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تولید رقابت پذیر؛ رویکرد سیزدهمین نمایشگاه بین المللي صنعت تهران
نگاهی بر چند پروژه ی شرکت کنتورسازی ایران

مهندس خوب

تأثیر سامانه  هاي اتوماسیون خودرو بر ایمنی و رفاه سرنشینان
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سردبیر

ــه کار دولت تدبیر و  ــان چندانی از آغاز ب هنوز زم
امید سپری نشده و از همین رو اظهارنظر پیرامون 
ــا و اقدامات  ــذاري برنامه  ه ــت و میزان اثرگ موفقی
ــکل  ــن زمان کوتاه، قدري مش ــت جدید در ای دول
ــد دولت محترم  ــت؛ با این وجود به نظر می   رس اس
ــب و کار  در خصوص راهکارهاي بهبود فضای کس
ــر راه توسعه   ی اقتصادی و  و رفع موانع موجود بر س
صنعتی کشور، از نگاهی اصولی برخوردار است و در 
تشخیص ریشه   های اصلی مشکالت اقتصادي کشور 

تا حد زیادی موفق بوده است. 
ــي همچون  ــته موضوعات ــال   هاي گذش طي س
ــادي و نامتعارف قیمت  »تحریم«، »تغییرات غیرع
ارز« و »عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران از سوي 
ــار بسیاري را بر پیمانکاران  کارفرمایان دولتي« فش
ــیوني  ــرکت   هاي اتوماس بخش خصوصي به   وی ژه ش
ــان را با چالش   هاي جدي و  وارد آورد و فعالیت ایش
مخرب مواجه نمود تا جایي که تعداد کثیري از این 
شرکت   ها همچنان درگیر تبعات ناشي از مشکالت 
ــو، و  ــتند. افزایش قیمت ارز از یک س ــور هس مذک
ــیر  ــر محدودیت   هاي موجود در مس ــوي دیگ  از س
مبادله   ي پول و تجارت خارجي، هزینه   هاي هنگفتي 
ــود و کار را به جایي  ــکاران تحمیل نم ــه پیمان را ب
رساند که اجراي بسیاري از قراردادهاي اتوماسیوني 
ــب اصواٌلً غیرقابل توجیه  بدون اعمال تعدیل مناس
و گاهي غیرممکن شد. در چنین شرایطي بسیاري 
ــاذ موضعي که گویي  ــان دولتي، با اتخ از کارفرمای
ــکالت اقتصادي کشور نیستند  اصاًل در جریان مش
ــعب از آن  ــکالت منش ــم و مش ــات تحری و از تبع
ــتورالعمل   هاي خود، که  کامالً بي  خبرند، طبق دس
ــادي تنظیم و تدوین  ــرایط ع به طور حتم براي ش
ــبت به جریمه   ي پیمانکاران و ضبط  ــده   اند، نس  ش
ــدام نمودند. در این بین  ــان اق ضمانت  نامه   هاي ایش
اگرچه هر از چند گاهي در اثر انتقادات، اعتراضات 
و رایزني   هاي تشکل   هاي بخش خصوصي، آیین   نامه، 
دستورالعمل یا بخش نامه   اي از سوي مراجع ذي   ربط 
دولتي با مضمون جبران خسارات ناشي از تحریم با 
ــر مي   شد؛ اما این  هدف حمایت از پیمانکاران منتش
ــودار نبودند و یا  ــا یا از جامعیت الزم برخ ابالغیه   ه
کارفرمایان پروژه   ها به لطائف   الحیل از زیر بار اجراي 

تمام و کمال آن  ها شانه خالي مي   کردند.
ناتواني کارفرمایان دولتي در پرداخت مطالبات 
ــکل دیگري است که طي سال   هاي  پیمانکاران، مش
ــته همواره شاهد آن بوده   ایم و علیرغم تمامی  گذش

