مستقیم، به 
ــکاالت طراحي لوله خمیده پاسخ دادند. شرکت  اش
Schlumberger نخستین شرکتي بود که طرح 
ــنج هاي با لوله مستقیم را در سال 1993  جریان س
ــاه از تولید آن  ــس از چند م ــي نمود، ولي پ معرف
ــال  ــرد. کمپاني KROHNE در س ــر ک صرف نظ
1994 مسیر Schlumberger را با ارایه ی اولین 

جریان سنج لوله مستقیم ادامه داد.
ــنج هاي لوله  ــر جریان س ــال هاي اخی ــي س ط
ــکل افت  ــه دلیل رفع مش ــس ب ــتقیم کوریولی مس

1. Coriolis
2. Ultrasonic
3. vortex
4. thermal

ــده اند، چرا که  ــوم ش ــادي مرس ــا حد زی ــار، ت فش
ــیال در اطراف یک  ــت که س ــا نیازي نیس  در آن ه
ــنج،  ــه ی خمیده حرکت کند. این نوع جریان س لول
ــري  ــد و اندازه گی ــود مي بخش ــري را بهب اندازه گی
ــازد. این  ــرعت باال را مقدور مي س جریان هاي با س
ــیار راحت تر نصب مي شوند  گونه جریان سنج ها بس
ــتي و تصفیه از  ــر در کاربردهای بهداش ــه این ام ک
ــت. همچنین جریان  ــادي برخوردار اس اهمیت زی
ــتقیم کوریولیس داراي طراحي  سنج هاي لوله مس
کوچک تري از جریان سنج هاي لوله منحني هستند 
ــنگیني برخوردارند،  که از اندازه ی بزرگ و وزن س
ــایز بزرگ تر  به ویژه در مدل هایي که لوله هاي با س

دارند. 
ــتقیم براساس همان  جریان سنج هاي لوله مس
ــنج هاي لوله منحني کار  ــن و مباني جریان س قوانی
مي کنند. اینرسي سیال باعث سرعت گرفتن ذرات 
ــیال در نیمه ی اول جریان سنج و کاهش سرعت  س
ذرات سیال در نیمه ی دوم جریان سنج مي شود. این 
ــي یا نیروي کوریولیس  اینرسي یک نیروي پیچش
ــکل و خمیده  ــث تغییر ش ــد که باع ــاد مي کن ایج
ــود. این تغیر شکل که متناسب با  شدن لوله مي ش
 جریان جرمي است توسط حسگرها تشخیص داده 
ــاني لوله ی  ــه اثرات نوس ــه علت این ک ــود. ب  مي ش
ــر مي کند، دما باید به طور  ــري با دما تغیی اندازه گی

پیوسته اندازه گیري و اثر آن جبران شود. 

جریان سنج هاي بزرگ تر براي بازار انرژي
جریان سنج هاي کوریولیس بیش از هر جریان سنج 
ــا محدودیت دارند.  ــري در اندازه ی قطر لوله ه دیگ
ــض این که جریان  ــت فناوری، به مح بنا بر طبیع
ــه ی 6 اینچي مجهز  ــس به لول ــنج هاي کوریولی س
ــکل تر شدند.  ــدند، بزرگ تر و سنگین تر و بدش ش
ــاي 2 اینچي، 3  ــا لوله ه ــنج هاي ب حتي جریان س
ــتند. اکثر  ــي و 4 اینچي هم کاماًل بزرگ هس اینچ
جریان سنج هاي کوریولیس که به فروش مي رسند، 
در محدوده ی 0 تا 2 اینچ هستند. سازندگان، تولید 
ــنج هایي با لوله ی بزرگ را آغاز نموده اند.  جریان س
ــي از  ــرکت Rheonik که در حال حاضر بخش ش
ــامانه های کنترل و اندازه گیري جنرال  ــرکت س ش
ــرکتي بود  ــن ش ــد، اولی ــک )GE( مي باش الکتری
ــرکت Rheonik دو  ــن کار را انجام داد. ش که ای
ــي را تلفیق کرد تا  ــنج کوریولیس 6 اینچ جریان س
جریان سنجي تولید کند که بتواند جریان لوله هاي 
قطورتر را اندازه گیري نماید. سایر شرکت هایي که 
ــنج هاي کوریولیس با لوله هاي بزرگ تر از  جریان س

 ،Endress+Hauser ،ــد 6 اینچ را تولید کرده ان
ــد.  بوده ان  Micro Motion و   KROHNE
 Micro و   Endress+Hauser ــرکت هاي   ش
ــده  ــه ی خمی ــا لول ــنج هاي ب Motion جریان س
ــنج هاي کوریولیس  ــي که جریان س ــد، در حال  دارن
ــرکت KROHNE با لوله ی بزرگ، به صورت  ش
لوله هاي مستقیم هستند که طویل مي باشند، ولي 
نسبت به جریان سنج هاي کوریولیس لوله خمیده، 
ــال حاضر جریان  ــري دارند. درح جثه ی کوچک ت
ــنج هاي کوریولیس در اندازه هاي لوله ی 8،  10،  س
ــرکت  ــتند. ش ــترس هس ــي در دس 12 و 14 اینچ
ــنجي را معرفي  ــان س Endress+Hauser جری
ــازگاري  ــاي 16 اینچي نیز س ــه با لوله ه نموده ک
ــدف بازار  ــنج ها با ه ــن جریان س ــر ای دارد. بیش ت
ــروش5 در صنایع  ــزات اندازه گیری به قصد ف تجهی
ــده اند. آخرین پیشنهاد شرکت  نفت و گاز تولید ش
 Proline ــنج  جریان س  Endress+Hauser
ــد که بزرگ ترین  ProMass 83S/84X مي باش
ــت که تاکنون  ساخته  ــنج کوریولیس اس جریان س
ــنج که براي لوله ی 14  ــت. این جریان س شده اس
ــد روي فلنج هاي 12،  ــده، مي توان اینچ طراحي ش
ــازگاري  ــوار گردد تا توانایي س 14 و 16 اینچي س
ــته  و تطبیق با لوله هاي در قطرهاي متفاوت را داش

باشد. 
  ProMass 83X/84X چیزي که در خصوص
5. Custody transfer

جریان سنج هاي کوریولیس سري ProMass  محصول شرکت  
Endress+Hauser  امکان اتصال به لوله های تااندازه ی 14 
ــایز لوله است که  اینچ را دارند که در حال حاضر بزرگ ترین س

در جریان سنج هاي کوریولیس در دسترس مي باشد.

جریان سنج هاي کوریوليس
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ــد، این است که یک جریان  منحصر به فرد مي باش
ــت. جریان سنج  ــنج کوریولیس چهار لوله اي اس س
ــه قصد فروش  ــراي عملیات اندازه گیری ب 84X ب

مناسب است.
ــخص است که این جریان سنج هاي خطوط  مش
ــروش خوبي دارند. آیا مي دانید چرا  لوله ی بزرگ ف
ــدوده ی قیمت 75000 دالري، چنین  با وجود مح
ــواب را باید در حجم باالي  ــروش خوبي دارند. ج ف
ــیالي که اندازه گیري مي کنند، یافت. بیشتر این  س
ــت و گاز طراحي  ــراي صنایع نف ــنج ها ب جریان س
ــکه 90 تا  ــروش نفت به ازاي هر بش ــده اند. با ف ش
100 دالر، دقت باالیي که توسط جریان سنج هاي 
کوریولیس فراهم شده مي تواند اختالف فاحشي در 
اندازه گیري سیاالت گران قیمت ایجاد کند. جریان 
ــنج هاي کوریولیس قابل اعتماد بوده و کمترین  س
ــد، بنابراین بر خالف  ــرات و نگهداري را دارن تعمی
قیمت باالي آن ها، هزینه هاي نگهداري آن ها پایین 

است.

تأمین کنندگان به توسعه و پیشرفت هاي 
فني ادامه مي دهند

تأمین کنندگان در پنج سال گذشته، پیشرفت هاي 
ــته اند. جریان  متعددي در فناوری کوریولیس داش
ــر از  ــر بهت ــال حاض ــس در ح ــنج هاي کوریولی  س
ــان  ــري جری ــي اندازه گی ــي توانای ــاي قبل نمونه ه
ــدگان جریان  ــر تأمین کنن ــد و اکث ــا را دارن گازه
ــنج هایي  ــس، اکنون جریان س ــنج هاي کوریولی س
ــان گاز را اندازه گیري  ــد جری ــه مي توانن ــد ک دارن
ــتقیم دقیق تر  ــه مس ــنج هاي لول ــد. جریان س کنن
ــي از  ــه برخ ــده اند، در نتیج ــر ش ــل اعتمادت و قاب
ــنج هاي لوله خمیده را برطرف  نقص هاي جریان س

ــرکت Micro Motion و  ــر دو ش ــد. ه مي کنن
ــته اند  شکس را  ــا  قیمت ه  Endress+Hauser
ــا قیمت هاي  ــس را ب ــنج هاي کوریولی  و جریان س
ــرفت هاي دیگر شامل  پایین تر ارایه نموده اند. پیش

موارد زیر مي باشند:
ــبک تر و مستحکم تر در  ــتفاده از مواد س • اس
ساختار جریان سنج، مانند تیتانیوم که باعث عمر و 

استحکام بیشتر جریان سنج مي شود.
• معرفي تجهیزات عیب یابی و خود تشخیصي 

ــت اعتماد را افزایش  ــرفته که عملکرد و قابلی پیش
داده اند.

 Invensys و Foxboro شرکت هایي مانند •

و سایر شرکت ها پیشرفت هایي را در کاربرد جریان 
سنج هاي کوریولیس براي اندازه گیري جریان هاي 

دو فاز داشته اند.
• کاربردهای خاص از جمله اندازه گیری جریان 

ــتحکام  ــگر با اس ــیاالت خورنده با لوله هاي حس س
بیشتر انجام مي شوند.

ــژه ای براي  ــس وی ــنج هاي کوریولی • جریان س

ــارهاي باال طراحي و  انجام عملیات در دماها و فش
ــده اند. برخي از این جریان سنج ها براي  ساخته ش
ــده اند. عملیات خاص  بازارهاي OEM طراحي ش
ــنج هاي فرآیند دسته ای6،  OEM شامل جریان س
ــنج هاي گاز طبیعي متراکمCNG(7( و  جریان س

جریان سنج هاي صنایع نفت و گاز هستند.

اندازه گیری جریان گاز طبیعي و سیاالت 
نفتي

ــیاالت نفتي و  ــات براي س ــدترین عملی رو به رش
ــات  ــس، عملی ــنج هاي کوریولی ــرد جریان س کارب
ــامل  ــد که ش ــری به قصد فروش مي باش اندازه گی
ــط و جریان  ــاال، جریان متوس ــان ب ــات جری عملی
ــنج هاي جدید با  ــیاري از جریان س ــت. بس کم اس
ــدازه ی 8 تا  ــزرگ به ان ــوط لوله ی ب ــدازه ی خط ان
ــیاالت  ــراي حفاظت عملیات انتقال س ــچ ب 14 این
ــده اند. همچنین جریان سنج هاي  نفتي طراحي ش
ــدت  ــنج هاي با ش کوریولیس جایگزین جریان س
ــه قصد فروش  ــن جهت اندازه گیری ب جریان پایی
ــیاالت نفتي شده اند. پیش بیني مي شود که بازار  س
ــد  ــي مایعLNG(8( همانند CNG رش گاز طبیع
ــد و در طوالني مدت جایگزین  ــته باش خوبي داش
ــبي براي زغال سنگ، نفت و انرژي هسته اي  مناس
ــاص در منطقه ی ــور خ ــه ط ــردد. گاز LNG ب  گ

ــوردار  ــژه اي برخ ــت وی از اهمی ــیه  آسیا-اقیانوس
ــورهاي زیادي  ــه کش ــي ک ــت، جای اس
ــزي  اندون و  ــزي  مال ــد   مانن

6. Batch
7. Compressed Natural Gas
8. Liquid Natural Gas

ــه LNG را به  ــاز دارند ک ــتند و نی جزیره اي هس
منظور استفاده از گاز طبیعي به عنوان منبع انرژي 
ــد. اندازه گیری به قصد فروش گاز طبیعي  وارد کنن
یکي دیگر از عملیات رو به رشد مي باشد. این امر به 
افزایش نیاز به گاز طبیعي و قیمت باالي آن وابسته 
ــت، این در حالي است که قیمت انرژي با شیب  اس
ــت. همچنین کاربرد  ــه باال در حال افزایش اس رو ب
ــت و از آنجا  مربوط به CNG نیز رو به افزایش اس
ــط جریان سنج هاي  که اندازه گیري جریان گاز توس
ــدگان این  ــت، تأمین کنن ــکل تر اس کوریولیس مش
ــرفت زیادي را کسب  ــنج ها در آسیا پیش جریان س

نموده اند.