تالش  های صورت گرفته از سوی تشکل   های بخش 
ــؤوالن دولتی،  خصوصی و در مقابل، وعده   های مس
این مشکل، به دلیل عدم دسترسی دولت به منابع 
ــت و  ــر قوت خود باقی اس ــی الزم، همچنان ب مال
فشار های بسیاری را به پیمانکاران بخش خصوصی 

وارد آورده است.      
ــم و کاهش  ــأله   ي تحری ــل گام به گام مس »ح
ــازي و  ــور از طریق شفاف   س ــات آن براي کش تبع
ــایر کشورهاي  ایجاد اعتماد متقابل میان ایران و س
ــه  ــیري ک ــت در مس ــر حرک ــان و از آن مهم   ت جه
ــود« از اولین  ــر به وضع تحریم   هاي جدید نش  منج
ــاي رییس جمهور محترم بود که طي روزها  وعده   ه
ــدي در این  ــاهد تالش   هایي ج ــاي اخیر ش و ماه   ه
ــت با اذعان به  ــه بوده   ایم. دولت در گام نخس زمین
این واقعیت که تحریم   هاي بین   المللي تبعات منفي 
ــته و  ــور به همراه داش و مخربي را براي اقتصاد کش
ــور  ــش و تداوم آن   ها به هیچ وجه به نفع کش افزای
نیست؛ انجام اقدامات هدفمند و مؤثري را در جهت 
ــی خارجی و گسترش تعامل با آن  بهبود دیپلماس
ــازمان   های بین   المللی که بر  ــته از کشورها و س دس
اقتصاد جهانی تأثیري جدي و غیرقابل انکار دارند، 
ــرار داد که لغو تحریم برخي  ــتور کار خود ق در دس
ــتی راني جمهوري  ــرکت   هاي ایراني ازجمله کش ش
ــدن تحریم   هاي مترتب  اسالمي ایران و کم رنگ ش
ــور از جمله نتایج قابل توجه  بر سیستم بانکي کش
این اقدامات است. اهتمام جدي نسبت به مسأله   ي 
بهبود روابط بین   المللي، نشان از درک درست دولت 
ــتقیم میان توسعه   ی اقتصادی  محترم از ارتباط مس
ــطح تعامالت مثبت سیاسی و اقتصادی  کشور با س

با دنیای پیرامون دارد. 
ــت  هدای و  ــرگردان  س ــي  نقدینگ ــرل   »کنت
ــمت تولید« یکي دیگر از  پس   اندازهاي مردم به س
ــبختانه در این  وعده   هاي دولت جدید بود که خوش
ــتیم.  ــاهد توفیقات قابل توجهي هس زمینه هم ش
ــت که دست   اندرکاران  تثبیت نرخ ارز موضوعي اس
ــور پس از مدت   ها بی   ثباتی و  ــیون کش بازار اتوماس
ــده در قیمت ارز، به آن  ــکه کنن بروز جهش   های ش
ــتند. بدیهی است ثبات بازار ارز برای  نیاز مبرم داش
ــم از تولیدکننده، وارد- تمامی فعاالن اقتصادی اع
ــرمایه   گذار و حتي مصرف-  کننده، صادرکننده و س
ــده مترادف با امنیت اقتصادی و امکان برنامه  -  کنن

ریزی بهتر براي فعالیت   هاي اقتصادي آینده است. 
ــر کل ارزی بانک مرکزی،  بنابر اظهارات اخیر مدی
ــت   های اجرایي مرکز  دولت بنا دارد با اصالح سیاس
ــادالت ارزی، طی  ماه   هاي آینده این روند ثبات  مب

را حفظ و تقویت نماید. 

ــر اقدامات مفید و مثبت دولت جدید در  از دیگ
ــب و کار مي   توان به این  ــتاي بهبود فضاي کس راس
موارد اشاره کرد: تسهیل فرآیند واردات و صادرات 
از طریق اصالح رویه   ها و تشریفات گمرکي و احیاي 
مجدد آن دسته از قوانین گمرکي که حافظ منافع 
ــت و در دولت گذشته بنا بر دالیلي  بخش تولید اس
ــع ممنوعیت خروج از  ــده بود؛ رف نامعلوم معلق ش
ــادي بدهکار به  ــور براي برخي از فعاالن اقتص کش
ــه پرداخت  ــي موجه موفق ب ــه به دالیل بانک   ها ک
ــده   اند؛ سر و سامان دادن به موضوع   دیون خود نش
ــاي  ــذف برخورده ــراد و ح ــاب   هاي ارزي اف حس
ــاً عجیب و غریب با صاحبان این  غیرمنطقي و گاه
ــته صورت مي   گرفت به  ــاب   ها که در گذش نوع حس
ــاري معادل  ــه   ي پرداخت اجب ــوص حذف روی خص

ریالي قیمت ارز براساس قیمت اتاق مبادالت.
ــتاي بهبود  ــش خصوصي در راس ــه بخ و آن چ
ــر تحقق آن  ــب و کار بي   صبرانه منتظ ــاي کس فض

است:
• تقویت بیش از پیش نقش تشکل   هاي صنفي 
ــادي  ــاي کالن اقتص ــي در تصمیم   گیري   ه و صنعت
ــن قوانیني که  ــت دادن این بخش در تدوی و دخال
مستقیم یا غیرمستقیم بر فضاي کسب و کار کشور 

اثرگذار است؛
ــن حامي تولید از  ــراي تمام و کمال قوانی • اج
ــب و کار،  ــتمر فضاي کس ــه قانون بهبود مس جمل
ــرمایه   گذاري و  ــع برخي موانع تولید و س قانون رف

قانون بهره   گیري از حداکثر توان داخي؛
• اجراي دقیق و صحیح سیاست   هاي کلي اصل 
44 قانون اساسي و رفع نواقص عمده   اي که تاکنون 

بر اجراي این قانون سایه افکنده است؛
ــادن به متخصصان و صنعتگران ایراني  • ارج نه
و احترام به شأن اجتماعي ایشان، به گونه   اي که از 
ــاهد مهاجرت متخصصان، که به  این پس کمتر ش
ــتند،  به خارج از  حق ثروت ملي این مرز و بوم هس

کشور باشیم.
• حاکم شدن نگاه تولید محور بر اقتصاد کشور؛

ــورها و تسهیل حضور  بهبود روابط با دیگر کش
صنعتگران و متخصصان ایراني در بازارهاي خارجي؛

• اصالح قوانین بیمه، کار و تأمین اجتماعي؛
ــتر بر عملکرد کارفرمایان دولتي  • نظارت بیش

در روند ارجاع کار و انجام خرید؛ 
ــا اقتضائات  ــب ب ــت قیمت ارز متناس • مدیری

اقتصادي کشور با هدف تقویت بخش صنعت.

اميد به تحقق وعده  ها 
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برگزاری چهاردهمین دوره ی مسابقات 
ملی و مهارت رشته ی مکاترونیک استان 

تهران در 
شرکت قشم ولتاژ

ــابقات ملی مهارت پیشینه ای بیش از 50 سال  مس
دارد. این مسابقات هر ساله در سه مرحله ی استانی، 
ــوری و جهانی برگزار  می شود و منتخبین هر  کش
ــد. مرحله ی  ــدی راه می یابن ــه به دوره ی بع مرحل
ــاد مکاترونیک  ــتانی چهاردهمین دوره ی المپی اس
ــارکت شرکت  ــتان تهران با مش فنی و حرفه ای اس
قشم ولتاژ در روزهای  14 و 15 شهریور ماه 1392 

در محل این شرکت برگزار شد.
ــا مجموعه های  ــابقات ب ــار مس ــرای اولین ب ب
مکاترونیک  ساخت ایران که در شرکت قشم ولتاژ 
مطابق با استانداردهای جهانی تولید شده اند برگزار 

شد.
ــای مهندس  ــت که جناب آق ــه ذکر اس الزم ب
ــتان  ــور،  مدیر کل محترم فنی و حرفه ای اس خانپ

تهران نیز از این مسابقات بازدید به عمل آوردند. 
ــاس نظر  ــابقات بر اس پس از برگزاری این مس
ــته ی مکاترونیک به  ــر در رش ــر، 3 نف داوران حاض
ــه مرحله ی  ــده و ب ــرات برتر برگزیده ش عنوان نف

کشوری راه یافتند.