صحت و قابلیت اعتماد باال؛ عامل تعیین 
کننده

ــاي اندازه ی  ــاال و محدودیت ه ــت ب ــم قیم علیرغ
ــم در بین  ــس ه ــنج هاي کوریولی ــه، جریان س لول
ــدگان از اقبال  ــم مصرف کنن ــدگان و ه تأمین کنن
ــده اند. کوریولیس دقیق ترین  ــژ ه ای برخوردار ش  وی
جریان سنجي است که تا به حال ساخته شده است 
و نوع طراحي آن قابلیت اعتماد آن را افزایش داده 
ــنج هاي کوریولیس با  ــت. در حقیقت، جریان س اس
امکان اندازه گیري چند فازي، رو به رشدترین بازار 

را نسبت به انواع دیگر جریان سنج ها داشته اند.
لوله هاي  با  جدید  جریان سنج هاي  محبوبیت 
بزرگ، باعث افزایش میزان رشد درآمد شده است. 
بزرگ،  لوله ی  با  سنج هاي  جریان  که  جا  آن  از 
بازارهاي رو به رشد نفت و گاز را هدف قرار داده 
جریان سنج هاي  که  داشت  توقع  مي توان  است، 
شاهد  آینده،  در  را  توجهی  قابل  رشد  کوریولیس 

باشند.
منبع:

www.Endress.com
www.automation.com

ــنج کوریولیس لوله مستقیم KROHNE ویژه ی  جریان س
خطوط لوله بزرگ به عنوان جایگزیني براي طراحي معمول 

جریان سنج هاي لوله خمیده معرفي شده  است.

جریان سنج هاي کوریوليس
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 اتوماسيون خطوط 

ED-PVC در سالن رنگ خودروي 

HMI و PLC پراید مبتني بر

ــیون تولید خودرو،  واژه های کلیدی: ED ،PVC، اتوماس
نرم افزار کنترل، سخت افزار کنترل

ش
ـار

ــ
نگ

ــري PLC به عنوان کنترل  مقاله ی حاضر، بکارگی
ــامانه ی  ــاي زیمنس به عنوان س کننده وHMI ه
ــروژه یED-PVC  را در کنترل خط  ــش درپ پای
ــرکت سایپا  ــالن رنگ ش تولید بدنه هاي متفاوت س
ــبکه هاي صنعتي  ــرار مي دهد. ش ــي ق مورد بررس
ــب با کنترل کننده هاي موجود و استفاده از  متناس
ــي PLC از نکات قوت این  تکنیک هاي برنامه  نویس
ــل هاي جدید  ــند. هنگام طراحي نس پروژه مي باش
ــتفاده از آخرین  ــیون خود با اس ــزات اتوماس تجهی
ــزاري قادر  ــاختار نرم اف ــاي کنترلي و س فناوري ه
ــیون خود را بهتر و  ــامانه ي اتوماس خواهید بود س
متمایز گردانید. این مقاله به مهم ترین و جدیدترین 
ــرل  ــخت افزاري در کنت ــزاري و س ــوالت نرم اف  مق

پروژه هاي اتوماسیون اشاره نموده است.

مهندس علي هاشم بیگي مهندس مرتضي دربانمهندس حمیدرضا ولي زاده
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مقدمه
ــامانه هاي پیشرفته ی کنترل  ــتفاده از س امروزه اس
صنعتي مانند FCS ،DCS ،PLC و غیره به سبب 
ــد در صنایع مختلف فرآیندي به عنوان  بهبود تولی
یک روش استاندارد و اجتناب ناپذیر در آمده است. 
ــیون دارد؛   ــیون معني متفاوتي از مکانیزاس اتوماس
ــیون است. ــیون مرحله اي فراتر از مکانیزاس اتوماس

زیرا مکانیزاسیون استفاده از ماشین آالت در مقابل 
نیروي عضالني مي باشد، در حالي که اتوماسیون بر 
ــامانه هاي کنترل و فناوري اطالعات  ــتفاده از س اس
ــور انجام فعالیت های فکري و ذهني داللت  به منظ
ــت که  ــیون این اس دارد. از این رو هدف از اتوماس
بخشي از وظایف فکري و عضالني انسان در صنعت 

به تجهیزات خودکار واگذار شود.
ــن تولید و توجه  ــال هاي اخیر با باال رفت در س
شرکت ها و کارخانجات به مقوله ی کیفیت محصول، 
نقش اتوماسیون صنعتی بسیار قابل توجه شده، اما 
ــر راه  ــر افزایش قیمت و موانع بر س ــت دیگ  از جه
تهیه ی المان ها و کاالهاي مورد نیاز اجراي پروژه ها 
ــان و مجریان  ــتند که ذهن طراح ــکالتي هس  مش
طرح هاي اتوماسیوني را  به خود مشغول کرده است؛ 
ــع خلق تکنیک هاي  ــا جایي که در بعضي از مواق ت
نرم افزاري توسط برنامه نویسان سامانه های کنترل 
در فایق آمدن بر کمبودهاي سخت افزاري و مبارزه 
با تحریم هاي انجام شده نقش مؤثری داشته است. 
تجربه، مهارت هاي برنامه نویسي و آشنایي کامل با 
ــکان را بوجود  ــات نرم افزارهاي PLC این ام امکان
ــده و عدم  ــر تحریم هاي اعمال ش ــا بتوان ب آورد ت

وجود سامانه هاي کنترلي مقابله نمود.
ــدد  ــزات متع ــودگی تجهی ــتهالک و فرس اس
مکانیکي منجر به توقف خط تولید شده و در نتیجه 
ــش مي یابد. موارد ذکر  تعداد بدنه هاي یدکي افزای
شده و همچنین ایجاد تنوع در خط تولید  مدیران 
ــت تا پروژه ی ED- PVC را  ــد را بر آن داش ارش
ــف نمایند. با توجه به افزایش و تنوع تولید در  تعری
ــالن رنگ شرکت سایپا که به  خط ED-PVC  س
علت شرایط کاري به یک گلوگاه حیاتي براي سالن 
ــده است منجر به تعریف پروژه ی تولیدي تبدیل ش

ED-PVC  گردید.
و  ــان  طراح ــدگاه  دی  ED-PVCــروژه ی درپ
ــه آیتم زیر را مد نظر قرار  ــین این پروژه س مهندس

داده است:
 1.کاهش هزینه هاي اجرایي؛

ــامانه هاي اتوماسیون در راستاي  2. طراحي س
ــه ی خودرو و  ــواع کالس هاي بدن ــداف تولید ان اه

مقابله با تحریم ها؛
3. باالبردن سطح کیفیت نگهداري وتعمیرات.

ــتفاده از تکنیک هاي نرم افزاري   این موارد با اس
ــامانه های  ــبکه هاي صنعتي و س PLC زیمنس،ش

HMIمحقق شدند.
ــروژه در بکارگیري  ــن مراحل اجراي پ همچنی

ــي و استفاده از شبکه هاي  تکنیک هاي برنامه نویس
صنعتي واز همه مهم تر برآوردن نیاز مدیریت تولید 

در بخش هاي زیر بررسي شده است:
• اهمیت اجراي پروژه؛

• بکارگیري PLC  به عنوان کنترل کننده؛
• بکارگیري HMI به عنوان سامانه ی پایش؛

• استفاده از شبکه هاي صنعتي؛
ــتفاده از  ــا اس ــي ب ــاي برنامه نویس • تکنیک ه

. PLCامکانات و تجربیات در برنامه نویسي

2. اهمیت اجراي پروژه
ــالن بدنه به  هنگامي که قطعات مختلف بدنه در س
ــود  ــده و بدنه تکمیل مي ش یکدیگر اتصال داده ش
ــود. فرآیند رنگ  آماده ی انجام عملیات رنگ مي ش
ــودرو بر روي  ــه بدنه ی خ ــت ک ــه این ترتیب اس ب
ــامانه ی انتقال 1PT )تونل شستشو( قرار گرفته  س
ــه ی ــد از آن وارد مرحل ــود، بع ــل مي ش ووارد تون

ــپس وارد کوره ی کاتافروز می شود  ــده، س ED2 ش

ــا این مرحله در  ــود. بدنه ت  تا ماده یED پخته ش
ــروژه ی ED-PVC قرار دارد و براي  محدوده ی پ
ادامه ی فرآیند رنگ وارد قسمت هاي رویه ی آستر، 
کابین هاي ربات رنگ،کوره ی پخت نهایي، روتوش  
و در نهایت مسیر انتقال بدنه ی رنگ شده به سمت  
ــالن مونتاژ مي باشد. با توجه به روند گفته شده و  س
ــن این مطلب که هر بدنه اگر بیش  با در نظر گرفت
ــتاندارد  از 30 ثانیه در مواد ED قرار بگیرد غیر اس
ــت تجهیزات  ــه این امر اهمی ــود، ک )یدکي( می ش

اتوماسیوني خط ED-PVC را باال مي برد.
ــته از  PLCهاي قدیمي براي کنترل  در گذش
تجهیزات مکانیکي که داراي ضعف هایي چون عدم 
ــبکه شدن )در نتیجه پایش شدن( و عدم  امکان ش
ــت استفاده  ــعه ی ورودي و خروجي اس امکان توس

شده بود.
ــال 1378تا 1389خطوط ED-PVC به  از س
ــرار می گرفته  ــودکار مورد بهره برداري ق صورت خ
ــامانه ی  ــي در س به علت موارد زیر تغییرات اساس
ــیار اندک )در  ــي آن در زمان بس ــک وکنترل مکانی
ــه( در مرحله ی نصب و راه اندازي به  حدود دو هفت

اتمام رسید:
ــودروي کالس C به  ــدن تولید خ ــه ش • اضاف

صورت همزمان با انواع خودروي پراید؛
• فرسوده شدن سامانه ی کنترل؛

• فرسوده شدن تجهیزات مکانیکي؛
• باالرفتن آمار توقفات تولید؛

• افزایش تولیدات غیرتجاري )یدکي(؛
• باال رفتن آمار حوادث.  

ــت در بخش اجراي پروژه نتیجه ی  البته موفقی
کار گروهي چهار ماهه مي باشد.