انعقاد تفاهمنامه ی همکاري بین سازمان 
آموزش فني و حرفه اي کشور و 

شرکت فستوپنوماتیک 

ــازمان آموزش فني و  ــزارش روابط عمومي س به گ
ــد، معاون وزیر  ــر کورش پرن ــور، دکت حرفه اي کش
ــازمان  ــاون، کار و رفاه اجتماعي و رییس این س تع
ــت: این تفاهم نامه به  ــان داش ــالم این خبر بی با اع
ــتم هاي خودکار صنعتي و  ــترش سیس منظور گس
ــزون در زمینه ی آموزش  ــخگویی به نیاز روزاف پاس
ــیون صنعتي،  ــته هاي برق، الکترونیک، اتوماس رش
ــیدي همچنین  رباتیک، مکاترونیک و انرژي خورش
ــر و داراي قدرت بکارگیري  ــت نیروي کار ماه تربی
ــتم ها و در  ابزار و تجهیزات و تجزیه و تحلیل سیس
ــعه ی آموزش هاي ذکر شده در تاریخ  راستاي توس

92/7/20 بین دو مجموعه منعقد شد. 
ــاه اجتماعي در  ــاون، کار و رف ــاون وزیر تع مع
ــعه ی تجهیزات و  ــر داد: »آموزش و توس ادامه خب
منابع انساني متخصص و ماهر کشور در زمینه هاي 
ــیون صنعتي،  برق، الکترونیک، مکاترونیک، اتوماس
ــک،  ــاد، رباتی ــرژي ب ــیدي، ان ــاي خورش انرژي ه
ــاي تعاملي آموزش  ــاخت نرم افزاره ابزاردقیق و س
ــاي  ــوژي روز و ارتق ــا تکنول ــنایي ب از راه دور، آش
ــازمان با طراحي و  ــطح علمي و عملي مربیان س س
ــي و همکاري هاي آموزشي  اجراي دوره هاي آموزش

ــژه در  ــه اي به وی ــه اي و فرامنطق ــطوح منطق در س
ــکاري دو  ــای هم ــایه از زمینه ه ــورهاي همس کش

مجموعه در راستاي تفاهمنامه ی مذکور است.
ــازمان آموزش فني و حرفه اي کشور  رییس س
ــه ی معتبر براي  ــدور گواهینام ــت: »ص ــان داش بی
ــي  ــرکت کننده در دوره هاي آموزش ــوزان ش کارآم
ــازمان، خرید ست هاي  ــب نیاز س ــترک، حس مش
آموزشي از شرکت براساس ضوابط، معرفي شرکت 
به سازمان امور مالیاتي کشور به منظور برخورداري 
ــق قوانین موجود،  ــاد تبصره 2 ماده 38 مطاب از مف
بررسي و تصویب استانداردهاي آموزشي ارایه شده 
ــرکت مطابق ضوابط و تخصیص فضا و  ــوي ش از س
ــترک براساس  امکانات جهت اجراي دوره هاي مش
ــازمان  ــه از جمله تعهدات س ــد قرارداد جداگان عق
ــتاي تفاهم  ــور در راس آموزش فني و حرفه اي کش