1. Pre Treatment
2. Electro Dip

ED-PVC 3. سخت افزار پروژه ی
ــده است  ــان داده ش ــکل 2 نش همان طور که در ش
ــي بدنه هاي ــط ED-PVC بین بخش خروج خ

  PVC ــرم و ورودي خط ــوره ی گ ــده از ک ED ش
ــل داراي یک خط ورودي  ــرار دارد. به همین دلی ق
ــت.در این خط از چهار عدد  ویک خط خروجي اس
ــاي R21 ، R12،R11 و ــا نام ه ــان3 ب میز چرخ

R22به عنوان تجهیزات انتقال استفاده شده است 
ــه حسگر  ــه فاز وس که هرکدام داراي یک موتور س
ــند. با توجه به انتقال  ــیمه ی القایي مي باش سه س
ــگ  ــالن رن ــده در س ــاي ED  و  PVC  ش بدنه ه
ــتفاده  ــاي زنجیري هوایي اس ــامانه ی انتقال ه از س
 ED مي شود. لذا نیاز به جدا نمودن بدنه هاي خط
ــه و همچنین  ــامانه ی انتقال  زنجیري مربوط از س
ــامانه ی انتقال زنجیري  ــال همین بدنه ها به س اتص
خط PVC مي باشد. براي این دو مورد از دو باالبر 
ــمت ED و RFL2  در  ــا نام هاي RFL1 در قس ب

قسمت  PVCاستفاده شده است.
هنگامي که بدنه از کوره گرم وخنک خارج شده، با 
بکارگیري حسگرهاي مورد نظر که در بر باالي خط 
ــامانه ی انتقال زنجیري EDنصب شده اند وجود  س
بدنه تشخیص داده مي شود و باالبر RFL1 باال آمده 
ــه بدنه ها را جدا کرده  ــور زنجیره اي متصل ب واپرات
)شکل 1( و با تحریک کلید Push Button، باالبر 
ــر روي باالبر انتقالR12 قرار  ــن آمده و بدنه ب  پایی
ــک ی وارد   R12 از  ــه  بدن ــرد.   مي گی

Rotary Transfer مي شود.
ــراي  ب ــي  تجهیزات ــا  Rotary Transfer ه

دریافت، انتقال وچرخاندن بدنه هستند.
براي  موتور  سه  Rotary Transferهاداراي   
Forward/Backward-Lift/right حرکت هاي

2/2و   ،0/37 ترتیب  به  که  مي باشند  چرخش  و 
حسگر   4 داراي  همچنین  هستند.  1/5کیلووات 
تشخیص براي  حسگر   3 و  بدنه  تشخیص   براي 

خط  ایستگاه  مي توان  که   Station Position
نیز  باالبرها  کرد.  معرفي  را   PVC خط  یا   ED
 داراي دوموتور سه فاز 2/2 و 0/37کیلو وات براي 
  Forward/ و   UP/DOWN حرکت هاي 
بدنه  تشخیص  براي  حسگر  سه  و   Backward
بودن   DOWN یا   UP براي  حسگر  چهار  و 
قرار   RRT1 روي  بر  بدنه  که  هنگامي   مي باشد. 
خطوط   یا  استوک  بخش  دو  به  مي تواند  مي گیرد 

PVC انتقال یابد.
ــط ED  به جز روزهاي تعطیل بنا به دالیل  خ
ــده )اگر بدنه در داخل مواد ED وکوره ی  گفته ش
ــواي گرم بیش از حد مجاز 30 ثانیه  بماند خراب  ه
ــي مي گردد( نباید متوقف گردد. اما از طرفي  و یدک
ــتراحت، ناهار و  تولید خط  PVC در زمان هاي اس
ــود پس باید به این نکته توجه  ــام متوقف مي ش ش
  ED ــوره و مواد ــد بدنه ها در داخل ک ــود که بای ش
3. Roller Tabel

اتوماسيون خطوط ED-PVC در سالن رنگ خودروي...
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ــد را طي نمایند.  ــیر تولی قرار نگیرند و بتوانند مس
براي حل این مشکل یک استوک با ظرفیت حدود 
ــت تا در زمان هاي توقف  ــده اس 100 بدنه ایجاد ش
ــره نماید. در  ــارا در خود ذخی ــط PVC بدنه ه خ
ــط PVC  باالتر از  ــرعت خ هنگام تولید، چون س
ــت این بدنه ها از استوک به  ــرعت خط  ED اس س
ــده و بر روي RRT1 قرار  صورت خودکار خارج ش
ــد از چرخیدن در حین حرکت، بدنه  مي گیرند وبع
ــود )R12(. اما  ــه خط PVC  تحویل داده می ش ب
ــت که خط PVC در  حالت دوم به این صورت اس
حال کار است پس RRT1 بدنه را در حین حرکت 
ــمت خط  PVC چرخانده وآن را تحویل میز  به س

چرخان R22 مي دهد. 
ــر روي میز  ــده و ب ــط PVC  ش ــه وارد خ بدن
چرخان R22  قرار مي گیرد حال این بدنه بر روي 
 Push Bottom رفته و اپراتور با تحریک RFL2
ــده و مي تواند  ــه با عث باال آمدن RFL2 ش مربوط
ــامانه ی انتقال  ــوار برس بدنه را با قالب هاي ویژه س
ــا تحریک مجدد   ــط PVC  نماید و ب ــري خ زنجی

RFL2 ،Push Bottom پایین مي آید.
ــدام از تجهیزات  ــر ک ــه بر روي ه ــت بدن حرک
ــتفاده از کریري به نام اسکید انجام  ذکر شده با اس
ــود. همان طور که در شکل 3 مشخص است  مي ش
 RollerR11 ــر روي ــکید به صورت خودکار ب اس
ــک Clamper  که  ــیله ی  ی ــرار گرفته و به وس ق
ــود تنظیم و ثابت  ــیر برقي کنترل مي ش توسط ش
ــه و بدنه را  ــه باالبر باال رفت ــا زماني ک ــود وت می ش
ــته خواهد  ــرد و دوباره پایین بیاید بس تحویل بگی

ماند )شکل 3(. 
ــه صورت  ــکیدها ب ــر روي اس ــي بدنه ها ب یعن
ــدن از کوره ی  خودکار قرار گرفته )بعد از خارج ش
ــیرR22 ،RRT1،R12 ،RFL1 )یا  خنک( و مس
ــا( و در نهایت RRT2 را طي  ــل ذخیره بدنه ه  مح

ــامانه ی انتقال  ــد و بعد از اتصال بدنه به س مي نمای
ــکید از بدنه به صورت خودکار  زنجیري PVC، اس
ــده و از طریق R21 وارد تجهیز دیگري به  جدا ش
ــن چرخه در طول  ــود و ای ــکید بانک، مي ش نام اس

تولید تکرار مي شود.
اسکید بانک تجهیزي است که داراي یک موتور 
3/5 کیلووات براي UP/DOWN و 35 حسگر با 
ــت و براي  ــوع القایي و Reed Switch اس دو تن
ــراي ذخیره ی  ــکید بانک ب  تعیین وضعیت هاي اس
ــتفاده مي شود )شکل5 (. همانطور که  اسکیدها اس
پیش از این گفته شد بدنه ها در هنگام توقف تولید 
ــتوک شده که در آن جا باید به  خط PVC وارد اس
ــوند که یکي دیگر  ــکیدها وارد و خارج ش همراه اس
ــکید بانک ذخیره ی اسکید براي زمان  از وظایف اس

توقف خط ED مي باشد.

1.3. حسگرها 
ــاره ی حالت  ــه مي توان درب ــتر اطالعاتي را ک بیش
ــت.  ــگرهایش اس ــت آورد، از حس ــامانه به دس س

ــت که حسگرها به صورت  ــیار مهم اس بنابراین بس
بهینه جایگذاري شوند. در این پروژه از حسگرهاي 
ــخیص اسکید، حسگرهاي فراصوت  القایي براي تش
ــگرهاي نوري براي  ــخیص بدنه و از حس ــراي تش ب

ایمني اپراتورها استفاده شده است. 

4. تابلوي کنترل 
تابلوي کنترلي داراي یک نمایشگر HMI ساخت 
ــش مربوطه به  ــت که در بخ ــرکت زیمنس اس ش

صورت کامل توضیح داده خواهد شد.
ــوي کنترل  ــم در تابل ــاي مه ــر المان ه از دیگ
ــده براي  ــکار گرفته ش ــه اینورترهاي ب ــوان ب مي ت

کنترلRRT1  و RRT2 اشاره کرد.
ــد موتور  ــور قادرن ــاي دور موت کنترل کننده ه
ــورت عالوه بر  ــدازي کنند، در این ص ــرم  راه ان را ن
ــبکه از وارد  ــاي الکتریکي روي ش ــش تنش ه کاه
ــز جلوگیري  ــوک هاي مکانیکي به بار نی ــدن ش آم
ــود. با تنظیم پارامترهاي مربوط به فرکانس  مي ش

ــر کدام از  Acceleration و deceleration ه

شکل 1.  جداسازي بدنه از کانوایر زمیني]6[

شکل 2.  نمای کلی پروژه

اتوماسيون خطوط ED-PVC در سالن رنگ خودروي...
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شکل 3. نمایش اسکید وخروجي کوره ی  خنک کننده]6[

ــروع به حرکت کرده   ــرعت آهسته ش موتورها با س
ــه افزایش  ــک روند بهین ــان با ی ــپس سرعتش  و س
ــن قضیه به صورت  ــه در حالت توقف ای مي یابد ک

عکس مي باشد )از سرعت زیاد به کم(. 
نقشه هاي فرمان و قدرت تابلوي کنترلي اصلي 
ــتفاده از نرم افزار  ــا اس ــا ب و Operation Box ه
ــا  ــتانداردهاي DIN اروپ ــا اس ــق ب Eplan مطاب

طراحي شده اند.
ــا تمام تجهیزات  ــتانداردهاي اروپ مطابق با اس
ــه ی  نقش در  ــه  ک ــخص  مش ــام  ن ــک  ی داراي 
ــده و  ــان نام آورده ش ــا هم ــدرت آن ب ــان و ق  فرم
تغذیه ها )فرمان و قدرت( و سیم بندي  ها به صورت 
ــت. از دیگر  ــام گرفته اس ــق انج ــي دقی آدرس ده
ــات آن  ــزار مي توان به گزارش ــن نرم اف ــات ای امکان
ــاره کرد. با توجه به آدرس دهي دقیق وصحیح،  اش

گزارشاتي در مواردي چون:
•Terminal Diagram  
•Terminal Condition Diagram
•Terminal Strip Over View
•Graphic Page Of Terminal 

Diagram
•Cable Diagram
•Cable Condition Diagram
•  Connection List

و غیره مي توان تهیه کرد.     
در این پروژه از 7 عدد  Operation Box در 
نقاط مختلف سالن رنگ براي مواردي چون متوقف 
ــامانه از  ــامانه، خارج کردن س ــردن اضطراري س ک
ــتي  ــودکار و انجام عملیات به صورت دس حالت خ

تجهیزات استفاده شده است )شکل 5(.

PLC .1 .4
ــال 1378(  در زمان راه اندازي ابتدایي پروژه )در س
ــده بود که با توجه به  ــتفاده ش از PLC قدیمي اس
ــدن دیگر خطوط سالن در سال هاي  اتوماسیون ش
بعد به وسیله ی PLC هاي زیمنس و تعریف پایش 
ــه و همچنین عدم  ــورت یکپارچ ــالن به ص کلي س
ــعه ی PLCهاي قدیمي)اضافه نمودن  امکان توس
کارت هاي ورودي وخروجي( استفاده از PLCهاي 
ــرای این پروژه  ــن انتخاب برای اج ــس بهتری زیمن
 PLC تشخیص داده شد. از دیگر دالیل بکارگیري

زیمنس مي توان به موارد زیر اشاره کرد:
ــي Profibus و  ــبکه ی صنعت • بکارگیري ش

MPI به صورت موازي؛.

ــب بودن با  ــر پایش و متناس ــهولت در ام • س
سامانه هاي HMI Panel؛

• کاهش تنوع در اقالم انبار وقطعات یدکي؛
ــتانداردهاي  ــري نرم افزار مرتبط با اس • بکارگی

.) DIN( اروپایي

4. 2. مشخصات PLC بکار رفته در پروژه 
. ED-PVC

Power Supply = 10A •
CPU = 315 2DP •

• 240 ورودي
• 144 خروجي

ــوان ــه عن ــاژول ET 200Mب ــتفاده از م  • اس
.Expansion Module

Simatic Ma ــي با نرم افزار - • برنامه نویس
ager .]2[و]4[

5. بکار گیري HMI  به عنوان سامانه ی 
پایش

باتوجه به گستردگي پروسه ی خط ED-PVC از 
ــه با نرم افزار  ــک HMI پنل مدل  MP 377 ک ی
Winccflexible برنامه نویسي مي شود استفاده 
ــت. با لمس هر کدام از تصاویر ایجاد شده  شده اس
در صفحه ی اصلي HMI تجهیزات صفحه مربوط 
ــرکار مي توانند  ــور و تعمی ــده و اپرات ــه آن باز ش ب

ــگرها، خطاها و موتورها را  اطالعات مربوط به حس
مشاهده نماید.

بهره گیري از HMI  به شرح زیر مي باشد:
• پایش تجهیزات در هر صفحه مستقل؛

ــک  ی در   ED-PVC ــد  فرآین ــش کل  پای  •
صفحه)تجهیزات، خطاها وOperation Boxها(

• پایش کلیه فالت هاي تجهیزات؛
ــخت افزاري تابلوي  ــه خطاهای س • پایش کلی

کنترل؛
• پایش صفحات Interlock ها بین پروژه  هاي 

در ارتباط با سامانه ی ED-PVC؛
• امکان دریافت گزارشات در صفحات مجزا به 
ــات مي توان زمان  ــه که در این صفح صورت روزان
Auto Start ــتگاه، علت توقف و زمان توقف دس

مجدد سامانه را نیز مشاهده نمود؛
ــه صورت ــي ب ــف USERهای ــکان تعری  • ام

Group ،Administrator و Operator براي 
صفحات مختلف ]3[.

6. شبکه
ــتاندارد ــبکه ی اس ــروژه از  ش ــن پ ــراي ای  در اج

 HMIو PLC ــن ــاط بی ارتب ــراي  ب  Profibus
ــه در نتیجه منجر به  ــور تبادل اطالعات ک به منظ
HMI ــده در بخش ــش وضعیت هاي گفته ش نمای

مي باشد استفاده شده است. در صفحه ی پیکربندی 

اتوماسيون خطوط ED-PVC در سالن رنگ خودروي...
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ــه  ــزار Simatic Manager ب ــخت افزار، نرم اف س
ــاص می دهد که  ــک گره اختص PLC  و HMI ی
ــاط دارند. در ادامه  ــل این دو گره با هم ارتب در اص
ــبکه صنعتي  ــت بکارگیري این ش ــه توضیح و عل  ب

پرداخته شده است.

Profibus-DP6. 1. شبکه ی
Master/ ارتباط  ــبکه یProfibus-DPبراي  ش
Pro ــبکه  - Slave به کار مي رود، بنابراین در ش

ــرو  ــا DP Master و DPSlave س bus-DP ب
ــا مي توانند  ــت. DP Masterه کار خواهیم داش
ــد. این  ــه درگاه DP دارن ــند ک ــي باش CPU  های
ــارت DP 2 در انتهاي  ــا عب ــوالً ب ــا معم CPU ه
ــوند. در مورد CPUهایي  ــان مشخص مي ش نامش
ــه درگاهDP ندارند در صورت انتخاب کارت هاي  ک
ــد   ــتیباني مي کنن ــرویس DP را پش ــه س "CP ک
ــوان Master به کار  ــه عن ــم PLC  را ب مي توانی

ببریم.
ــبکه هاي ش ــر  دیگ ــزء  ج ــا  "DP Slaveه

  Master ــا  ب ــه  ک ــند  مي باش   Profibus DP
ــرار مي کنند و با مقاصد مختلفي به کار   ارتباط برق

مي روند]1[.

PLC 7. تکنیک هاي برنامه نویسي در
زیمنس

شناسایي و استفاده از ترکیب مناسب پیکربندي هاي 
ــیون یکي از  ــأله ي اتوماس نرم افزاري براي حل مس
ــد. زبان هاي مبتني بر  چالش هاي پیش رو مي باش
IEC 61131-3 از قبیل منطق نردباني یا نمودار 
ــیاري از فعالیت هاي  ــاي عملیاتي براي بس بلوک ه
ــاً مبتني بر عملکردهاي  تولیدي گسسته که اساس
ــین هاي پیشرفته ی  ــن/خاموش و داراي ماش روش
ــد رویه هاي  ــتند و نیازمن ــالت چندگانه هس تبدی

نگهداري و تعمیرات پیشگویانه، مناسب مي باشد.
ــت برنامه نویسي  ــعي شده اس در این پروژه س
ــتاندارد  IEC 61131-3 و  این پروژه را مطابق اس
ــته و در موارد مشابه  تجهیزات موجود را یکبار نوش

استفاده شود]5[.
ــابه بودن تجهیزاتي مثل رولرها،  با توجه به مش
ــفرها مي توان از امکانات و  باالبرها و روتاري ترانس
ــي استفاده کرده و براي هر  تکنیک هاي برنامه نویس
ــته و در  کدام از این تجهیزات یک تابعFC( 4( نوش
ــتفاده کرد. به عنوان  ــبکه هاي مختلف برنامه اس ش
مثال در این پروژه چهار میز چرخان وجود دارد که 
با طراحي یک FC مناسب مي توان از آن براي تمام 

میزهای چرخان دیگر نیز استفاده کرد.
ــاي ورودي و  ــني مي توان پایه ه ــر فانکش در ه
ــگرها،  ــي هر تجهیزي را تعریف کرده و حس خروج
ــن پایه ها معرفي  ــیربرقي ها را براي ای موتورها و ش
کرد. این امر باعث شده تا برنامه نویسي مرتب گویا 

4. Function

 منابع :
[1]Serial interface standard (national instrument)
[2]Control gear for industry Siemens
[3]Human machine inter face system Siemens

]4[راهنماي کاربردي PLC، مهندس سعید غریبي، انتشارات مثلث نارنجي، 1387
]5[ماهنامه ی صنعت هوشمند- سال سیزدهم- شماره 116صفحه 34

]6[ آرشیو سالن رنگ شرکت سایپا.

 نگارندگان:
مهندس حمید رضا ولي زاده: دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسي؛

مهندس مرتضي دربان: کارشناس الکترونیک-دانشگاه آزاد تهران جنوب؛
مهندس علي هاشم بیگي: کارشناس مدیریت صنعتي.

شکل 4.  اسکید بانک]6[

]6[ PVC شکل5. سوار کردن بدنه توسط  اپراتور بر روي سامانه ی انتقال زنجیري خط

و کم حجم باشد که در نتیجه کارکنان نگهداري و 
تعمیرات مي توانند سرعت بیشتري در مواقع تعمیر 

وعیب یابي داشته باشند.

 8. نتیجه گیري
ــان  ــروژه ی ED-PVC و در زم ــراي پ ــداز اج  بع
ــرداري توقفات خط تولید مرتبط با تجهیزات  بهره ب
ــامانه هاي اتوماسیون بسیار کاهش یافته )در حد  س

صفر( و سامانه بسیار کاربر پسند شده است.
ــروژه مي توان به  ــوارد مهم بعد از اجراي پ از م

موارد زیر اشاره کرد:
ــامانه ی ED-PVC در  ــعه ی  س • قابلیت توس

پروژه هاي بعدي؛

ــبکه یPLC هاي سالن رنگ  • قابلیت ایجاد ش
و درنهایت ایجاد شبکه ی پایش کلي؛

ــوارد  م در  ــامانه  س ــودن  نم ــمند  هوش  • 
خطا ها،گزارش ها و اتوماسیون؛

• کاهش توقفات؛
• کاهش حوادث؛

• تسهیل در امور مربوط به نگهداري و تعمیرات 
)RCM ،TPM ،PM و...(؛

ــراي دو کالس بدنه  ــري خط تولید ب • بکارگی
خودرو؛

ــرا و  ــي، اج ــش طراح ــازي بخ  • استانداردس
برنامه نویسي.

اتوماسيون خطوط ED-PVC در سالن رنگ خودروي...
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فی معيارهای انتخاب حسگرهای دما
ترموکوپل ها

ای��نمقالهمروریب��رویژگیهایاصل��یترموکوپلها
)T/C(کهیکنوعبسیارمهموصنعتیازحسگرهای
دماهس��تندخواهدداشتواطالعاتمفیدیرادرمورد
چگونگیانتخاببهترینومناسبتریناینحسگرهابا
توج��هبهکاربردموردنظردراختیارش��ماقرارمیدهد.
بخشنخس��تمقالهبهاصولعملک��ردترموکوپلهاو
بخشدومبهان��واعترموکوپلهاوویژگیهایهریک

خواهدپرداخت.

واژه های کلیدی: حسگر دما، اندازه گیری دما، ایزوالتور، 
ترموکوپل

ان
رد

رگ
ــ

ب

ت اول
قسم

مهندس محمدعلی عبدوس
 m.a.abdous@gmail.com
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ــت که  ــن پارامترهایی اس ــی از اصلیتری ــا یک دم
ــت.  اندازهگیری آن در صنایع مختلف، مورد نیاز اس
ــکلهای مختلف و با استفاده  اندازهگیری دما به ش
ــگرهای گوناگونی انجام می شود که معموالً  از حس
این اندازهگیریها بر با بهرهگیری از پنج نوع حسگر 

پایه انجام میشود:
• ترموکوپلهاT/C( 1(؛

• حسگرهای مقاومتیRTD( 2(؛
• ترمیستورها؛

• حسگرهای مادون قرمز؛
ــا مدارات مجتمع3  ــگرهای نیمه هادی ی • حس

 .)IC(
از میان این پنج نوع، ترمیستورها در کاربردهای 
ــی هم ندارند مورد  ــی که نیاز به دقت چندان عموم
ــا اغلب در  ــد. نیمههادی ه ــتفاده قرار میگیرن اس
بردهای مداری یا حسگرهایی که بر پایهی بردهای 
ــکار میروند. در  ــدهاند، ب ــاخته ش ــی س الکترونیک
ــتقیم با جسم مد نظر نباشد  مواقعی که تماس مس
ــود. اما  ــتفاده میش از اندازه گیری مادون قرمز اس
برای کابردهای صنعتی که معموالً اندازهگیریها از 
ــگرهای  راه دور انجام میپذیرد، ترموکوپلها و حس

دمایی مقاومتی متداولترین گزینه هستند.
ــر کاربردهای صنعتی به اندازهگیری دما  در اکث
ــیگنال  ــم، به این معنی که س ــاز داری از راه دور نی
ــافتی در  ــد پس از طی مس ــده بای ــری ش اندازهگی
ــوالً برای   ــود. معم ــر دریافت ش ــورد نظ ــل م مح
ــیگنال سطح پایین  ــازی و تبدیل س تقویت، جداس
ــتگاههای نظارتی و یا انتقال  ــطح باال در دس به س
ــیگنال، از ترانسمیترهای صنعتی استفاده   مجدد س
ــن  ــد از ای ــرار باش ــه ق ــی ک ــود. در صورت میش
ــمیترها برای انتقال سیگنال مربوط به دمای  ترانس
ــده استفاده شود، معموالً گزینههای  اندازهگیری ش
پیش روی شما برای انتخاب حسگر دمایی مناسب 
ــود. اما از میان  ــه T/C و یا RTD محدود میش ب
 تعداد بسیار زیادی حسگرهای اندازهگیری دما مثل 
ــگرهای دمایی مقاومتی چگونه  ترموکوپلها و حس
ــگر را انتخاب  ــب ترین حس میتوان بهترین و مناس

کرد؟ 
ــی  ــای اصل ــر ویژگیه ــروری ب ــه م ــن مقال ای
ــیار مهم و  ــه یک نوع بس ــا) T/C( ک ترموکوپله
ــتند خواهد داشت  ــگرهای دما هس صنعتی از حس
ــورد  چگونگی انتخاب  ــات مفیدی را در م و اطالع
ــگرها با توجه به  ــبترین این حس ــن و مناس بهتری
ــرار میدهد.  ــما ق ــورد نظر در اختیار ش ــرد م کارب
ــت مقاله به اصول عملکرد ترموکوپلها  بخش نخس
ــش دوم به انواع ترموکوپلها و ویژگیهای هر  و بخ

یک خواهد پرداخت.