نامه مذکور است.
ــازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور  رییس س
ــمینارهاي تخصصي براي  ــت: »اجراي س بیان داش
ــیله ی متخصصین ایراني و  ــازمان به وس مربیان س
ــاي تخصصي با  ــرکت و اجراي کارگاه ه ــي ش آلمان
ــز کارگاه هاي  ــتو آلمان، تجهی ــي فس لوازم آموزش
ــاس قرارداد، همکاري در  سازمان حسب نیاز براس
ــتانداردها و منابع آموزشي مورد  تهیه و تدوین اس
ــتفاده از منایع آموزشي در  ــب مورد با اس نیاز حس
ــرکت و با هماهنگي سازمان، همکاري در  اختیار ش
ــي از جمله تعهدات  ــن مربي دوره هاي آموزش تأمی
ــاس تفاهم نامه ی  ــتوپنوماتیک براس ــرکت فس ش

مذکور است.
ــزود: »آموزش جمعاً به تعداد  دکتر کورش پرند اف
ــته ی برق  70 نفر از مربیان دولتی و غیردولتی رش
ــطح کشور  ــته هاي مرتبط در س و الکترونیک و رش
در یکي از تخصص هاي سرووپنوماتیک، هیدرولیک 
موبایل، پروپورشنال هیدرولیک، PLC، ابزاردقیق، 
رباتیک و مکاترونیک، مشارکت، حمایت و مشاوره ی 
ــابقات المپیاد کشوري در  ــازمان براي مس فني س
ــته هاي مکاترونیک و رباتیک، آموزش تیم هاي  رش
ــته مکاترونیک و رباتیک براي مسابقات المپیاد  رش
ــي  ــواد مصرفی دوره هاي آموزش ــي، تأمین م جهان
ــژه و تعمیر،  ــا تخفیف وی ــک و مکاترونیک ب رباتی
سرویس و نگهداری تجهیزات خریداری شده توسط 
ــرکت فستوپنوماتیک  ــازمان از دیگر تعهدات ش س

براساس تفاهم نامه ی مذکور است. 

بازار آسیایی تجهیزات اتوماسیون ساختمان 

ــازمان  ــط س ــاس مطالعه ی جدیدي که توس بر اس
ــده، بازار قاره ی آسیا براي تجهیزات  IHS انجام ش
ــال 2015 به بیش از  ــیون ساختمان در س اتوماس
یک میلیارد دالر خواهد رسید. عواملی چون بهبود 
ــیني در چین،  ــش شهرنش ــع تولیدي، افزای صنای
ــد الزامات قانوني  ــرقي آسیا و رش هند و جنوب ش

ــاختماني سبز،  ــتفاده از روش هاي س در جهت اس
ــد می باشند. »سام گرینتر«  دالیل عمده ی این رش
ــروه فناوری هاي  ــاختمان در گ ــازار س ــر ب تحلیلگ
ساختماني سازمان IHS در این خصوص مي گوید: 
ــود که بازار آسیا براي تجهیزات  »پیش بیني مي ش
ــال هاي 2012 تا  ــن س ــاختمان بی ــیون س اتوماس
ــدي به میزان حداقل 400 میلیون دالر  2017 رش
ــد. عامل اصلي این رشد، اصالح اقتصاد  داشته باش
ــیا به  ــع تولیدي را در آس ــت که صنای ــي اس جهان
ــت«. همچنین سرمایه گذاري  ــته اس حرکت واداش
ــاختماني در  ــزرگ س ب ــرکت هاي  ــا و ش دولت ه
ــاز، دلیل اصلي افزایش نیاز  پروژه هاي ساخت و س
ــیون ساختمان است. به عنوان  به تجهیزات اتوماس
ــاختماني عظیم می توان  مثال هایي از پروژه هاي س
 Soekarno ــي ــرودگاه بین الملل ــه ترمینال 3 ف ب
ــه اي  ــات رایان ــز خدم ــزي، مرک Hatta در اندون
ــازي  Anxi Cloud در چین، کارخانه ی خودروس
 Yongsan ــن و برج اداري Chongqing در چی
ــاره نمود. »گرینتر« ادامه  IBD در کره جنوبي اش
ــامانه های اتوماسیون ساختمان  مي دهد: »اخیراً س
ــاختمان ها  ــیا به طور قطع در بزرگ ترین س در آس
ــتان ها و ساختمان هاي  از جمله فرودگاه ها، بیمارس
ــده اند؛ هرچند که با افزایش  تجاري بزرگ نصب ش
ــیا و همچنین وضع  ــاره ی آس ــرژي در ق قیمت ان
ــاختماني سخت  ــتانداردهاي س قوانین دولتي و اس
ــود که کاربرد سامانه هاي  گیرانه، پیش بیني مي ش
ــاختمان هاي با اندازه ی متوسط و  اتوماسیون در س
ــد و این امر تا حد  ــي کوچک تر نیز افزایش یاب حت
ــیون ساختمان  ــامانه هاي اتوماس زیادي نیاز به س
ــق تخمین    ــد داد. طب ــش خواه ــیا افزای را در آس
ــرکت هاي ش  2012 ــال  س در   IHS ــازمان   س
Honey� و Siemens ،Johnson Controls