1. Thermocouple
2. Resistance Temperature Detector
3. Integrated Circuit

اساس کار اندازه گیری دما توسط 
ترموکوپل ها

ــما با ترموکوپل ها آشنا هستید، در غیر  احتماالً ش
این صورت به سراغ این مقاله نمی آمدید. اما نکات 
ــود دارد که باید  ــاره ی ترموکوپل ها وج مهمی درب
ــاب آگاهانه بین انواع  ــا بتوانید یک انتخ بفهمید ت
ــید. در این صورت  ــگرهای مختلف داشته باش حس
ــت که می توانید از تبعات منفی ناشی از انتخاب  اس
نامناسب حسگر دما در کاربردهای مختلف در امان 

باشید. 
ابتدا، باید مفاهیم نادرستی که درباره ی نحوه ی 
ــالح کنیم.  ــن داریم را اص ــایل در ذه کار این وس
ــابه  ــما این عبارت یا عباراتی مش ــت ش ممکن اس
ــه »ترموکوپل  ــید ک ــنیده یا به کار برده باش را ش
ــط اتصال  ــاد می کند که توس ــم ایج ــک ولتاژ ک ی
ــود«. فقط  ــس تولید می ش ــز ناهمجن ــن دو فل بی
ــده از ترموکوپل در  ــی از این تعریف ساده ش بخش
ــیار  ــت و اما در کل بس ــت اس بهترین حالت درس
ــت. واقعیت این است که اختالف  گمراه کننده اس
ــر دیگر آن باعث  ــانا با س ــر رس دمایی میان یک س
ــه ی  ــروی محرک ــک نی ــدار کوچ ــک مق ــد ی تولی
ــوردن تعادل  ــه هم خ ــا ب ــیEMF( 4( ی الکتریک
ــه  این امر به ایجاد  ــده ک بین بارهای الکتریکی ش
ــانا منجر می شود. ــیل در دو سر رس اختالف پتانس

این تعریف به اندازه ی کافی ساده بود، اما چگونه 
می توان واقعاً این نیروی EMF را اندازه گرفت و از 
نتیجه ی اندازه گیری برای تشخیص دما  استفاده کرد؟

ــه ی الکتریکی به عنوان  ــا نیرو محرک EMF  ی
ــیل ایجاد جریان  ــطحی از تمایل ذاتی یا پتانس س
ــدن بارهای الکتریکی  الکتریکی در نتیجه ی جدا ش
ــل برای  ــا این تمای ــود. م ــانا تعریف می ش در رس
ــف در مدار را  ــان بین دو نقطه ی مختل ایجاد جری
ــا واحد ولتاژ  ــیل می نامیم و آن را ب اختالف پتانس
ــری واقعی این  ــا برای اندازه گی ــان می کنیم. ام بی
ــه دو نقطه ی تماس  ــا اختالف ولتاژ، ما ب EMF ی
احتیاج داریم. این به معنای این است که باید مدار 
ــط اضافه کردن یک مسیر الکتریکی برگشتی  توس
ــاده از همان ماده  ــود. چنان چه به طور س کامل ش
ــتفاده کنیم، اختالف  ــیر برگشتی اس به عنوان مس
 EMF ــانای اصلی یک ــن دو انتهای رس دمای بی
ــیر تولید  ــاوی ولی در خالف جهت در این مس مس
ــا مجموع EMF های  ــود ت می کند که باعث می ش
ــدازه گیری دما  ــرای ان ــود، که ب ــدی صفر ش تولی
ــد. این رابطه را به عنوان »قانون  ــب نمی باش مناس
ــر تعرف  ــیم که در زی ــن5«  می شناس ــواد همگ م
ــد(: ــاً Wikipedia.org را ببینی ــود )لطف می ش

ــی نمی تواند با اعمال  ــک جریان ترموالکتریک ی
ــطح مقطع  ــرارت تنها و صرف نظر از این که س ح
ــداری که تنها ــت تغییر کد، در م ــاده ممکن اس م

4. ElectroMotive Force
5. Law of Homogeneous Material

ــده دوام یابد. این  ــکیل ش ــز همگن تش ــک فل از ی
ــیم ها از  ــت که چنانچه تمامی س به معنای آن اس
ــند اختالف دمایی  ــده باش ــاخته ش یک جنس س
ــاژ خروجی  ــر روی ولت ــی ب ــن ورودی و خروج بی
ــرارت نمی توان  ــیله ی ح ــت. به وس ــذار نیس اثر گ
ــرار کرد که  ــداری برق ــی را در م ــان الکتریک جری
ــت. ــده اس ــاخته ش ــس س ــک جن ــام آن از ی تم

ــطوح مختلفی  ــانا، س انواع مختلف فلزهای رس
ــبت  ــار الکتریکی را به نس ــا جدایش ب از EMF ی
ــد می کنند.  ــی موجود در خود تولی ــان دمای گرادی
ــون سی بک6 این اثر را در سال 1822 کشف  تامس
ــناخته  ــی بک« ش ــرد و امروزه به عنوان »اثر س ک
ــود دارد تا از اثر  ــود. بنابراین، این امکان وج می ش
ــی بک برای اندازه گیری دما به وسیله ی فلزات  س
ــتفاده کرد و  ــتی اس ــیر برگش مختلف و برای مس
ــن جدایش بارهای الکتریکی بین دو  ارتباطی را بی
ــا ایجاد کرد. ــف و دمای دو انتهای فلزه فلز مختل

ــروع  ــن دو فلز ناهمجنس در ش ــا اتصالی بی م
ــن معنا که،  ــت ایجاد می کنیم. به ای ــیر برگش مس
ــدار را کامل کرده  ــده،  م ــاده ی ایجاد ش اتصال س
ــل چیزی که  ــد. مث ــم نمی باش ــع EMF ه و منب
ــول ترموکوپل در ذهن داریم. اغلب از تعریف معم

ــته  ــر مدار ترموکوپل بس ــاال در انتهای دیگ ح
ــب با اختالف  ــده، می توان ولتاژی را که متناس ش
ــدازه گیری  ــت ان ــیم ها اس دمای بین دو انتهای س
ــده و به  ــیله ی قانونی که اخیراً ذکر ش کرد. به وس
ــد، در بین  ــن« نام برده ش ــون »مواد همگ نام قان
مسیر سیم های ترموکوپل این سیم ها وارد بخشی 
ــیله ی اندازه گیری دیگری  ــرد و بدون حضور وس س
ــده و از همین  ــرات دمایی ش ــی تغیی ــرای بررس ب
ــپس این دو انتها به یک  قسمت خارج می شود. س
ــده و باعث ایجاد مجموع  ــته متصل ش سیم پیوس
ــود و این ساختار  EMF صفر برای کل مدار می ش
ــی دما تأثیری نمی گذارد. بر روی اندازه گیری نهای

ــدون  ــی ب ــأله ی مفهوم ــک مس ــوز ی ــا هن ام
ــه چگونه  ــت ک ــی می ماند و آن این اس ــخ باق پاس
ــمت انتهایی باز  ــاژ در قس ــکان اندازه گیری ولت ام
ــه ولتاژ اضافی  ــود دارد در حالی ک ــل وج ترموکوپ
ــده در نتیجه ی اتصال سامانه ی   ترموکوپل ایجاد ش
ــواب به این  ــت. ج ــده اس ــری لحاظ نش اندازه گی
ــیله ی  ــال ترموکوپل به وس ــت که، اتص صورت اس
ــد( خود  ــوالً از مس می باش ــری )که معم اندازه گی
ــد. با توجه  ــک ترموکوپل عمل می کن ــه عنوان ی ب

6. Thomson Seebeck
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شکل 1. مدار ساده شده ی اندازه گیری یک ترموکوپل

ــت(  ــده اس )ولتاژی که بر اثر اختالف دما ایجاد ش
ــت. بنابراین  ــر با صفر اس ــن دو اتصال براب ــن ای بی
ــی دمای  ــا بتوان براحت ــود دارد ت ــن امکان وج  ای
ــب این دما  ــه ولتاژ متناس ــده را ب ــری ش اندازه گی
ــه اطمینان از مقدار  ــاخت. از آن جایی ک مرتبط س
ــرد ترموکوپل با این روش  ــمت س دمای اتصال قس
ــت، دمای واقعی اتصال قسمت  براحتی ممکن نیس
سرد را معموالً به طور جداگانه اندازه گیری می کنند. 
با اندازه گیری سیگنال ایجاد شده توسط ترموکوپل 
ــاظ  ــرد«  را از لح ــمت س ــال قس ــوان »اتص می ت
ــیله ی مفاهیم  ــی تنظیم کرد و به وس ترموالکتریک
ــبه یا  ــش دیگر را محاس ــی دمای واقعی بخ ریاض
ولتاژ معادل آن را بدست آورد. )شکل 1 را ببینید(

ــه  ک دارد  ــود  وج ــکان  ام ــن  ای ــه  چ ــر   اگ
ــاناهای  ــی از رس ــر ترکیب ــا ه ــا را ب ترموکوپل ه
 ناهمجنس ساخت، اما تعدادی استاندارد برای انواع 
ــتانداردها از  ترموکوپل ها وجود دارد که در این اس
ــت که تا حد امکان ولتاژ  ــتفاده شده اس موادی اس
ــخص  ــتری تولید را از یک گرادیان دمایی مش بیش
ــیت این ترموکوپل ها بیشتر  تولید می کنند )حساس
است(. اکثر انواع این ترموکوپل  ها با مواد بکار رفته 

در آن ها در جدول 1 نشان داده شده است.
 "I" ــدول، عالمت نـکات مهـم جـدول 1: در ج
ــانه ی محیط خنثی7 و "R" نشانه ی محیط کم  نش
اکسیژن، "O" نشان دهنده ی محیط های اکسیدی 
ــان دهنده ی خالء  ــاال8- و "V" نش ــیژن ب –با اکس
ــر این محیط ها  ــد. برای توضیحات مختص می باش

قسمت زیر را ببینید.
نوع K  ترموکوپل ها از ماده ی مغناطیسی نیکل 
ــتفاده می کنند. مواد مغناطیسی هنگامی که به  اس
نقطه ی کیوری9 خود نزدیک می شوند در خروجی 
خود تغییرات پرشی را نشان می دهند. این تغییرات 
   354°C تقریبا در دمای  K ــوع ــرای ترموکوپل ن ب
ــت که در  ــد. نقطه ی کیوری دمایی اس رخ می ده

7. Inert atmospheres
8. Oxidizing atmosphers
9. Curie point

ــتر به  آن ماده ی فرومغناطیس با دادن حرارت بیش
ــود. برای مثال،  ماده ی پارامغناطیس تبدیل می ش
ــی با باال رفتن دمای خود از  یک ماده ی مغناطیس
ــی خود را از  ــوری خاصیت مغناطیس ــه ی کی نقط
ــت می دهد. برای نیکل این تغییرات می تواند با  دس
اعمال سرما برگشت پذیر باشد. بعضی از نقاط دمایی 
  )Fe( کیوری برای مواد مختلف به شرح زیرند: آهن
ــت )Co( تا حد C°1130، نیکل  تاC°770، کوبال
ــید آهن )Fe2O3( تا  )Ni( باالی C°358 و اکس
ــد. همان طور که در جدول 1  حد C°622  می باش
مشاهده شد، برای انتخاب ترموکوپل جدولی برای 
راهنما )جدول 1( با توضیحاتی در مورد محدوده ی 
ــکیل  ــاده ی تش ــیت و م ــگر، حساس ــی حس  دمای
ــط، مورد  ــرایط محی ــن ش ــده ی آن و همچنی دهن
ــگر نقش  ــتفاده قرار می گیرد. البته قیمت حس اس
ــازی می کند به خاطر  ــن انتخاب ب ــی را در ای مهم
ــیار گران تر  ــی از انواع ترموکوپل ها بس این که برخ
ــتند. برای مثال، حسگرهایی که  از انواع دیگر هس
ــه ی پالتینی دارند معموالً به علت مواد پالتینی  پای

مورد استفاده در آن ها بسیار گران تر هستند. 
ــده در دماهای  ــتفاده ش بخاطر این که مواد اس
بسیار باال یا پایین در ترموکوپل ها بسیار تحت تأثیر 
ــتفاده خود قرار دارند، باید شرایط  محیط مورد اس
ــتفاده از ترموکوپل ها  موجود محیطی در هنگام اس

که در جدول 1 آمده است، مد نظر قرار گیرد.
ــی گویند که  ــی« به محیط ــک »محیط خنث ی
ــامل مقدار کمی و یا بدون  ــی از گازها که ش ترکیب
ــکیل می دهد. این محیط  ــیژن است آن را تش اکس
ــت که واکنش دهنده با  ــاً دارای گازهایی اس اساس
ــتانه ی واکنش آن ها  ــتند یا آس گازهای دیگر نیس
ــت. گازهایی مانند نیتروژن، آرگون،  ــیار باال اس بس
ــید کربن، معموالً اجزای ترکیبات  هلیم، و دی اکس

گازهای خنثی را تشکیل می دهند.
ــاره به محیطی دارد  یک »محیط کاهیده« اش
ــیژن و یا هر گاز  ــیون در اثر نبود اکس که اکسیداس
ــید کننده ی  دیگر در آن محیط صورت  یا بخاراکس
ــده معموالً به محیط هایی  نمی پذیرد. محیط کاهی

معيارهای انتخاب حسگرهای دما ترموکوپل ها

ــاالت در دمایی  ــه اطمینان داریم که اتص به این ک
ــن ترموکوپل های اضافی  ــان قرار دارند اثر ای یکس
ــد زیادی کم  ــامانه ی اندازه گیری تا ح ــر روی س ب
ــود. این اصل به عنوان »قانون فلزات میانی«  می ش
ــناخته می شود. )Wikipedia.org را ببینید( ش

ــک  ی ــل  داخ ــا  EMFه ــری   جب ــع  جم
ــواد مختلف صفر  ــکل از هر تعداد م مدار متش
ــاالت )معمواًل در دمای  ــت وقتی که تمامی اتص اس
پایین( در دمایی یکسان قرار داشته باشند. بنابراین 
چنان چه فلز سومی وارد مدار شود در حالی که دو 
سیم دیگر محل اتصال سرد را تشکیل داده اند، و تا 
ــال جدید در یک دما قرار دارند،   وقتی  که دو اتص
هیچ ولتاژ اضافی ای توسط فلز جدید اضافه شده به 
داخل مدار در سامانه ی اندازه گیری وارد نمی شود.

ــن  ای ــرل  کنت در  ــا  م ــی  توانای ــن   بنابرای
ترموکوپل های ناخواسته ی بوجود آمده در سامانه ی 
اندازه گیری به طور مستقیم به این بستگی دارد که 
تا چه حد می توان هر دو اتصال سرد را در یک دما 
نگه داشت. معموالً گفتن این جمله آسان تر از عمل 
کردن به آن است؛ به این صورت که گرادیان دمایی 
)اختالف دما( معموالً در نتیجه ی انتقال حرارت به 
ــد. گرادیان های دمایی  اجزای مدار به وجود می آی
ــت به خاطر گرمای تولید شده در  دیگر ممکن اس
ــن کننده ی توان  ــامانه های تأمی مدارات کناری، س
ــرعت سامانه های خنک  الکتریکی یا حتی تغییر س
ــد.  ــده ی محیط مثل فن ها در یک محیط باش کنن
ــامانه ی   برای هر کدام از ترموکوپل ها که در یک س
ــورد بهره  برداری قرار می گیرد، توجه  اندازه گیری م
خاصی باید به کم کردن منابع این خطاهای ایجاد 
شده داشته باشیم. )بیشتر در این باره بحث می شود(

ــا برای  ــه به م ــا ک ــوم ترموکوپل ه ــون س قان
ــه نام  ــک می کند  ب ــری EMFها کم ــع جب جم
ــی« نام گذاری  ــای میان ــا دماه ــی ی ــون توال » قان
ــد(: ــاً Wikipedia.org را ببینی ــود )لطف می ش

ــن وقتی که اتصال ها  چنان چه دو ماده ی همگ
ــند EMF1 را تولید  در دماهای T1 و T2 می باش
ــتند  ــه در دمای T2 و T3 هس ــی ک ــد و وقت کنن
ــن می توان گفت  ــد، بنابرای ــد کنن EMF2 را تولی
 T3 و T1 ــال در دماهای ــی که این دو اتص هنگام
ــا EMF1+EMF2 را  ــتند EMF ی  برابر ب هس

)T1<T2<T3(.تولید می کنند
ــرای اندازه گیری دما در ترموکوپل از  تاکنون، ب
ــده در انتهای باز ترموکوپل استفاده  ولتاژ ایجاد ش
ــده را به اختالف دمای  کردیم و این ولتاژ ایجاد ش
ــبت دادیم. این  ــده در دو انتهای سیم نس تولید ش
ــرای اندازه گیری مقدار  ــت که، ب ــه معنای آن اس ب
ــمتی که  ــای گرم ترموکوپل یعنی قس دما در انته
ــمت  قصد اندازه گیری آن را داریم، باید دمای قس
ــم. در حالت ایده آل اگر هر دو  ــرد را بدانی اتصال س
ــای صفر درجه ی  ــده در دم ــال اندازه گیری ش اتص
ــادل ترموالکتریکی  ــند، ولتاژ مع ــانتی گراد باش س
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جدول 1. انواع ترموکوپل های رایج و موارد استفاده از آن ها  
انواع 

ترموکوپل 
بر حسب 
استاندارد 

ANSI 

مواد مورد استفاده در 
 اتصاالت ترموکوپل

گیری رنج دمایی اندازه
 شده توسط ترموکوپل

حساسیت 
اسمی 

 ترموکوپل

 های خاصقابلیت استفاده در محیط

 خال
 اکسیدی

)پر 
 اکسیژن(

)کم  کاهیده
 خنثی اکسیژن(

K 

 کرومل )کروم و نیکل(
و آلومل )نیکل 

 مینیوم(وآل
 دارد ندارد دارد ندارد C 4621 uV/°C93° تا -C481° از

قابل  باال هایهای دماگیریی دمایی وسیع و قیمتی بسیار پایین هستند. برای اندازهاکثر انواع این مدل دارای محدوده
. استمغناطیسی و سیم منفی  است مثبت غیرمغناطیسیسیم و دارای مقاومت زیاد در برابر خوردگی هستند.  استفاده

های دارای سولفور دور نگه داشته از محیطبنابراین باید و  پذیر در برابر سولفورهای اکسیدی اما آسیبمناسب برای محیط
 باشند.

J 

 دارد دارد دارد دارد C021 uV/°C55° تا C1° از کنستانتین -آهن 
هایی که در آنها رطوبت محیطگیری در قرار دارد. مناسب برای اندازه ی دوماین نوع از ترموکوپل از دید کاربرد در رتبه

باشد. به علت ظرافت سیم و موجود نباشد. سیم آهنی مثبت مغناطیسی بوده در حالی که سیم منفی مغناطیسی نمی
برای استفاده  . مناسبشودتوصیه نمی باشدمی C 511°باالتر از های زدگی در دماحساسیت سیم آهنی آن در برابر زنگ

آهنی مثل  . به علت بعضی از خواص بوجود آمده در سیمباشدمی C021°هایی کم اکسید تا دمای در خال، هوا و محیط
. استفاده از این یت روبرو استمحدودبا زدگی استفاده از آن زیر دمای صفر درجه خاصیت ترد و شکننده بودن و زنگ

( که Curie pointی کیوری )نقطه علت تغییر سریع خاصیت مغناطیسی آن در به C021°ترموکوپل در دمای باالتر از 
باعث تغییر در خصوصیات آن شده و کالیبراسیون انجام شده برای ترموکوپل را برای  ،دهدرخ می C001°در  تقریباً

 کند.همیشه مختل می

E 

-کرومل )نیکل و کروم(
 دارد ندارد دارد ندارد C386 uV/°C02° تا C1° از کنستانتین

رین تها بهبه علت دارا بودن خاصیت غیرمغناطیسی در کنار باالترین مقدار ولتاژ خروجی در میان سایر ترموکوپل
هایی با دماهای بسیار )محیط 4سرمازاهای کند. این گزینه بسیار مناسب جهت استفاده در محیطحساسیت را ایجاد می

 های دارای سولفور نگه داشته باشند.محیطبنابراین باید از و است پذیر آسیبو در برابر سولفور باشد.پایین( می

T 

 دارد دارد دارد دارد C111 uV/°C15° تا -C 481° از کنستانتین-مس
باشد. های دارای رطوبت و قطرات مایع دارای پایداری بسیار باال در دماهای پایین میمقاوم در برابر خوردگی در محیط

باشد. غیر مغناطیسی، مناسب تا های سرمازا و مناسب برای فضای مرطوب میی خطای کم در محیطمحدودهدارای 
 باشدمی -C611°بسیار پایدار، مقاوم در برابر رطوبت، مناسب برای دمای پایین تا حد  C901°دمای حدود 

N 

 دارد دارد دارد دارد C4411 uV/°C1/41° تا C 1° از نیکروسیل-نیسیل

این  ،Sو  B ،R هایترموکوپل قیاس باپایین در  پایداری باال و مقاوم در برابر اکسیداسیون در دماهای باال و قیمت نسبتاً
جای آنها تبدیل کرده است. بسیار دقیق و قابل اطمینان در ه ترموکوپل را به جایگزینی مناسب در برخی کاربردها ب

پذیر در برابر باشد. آسیبهای خشک میهای اکسیدی، خنثی و محیطمحیطباشد. بسیار مناسب در دماهای باال می
 های دارای سولفور دور نگه داشته باشند.محیط پذیر است و بنابراین باید ازآسیب سولفورو

                                                           
1 -Cryogenic 

معيارهای انتخاب حسگرهای دما ترموکوپل ها
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ــا هیدروژن  ــامل نیتروژن و ی ــود که ش گفته می ش
ــوالً در  ــن گازها معم ــال، از ای ــرای مث ــتند. ب  هس
ــخت  ــود که عملیات س ــتفاده می ش کوره هایی اس
ــا و باال بردن  ــه منظور کاهش تنش ه ــازی فلز ب س
ــد.  مقاومت فلز در برابر خوردگی دارای اهمیت باش
ــای خاصی برای  ــروژن در کوره ه ــن از نیت همچنی
بهبود عملیات اتصال در بعضی از اتصاالت در کنار 