well بیشترین درآمد را در بین شرکت هاي غربي 
ــیون ساختمان در  تولید کننده ی تجهیزات اتوماس
ــته اند؛ هر چند که فروشندگان منطقه اي  آسیا داش
ــابق(، ــد Yamatake( Azbil س ــي مانن  و محل

Supcon و Tsinghua Tongfang درسال هاي 
اخیر در این زمینه موفق بوده اند و در جهت کسب 
ــده، از نظر مکاني نیز در جاي  ــود پیش بیني ش س
ــر« مي افزاید:  ــد. »گرینت ــرار گرفته ان ــبي ق مناس
»امروزه بازار آسیا تا حد زیادي همچنان گسسته و 
ــیده باقي مانده است. پیش بیني مي شود  از هم پاش
ــط  ــط و کوچک نیز توس ــازندگان محلي متوس س
ــازندگان غربي کشف و خریداري شوند  برندها و س
ــد براي خود جاي پایي به  تا در این بازار رو به رش

دست بیاورند.
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ــت کالیفرنیا، پایان  ــرکت RFMW واقع در ایال ش
 Skyworks SE2432L ــروش طراحي و آغاز ف
ــک ماژول  ــت.  SE2432L ی ــرده اس ــالم ک را اع
ــت  که  ــل RF تماماً یکپارچه با عملکرد باالس کام
 ZigBee/Smart Energy ــای  کاربرده ــراي  ب
ــت. SE2432L FEM شرکت ــده اس  طراحي ش

ــق امپدانس  ــدارات تطبی ــامل م Skyworks ش
ورودی، تطبیق مدارات میانی، یک فیلتر هارمونیک 
ــطوح ولتاژ  ــازگار با س ــاي دیجیتال س و کنترل ه

CMOS با ولتاژهاي 1.6 تا 3.6 می باشد.
این دستگاه داراي ویژگی های زیر است:

ــیع ولتاژ تغذیه از 2.0 تا 3.6  ــتره ی وس • گس
ولت؛

• زمان خاموش/روشن تنها nSec 800؛
• کیس GreenTM شرکت Skyworks با 

 3x 4 x 0.9 mm سایز

www.rfmw.com 

ــر Sercos با درجه ی  ــرکت Wago یک کوپل ش
ــاخته است. کوپلر  حفاظت IP67 با کارایی باال س
ــاس را به  ــطح فیلدب ــری Speedway 767 س س
ــگ Sercos V1.2 پیوند  ــامانه ی اترنت بی درن س
ــر 1311�767 از همه ی زمان های  ــد. کوپل می ده
ــتیبانی می کند و به آسانی  چرخه ی  Sercos پش
ــتاندارد  ــای کارآمد و اس ــتفاده از پروفایل ه ــا اس ب
 ،)SDDML( و توصیف وسیله Sercos ــده ی ش
 Sercos ــازی  در داخل سامانه ی قابل یکپارچه س