هم مورد استفاده قرار می گیرد.
ــیون« محیطی گازی  ــط اکسیداس یک »محی
ــیون فلزات به آسانی در  ــت که در آن اکسیداس اس
ــاق می افتد. در  ــاد در محیط اتف ــیژن زی برابر اکس
ــط، محیط کاهنده قرار دارد که در  مقابل این محی
باال توضیح داده شد که در آن اکسیژن کاهش داده 
شده یا حذف شده است. اکثر فرآیندهای احتراقی 

ــیدان برای ادامه ی احتراق نیاز  به محیط های اکس
ــی به اندازه ی کافی در حضور  دارند. اکثر مواد وقت
ــوند، اکسید می شوند.  ــیژن حرارت داده می ش اکس
ــی  ــیون هنگامی اتفاق می افتد که بخش اکسیداس
ــده و بعضی  ــته ش ــکل ماده شکس  از ترکیب متش
ــده و با اکسیژن موجود  ملکول ها که از ماده جدا ش
ــید می کنند.  ــده و تولید اکس در محیط ترکیب ش
ــول در فرآیند  ــال، چیزی که به طور معم برای مث
ــد، تبدیل کردن  ــرامیکی رخ می ده پخت مواد س
ــرل رنگ آن ها  ــیدی و یا کنت ــکال اکس  مواد به اش
ــوزانده  ــات مس س ــه کربن ــی ک ــد. هنگام  می باش
ــده و سوزانده می شود و  می شود، کربن آن جدا ش
ــته  ــه اتصال بین ملکول مس-کربن شکس  وقتی ک
ــیژن موجود با مس ترکیب شده و  ــود، اکس می ش

اکسید مس را شکل می دهد.
»محیط خالء« اشاره به بخشی از فضا دارد که 
ــد. این به  ــده باش از هر گونه ماده ی آزاد خالی ش
ــت که فشار داخل این محیط از فشار  معنی آن اس
ــت. توجه داشته  ــیار کمتر اس محیط در بیرون بس
ــتبابی  ــالء عماًل قابل دس ــط کاماًل خ ــید محی  باش
ــد، چرا که اتم ها و ذرات همواره در محیط  نمی باش
ــاره به این  حضور دارند. اما کیفیت محیط خالء اش
ــالء کامل نزدیک  ــه تا چه حد به محیط خ دارد ک
ــار محیطی در چه نسبت  ــده ایم. به عبارتی فش ش

پایینی در برابر فشار اتمسفر یک بیرون قرار دارد.
ــترین دماها برای هر کدام از ترموکوپل ها  بیش
معموالً به عایق بکار رفته در آن ها محدود می شود.
ادامه دارد

C 

 م/رنی(5)% تنگستن
 /رنیم(62)%تنگستن 

 دارد ندارد ندارد دارد C6911 uV/°C42° تا C 1° از

 هایی با حضور هیدروژن باال و یا وجود گازهای خنثیها، محیطهای خال کورهدماهای باال محیطاستفاده در برای 
دار استفاده شود. مقاومت است در فضایی اکسیژن C621° هنگامی که دما باالتر از شود. به هیچ وجه نبایدپیشنهاد می

 آید(به حساب نمی ANSIی هادباشد. )جز استاندارمی کماین ترموکوپل در برابر اکسیژن بسیار 
باشند )این حساسیت ها میبه علت حساسیت پایین پایدارترین نوع ترموکوپل Sو  B ،Rهای نوع ترموکوپل

تر نیز باشند و گرانها با حساسیت پایین دارای دقت پایین نیز می. ترموکوپل(باشدمی uV/°C01کمتر از  تقریباً
 گیرندبرای دماهای باال مورد استفاده قرار می هستند و عموماً

B 

 /رودیوم( 2)% پالتین
 دارد ندارد دارد دارد C4811 uV/°C0/0° تا C98° از /رودیوم( 91پالتین )%

باشد. باشد. برای کاربردهایی با دمای بسیار باال قابل استفاده میترین ولتاژ خروجی میترین حساسیت با پاییندارای پایین
ی درجه 16تا  1شود. برای اینکه این نوع از ترموکوپل برای دماهای بین ی از سرامیک حفاظت میشهمواره با پوش

باشد. بسیار مناسب برای مناسب نمی C51°بردن آن برای دماهای زیر  دهد بکارگراد یک ولتاژ خروجی را میسانتی
راحتی آلوده شده ه این ترموکوپل ب باشد.در مدت زمانی کم میهای خنثی یا دارای اکسید زیاد یا برای محیط خال محیط

 .محافظت شودهای حاوی بخارات آلوده کننده و باید در برابر محیط

R 

 /رودیوم (49)%پالتین
 دارد ندارد دارد دارد C4539 uV/°C2° تا C1° از پالتین

باشد و استفاده از آن در کشور دارای حفاظی سرامیکی می توان در دمای باال استفاده کرد. معموالًاین ترموکوپل را می
ه اثر یا اکسیدی، یا برای مدت محدودی در خال قابل استفاده است. بباشد. بکارگیری آن در محیط بیبریتانیا مرسوم می

 راحتی آلوده شده و باید در برابر هوای کم اکسیژن و بخارات آلوده محافظت شود.

S 

 /رودیوم(41)% پالتین
 دارد ندارد دارد دارد C4598 uV/°C1/41° تا C1° از پالتین

ی دمایی بوده اما حساسیت آن کم و قیمت آن زیاد است به طوری که استفاده از این ترموکوپل دارای بهترین محدوده
های محیط آن در باشد. بکاربردندارای حفاظی سرامیکی می سازد. معموالًبرای کاربردهای کلی نامطلوب میآن را 

به راحتی آلوده شده و باید در برابر هوای کم اکسیژن  باشد.خنثی و اکسیدی و یا برای زمان محدودی در خال مناسب می
ی به عنوان استانداردی برای کالیبراسیون نقطه Sخاطر پایداری باالی آن، نوع ه محافظت شود. ب کننده و بخارات آلوده

 رود.ذوب طال بکار می
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سـؤال از طرف پارسـا بنایی دانشجوی سال 
سوم مکانیک؛   

رابطه ی توان مورد نیاز برای یک پمپ 
دنده ای با دبی و فشار آن چیست؟ 

پاسخ از دکتر فرزاد جعفرکاظمی: 
ــده ای با دبی و  ــاز برای یک پمپ دن ــوان مورد نی ت
ــای دیگری نیز  ــه دارد. اما پارامتره ــار آن رابط فش
ــبه ی توان مورد نیاز هستند که شامل  برای محاس
ــرعت دورانی پمپ، راندمان موتور پمپ و میزان  س
ــر دور چرخش آن  ــم خروجی پمپ به ازای ه حج
هستند. قبل از بیان رابطه ی توان با سایر پارامترها 
ــت که معموالً سازندگان پمپ های  الزم به ذکر اس
دنده ای میزان حجم جابجایی را بر حسب سی سی 
ــخص می کنند. دبی پمپ با  بر هر دور چرخش مش
ــی به ازای هر دور  ــتفاده از میزان حجم جابجای اس
چرخش و سرعت دورانی از طریق رابطه ی 1 تعیین 
می شود و توان مورد نیاز برای پمپ بر حسب سایر 

پارامترها از رابطه ی 2 تعیین می شود. 
ــبات فوق و برخی محاسبات  برای انجام محاس
ــط دیگر، لینک نرم افزاری در بخش نرم افزارها  مرتب
ــیون( قرار دارد که عالقمندان  )ابزاردقیق و اتوماس
می توانند به کمک آن محاسبات فوق را انجام دهند.

ــکل  ــه ی اصلی این نرم افزار به صورت ش صفح
روبه رو است.

سؤال از طرف سپهر نوروزی، دانشجوی 
سال چهارم برق کنترل؛ 

چرا بر روی صفحه ی برخی از فشار 
سنج های عقربه ای عالوه بر فشار، دما نیز  
درج شده است؟ این فشارسنج ها در چه 

مواردی به کار می روند؟
پاسخ از دکتر فرزاد جعفرکاظمی: 

ــنج ها در صنعت تبرید  کاربرد عمده ی این فشارس
ــرای تعیین  ــنج ها ب ــوالً از این فشارس ــت. معم اس
ــب فشار و یا تعیین  ــباع یک مبرد بر حس دمای اش
ــباع یک مبرد بر حسب دمای آن استفاده   فشار اش
ــامانه های  ــود. این اطالعات در عیب یابی س می ش

برودتی یا در هنگام شارژ  آن ها کاربرد دارند.
برای روشن شدن موضوع تصویر دو عدد از این 
ــت که در یکی از  ــنج ها نشان داده شده اس فشار س
ــار و دما به ترتیب بر حسب بار و درجه ی  آن ها فش
 psi یا bar سلسیوس و در دیگری فشار بر حسب
ــت. هر دو  ــه ی فارنهایت اس ــب درج و دما بر حس
 )compound( ــار سنج ها از نوع ترکیبی این فش
ــتند که هم فشارهای نسبی منفی و هم مثبت  هس
ــری می کنند. در نوع SI حلقه ی داخلی  را اندازه گی
بر حسب فشار است و در نوع با واحدهای انگلیسی 

حلقه ی بیرونی نشان دهنده ی فشار است.
ــان  ــار نش ــرض کنید فش ــوان مثال ف ــه عن ب
ــنجی که بر حسب بار است ــده در فشارس  داده ش

 R134a ــتفاده در سامانه bar  1 و مبرد مورد اس
ــامانه های  ــه به جای R12 در س ــد )مبردی ک باش
ــتفاده قرار  ــی کوچک و کولر خودرو مورد اس برودت
 bar می گیرد(. اگر به شکل مراجعه کنید و از فشار
1 خطی فرضی رسم کنید تا حلقه ی مقیاس دمای 
ــاهده می نمایید که دمای  ــا را قطع کند مش مبرده

اشباع مبرد R134a تقریباً  οC 10-  است. 
نکته ی 1: دقت نمایید که فشار قرائت شده در 
ــار سیال داخل لوله است اما تنها در  هر صورت فش
ــیال داخل لوله برابر دمای قرائت  صورتی دمای س
شده است که سیال در حال اشباع باشد. در صورتی 
ــیال به صورت گاز سوپرهیت یا مایع متراکم  که س

باشد این دما، دمای سیال نیست.
ــان داده شده  ــار نش نکته ی 2: از آنجا که فش
ــت ممکن  ــار نسبی اس ــار سنج ها، فش ــط فش توس
ــت در هنگام مقایسه ی این عدد با اعداد جداول  اس
ــود. اما باید توجه  ــاهده ش ــتاندارد مغایرتی مش اس
داشت که اعداد فشار در جداول استاندارد بر حسب 
ــتند. برای مقایسه ابتدا باید فشار  فشار مطلق هس
نشان داده شده توسط فشارسنج را با فشار اتمسفر 
ــت می تواند  ــار حاصل که مطلق اس جمع کرد. فش
ــتفاده  ــباع از جداول مورد اس برای تعیین دمای اش

قرار گیرد.
 

1000/)/()(min)/( revccntdisplacemePumprpmSpeedMotorLitFlow ×=

(%)600
100)(Pr)/()()(

EfficiencyMotor
baressurerevccntdisplacemePumprpmSpeedWattinPower

×
×××

=

رابطه ی)1(

رابطه ی)2(
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ــاوره، تولید و تأمین تجهیزات اتوماسیون صنعتی و  .مش
ابزار دقیق

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

و گاز
88343692-3      
88343692-3      

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

.اتوماسیون صنعتی و برق
.ساخت تجهیزات الکترونیک قدرت

...،UPS ،Battery Charger.
 0311-6627832      

  0311-6622512      
    www.smeir.com      

info@smeir.com      

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

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

پتروشیمی، آلومینیم، صنایع سنگین و غیره(
44522409      
44522408      

    www.festo.ir      
mailroom@festo.ir      

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

سیستم های اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق 
66760558-66733040      

66760281      
www.Qeshmvoltage.com      
info@Qeshmvoltage.com      

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

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

88843088-88843025      
88843137      

www.HLCgroup.ir      
info@HLCgroup.ir      

مهندسي برق و الکترونیک قشم ولتاژ ایزی ارتباط پارسفستو پنوماتیک 

تدبیر سازان سیال سپهر كنترل فرآیند

كنترل دیجیتال نوین صنایع الکترونیک شریف تراشه

متد الکترونیک سپاهانمهندسی ایمن تابلو

كامپیوتری برگ

دقیق فرآیند كنترل صنعت هوشمند آسیا   نیک مهر گستر تهران

آزمون متمم

مهندسي دیباگران فرآیند

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

)EPC(صنعتی
44244971      
44221969      

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

.طراح و سازنده سامانه های سنجش و هدایت از راه دور  
88282650      
88282650      

    www.shariftarasheh.com      
info@shariftarasheh.com      

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

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

87734      
87734      

    www.eamentablo.org      
info@eamentablo.org      

.اتوماسیون صنعتی
.ابزار دقیق

.تأمین تجهیزات 
.اجرای پروژه

.دوره های آموزشی
26200300      
22057629      

    www.bargco.com      
info@bargco.com      

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

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

88718840      
88715290      

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

.نماینده رسمی شرکت امکو )EMKO( ترکیه
.کنترلرهای دما و فرآیند .تایمر و کانتر صنعتی

.کنترلرهای خاص .کاربرد در صنایع غذائی، 
شیشه، پالستیک، فوالد، بسته بندی،  کشاورزی، 
دام و طیور، حرارتی برودتی، سرامیک، نساجی، ....

88947717 -19      
88947718      

   www.sahaco.com      
sales@sahaco.com      

 BECKHOFF ــرکت های ــاری  ش ــده انحص • نماین
آلمان، ROTRONIC و STS سوییس در ایران

• اتوماسیون صنعتی ـ طراحی سیستم 

    88675308-9      
 88714142      

  www.nicmehr.com      
info@nicmehr.com      

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

 )Electrical Actuator(

22871689-90      
22871689-90      

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

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

 

66717550      
66710717      

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

Westermoو Moxa کمپانی های ــمی  رس .نمایندگی 
ــبکه های صنعتی  ــران .طراح و مجری ش و ORing در ای
O Moxa و Westermoو - ــزات ــتفاده از تجهی  اا اس

ing.ارتباطات رادیویی بی سیم )Wireless( با استفاده از 
تجهیزات WIS Networks وExtrawave .اتوماسیون 
سیستم های صنعتی .طراحی و اجرای سیستم های کنترل

88935400      
88935257      

   www.easyertebat.com      
info@easyertebat.com      
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.نمایندگی انحصاری کمپانی های               و 
ــرای پروژه های خاص  ــاوره و اج ــیون صنعتی.مش .اتوماس
کامپیوتری.کامپیوترهای صنعتی.نظارت تصویری هوشمند

سوئیچ های صنعتی.اطالع رسانی دیجیتال.تأمین تجهیزات 
کامپیوتری

       36 36 72 88 )10خط(
88 71 46 15       

www.siiteam.com      
info@siiteam.com      

مهندسی اندیشه های برتر
اطالع رسانی

شاخص كنترل اسپادان

اندیشه سازان صنعت برقراهبردهای هوشمند

درنا صنعت مهر

سرو كنترل سیستم مشاوران راه انرژی دنیا

كنترل هوشمند زیمنس

گسترش صنایع نیکان
اتوماسیون صنعتی شامل:

INVERTERS )LV& MV(
SOFT STARTERS

PLC & HMI
LOAD CELLS & INDICATORS

RFID SYSTEMS
88767114-88740923      

88518109      
   www.nikaneng.com      

info@nikaneng.com      

ــیمی  .پیمانکار EPC در پروژه های نفت و گاز و پتروش
و سایر صنایع

      6 -  22909595و 53 - 22921849
 22254076      

    www.isi.ir      
 info@isi.ir      

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

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

 Worm
      3 - 77740260 و 77294313   

 77294534      
   www.servocontrolinc.com      

info@servocontrolinc.com      

.وارد کننده و توزیع کننده تجهیزات اتوماسیون صنعتی 
و درایو زیمنس

0311 -2227711-2200666       
 0311 - 2230374       

 www.siemensco.com      
 info@siemensco.com      

طراحان اتوماسیون رویداد )ایونت(

الکتریکی بردهای هوشمند ایرانیان

.مجري پروژه هاي صنعتي 
.اتوماسیون و شبکه هاي صنعتي 

.مانیتور، ذخیره سازي و ردیابي اطالعات
.طراحي و ساخت دستگاه های خطوط تولید و تست

.سازنده دستگاه هاي حکاکي
026 -34404709      
026- 34437220      

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

ــتم های اتوماسیون، سازنده  طراحی و پیاده سازی سیس
تجهیزات کنترل و مانیتورینگ

)0341( 2477799 - )021( 88873502       
)0341( 2476699 - )021(88873503       

   www.ib-eco.com      
info@ib-eco.com      

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

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

88534401-5       
88534401-5       

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

 22883169      
      22883170      

www.dornamehr.com      
sales@dornamehr.com      

نماینده انحصاری در ایران:
PLC & HMI

منبع تغذیه
برگـزار کننـده دوره های آموزشـی و 

مجری پروژه های اتوماسیون صنعتی

 • اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق
• توزیع کننده محصوالت اتوماسیون زیمنس 

• توزیع کننده اینورترهای دانفوس 
• نماینده انحصاری محصوالت ابزار دقیق وایدپالس

) 0511( 8-5414106       
) 0511 ( 5414109       

   www.assbco.com       
         info@assbco.com       

مشاوره در زمینه های انرژی و اتوماسیون صنعتی 

 88376330       
88368256       

www.enermonde.com       
info@enermonde.com       

سرو كنترل سیستم

فناوران اطالعات سیوان

مهندسی ارم طرح صنعت پارس           
• طراحی، مشاوره، ساخت و راه اندازی

 پروژه های برق، اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق
ــاختمان BMS • طراحی، تأمین، نصب و  ــیون س • اتوماس
راه اندازی سیستم های اعالم و اطفا حریق • طراحی، تأمین، 

Heat Tracing نصب و راه اندازی سیستم های

) 021( 88533470-2 /) 0711( 6543324      
) 0711( 6542083      
www.eramtec.ir      

eramtec@eramtec.ir      

اتوماسیون صنعتي، ابزار دقیق و برق صنعتي 
اجراي پروژه ها، ارائه خدمات مشاوره، نظارت کارگاهي و 

عالیه، تامین و فروش تجهیزات

  0311-6630690-5       
0311-6630688       

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

تکنوكلید

توزیع کننده تجهیزات اتوماسیون صنعتی زیمنس 
PLC S7 200-S7300-S7400-S71200

HMI _DRIVE

33901200-33950393      
      33942768      

   www.teknoklid.com      
info@teknoklid.com      
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اسپیداد

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

Tank Gauging و Metering 
 .آناالیزرهای صنعتی و مانیتورنگ گاز و مایعات
 .تجهیزات مکانیک ،ولو، پمپ، پایپ و اتصاالت

88874209- 10      
88779525       

 www.behboodfarayand.com       
info@behbood farayand.om       

بهبود فرآیند كنترل

دیزل مولد امید ایده گستر كاوه 

آقای امیر شاه زیدی

پارت كنترل خراسان   گـروه مهنـدسـی مپسـا

كوپا صنعت

فاز سوم قرن

اسپیداد

• ابزار دقیق ) دما، فشار، جریان، سطح (
ــوییس در زمینه  ــرکت Jaquet  س • نماینده فروش ش

تجهیزات کنترل سرعت
ــرکت ZETKAMA  در زمینه  • نماینده انحصاری ش

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

      تلفن : 66381684-6 
      فاکس : 66381687

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

تأمین تجهیزات صنعتی،
ــیون، تست، اندازه گیری، لپینگ و  ابزار دقیق، کالیبراس

مواد شیمیایی
 • نمایندگی ها:

 Wika-DHBudenberg,Isotech,Ultraflux,
 Lam Plan,Fluke ,Pronal

       22909455      
 22912981      

  www.igk-ir.com      
       info@igk-ir.com      

مهندسی مبین نیرو رای     

شركت بین المللي مهندسي سیستم ها                                                    
و اتوماسیون – ایریسا )سهامي خاص(

نماینده انحصاری محصوالت سایمون کره جنوبی
PLC- HMI – SCADA-Mobile SCADA-

Remote I/O-IPC

      88842616 )8 خط(
 88842565      

  www.mobinniroo.com      
info@mobinniroo.com      

• تأمین و کوپل دیزل ژنراتور 
• تولید کنوپی سایلنت

•ساخت تابلوهای اتوماسیون دیزل ژنراتور و تأمین 
قطعات یدکی و تعمیرات، نگهداری 

   )021(4762 - 6666      
  89787631      

  www.dmopower.ir      
   info@dmopower.com      

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

وابسته 

   09131290417      
   amir.financial1412@gmail.com      

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

راه اندازها 
ــرق و  ــزات ب ــده تجهی ــع کنن ــاز و توزی ــده مج • نماین

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

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

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

اتوماسیون در تمام سطوح 
ــنایی، بین سنایی 11 و  ــهد، خیابان س دفتر مرکزی: مش

13، ساختمان خورشید، واحد4 
دفتر فروش: مشهد، خیابان سنایی، بین سنایی 8 و 10، 

پالک -1/159 

      7-7238305-0511 و 0511-7279258
0511-7243508      

        www.partcontrol.ir      
    info@partcontrol.ir      

ــیون« در  ــودن صفحه ای تحت عنوان »بازار اتوماس ــمند با گش بخش آگهی ها و تبلیغات صنعت هوش
ــال مؤثری را در اختیار  ــت تبلیغاتی کم هزینه و در عین ح ــو فرص ــن ماهنامه، قصد دارد از یک س ای
ــرکت های اتوماسیونی بگذارد و از سوی دیگر مشتریان اتوماسیون را جهت یافتن بهترین گزینه در  ش
راستای رفع نیازهایشان یاری نماید. شرکت های محترم می توانند از این فضای تبلیغاتی جهت معرفی 
ــیون و یا درج  ــتوک مرتبط با اتوماس ــرکت و زمینه های فعالیت آن، آگهی فروش تجهیزات اس کلی ش

آگهی استخدام استفاده نمایند.
ــب اطالعات بیشتر از  ــرکت های متقاضی درج آگهی در این صفحه می توانند جهت هماهنگی و کس ش
طریق شماره تلفن 5-88617563 یا آدرس الکترونیکی aiacmag@aiaciran.org با دفتر نشریه 

تماس حاصل نمایند.

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

 Emergency Shut Down ــرل ــتم هاي کنت سیس
))ESD

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

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

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

سیستم هاي ابزاردقیق صنعتی
موتورها، درایوها و سیستم های توزیع و کنترل قدرت

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

0311 -6660730      
   0311 -6660745      

www.irisaco.com      
 info@ irisaco.com      

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

ــیمي،  ــواد کاني فلزي و غیر فلزي، پتروش ــت و گاز، م نف
فوالد، مواد غذایي، دارویي و ... 

  22657399- 400       
   22658510      

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

ــی و  ــین آالت صنعت ــیون ماش ــری اتوماس • مج
ــمی محصوالت  ــده رس ــد • نماین ــوط تولی خط
ــی • نماینده  ــیون صنعتی LS کره جنوب اتوماس
رسمی محصوالت توزین SEWHA کره جنوبی

 88466985-88468051       
88465306        

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

اتوماسیون،انواع سنسورها  حرارت،فشار،رطوبت 

88751616       
88763400       

 info@espidaad.com       
www.jumo.com       
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In The Name of God
a drop is a sea if it is with the sea

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