می باشد.
ــت ورودی  ــر همچنین مجهز به هش این کوپل
 10 µS ــرعت محلی با چرخه اسکن دیجیتال پرس

کوپلر Sercos با کارایی باال1
ــت که آن را با چرخه های 31 و µS 25 مربوط  اس
ــازگار می نماید. طیف گسترد ه ای از  به Sercos س
ــای ورودی/خروجی Wago را می توان به  ماژول ه

کوپلر Speedway متصل نمود.
ــای ورودی/ ــر ماژول ه ــالوه ب Speedway ع

خروجی جدید، سنکرون و پرسرعت  امکان کار در 
ــگ با چرخه های ورودی/خروجی  کاربردهای بیدرن

فقط 250µS را فراهم می نماید.
ــوالت محص ــه ی  هم ــد  مانن ــر  کوپل ــن   ای

ــیون بدون محفظه ی  Speedway، امکان اتوماس
ــم  فراه را  ــین  ماش روی  ــده  ش ــب  نص و  ــزا  مج
ــای I/O را می توان دور از کوپلر  می نماید. ماژول ه

ــترش  Sercos  قرار داد که این ویژگی امکان گس
ــر می نماید. این امر ما  ــامانه تا m 200 را میس س
ــای دیجیتال و آنالوگ را  ــازد ماژول ه  را قادر می س
ــتقیم در کنار حسگرها و فعال کننده  ها  به طور مس

 Sercos 767�1311 ــد ــب کنیم. کوپلر جدی نص
ــیون پرسرعت 10  ــتن سنکرونیزاس III ضمن داش
ــرل حرکت  ــرای کاربردهای کنت ــه ای ب میکروثانی

بسیار ایده آل می باشد.

www.shorrock.co.za :وب سایت

ــازی، کنترل از  ــي مانند یکپارچه س کاربرد عناوین
ــمند در صنعت به  راه دور و مدیریت اطالعات هوش
طرز چشمگیري در حال افزایش است. اندازه گیري 
دقیق حجم آب در کابردهای کنترل و بهینه سازی 
فرآیند، و همچنین فروش آب امری مهم و بحراني 
 ProlinePromag400 ــه ی  مجموع ــت.  اس
ــه ی صنعتي،  ــت از طراحي بهین ــي اس ــه ترکیب ک
ــت.  ــته  اس ــخگوی این خواس تجربه و نوآوري پاس
ــداري و حفاظت نظیر ــش الزامات انتقال، نگه  پوش

از   ــت  تبعی و   MI�001 و   OIMLR49
ــتورالعمل های مربوط به صنعت آب آشامیدني  دس
و دارای بودن تأییدیه های مربوط به این حوزه ها از 

ویژگی های این مجموعه است. 
دیگر ویژگی های این وسیله ی هوشمند عبارت 

است از:
ــرور  ــرفته ی س ــورداری از فناوری پیش • برخ
ــزار اضافي که در کاهش  ــبکه بدون نیاز به نرم اف ش
ــزایی  ــیله تأثیر بس زمان نصب و راه اندازی این وس

دارد؛
ــود اطالعات و  ــد دانلود و آپل ــادگی فرآین • س
ــه دارای  ــرای کاربردهایی ک ــدازی ب ــب و راه ان نص
ــتند؛ ــان هس چند نقطه ی اندازه گیري کاماًل یکس
ــات اطالع ــودکار  خ ــره ی  ذخی ــت  قابلی  • 

ــه ی تحلیل روند  ــکان ارای ــا ام )HistoROM( ب
ــن ویژگی  ــت اندازه گیری، که ای ــای تح پارامتره
ــهیل  ــیله را تس عملیات تعمیر و نگهداري این وس
ــذاری مجدد اطالعات  ــرده و به دلیل امکان بارگ ک
ــدد  مج ــیون  کالیبراس ــه  ب ــاز  نی ــیله،  وس درون 
ــد.  ــذف می کن ــت را ح ــات ن ــام عملی ــد از انج بع
ــري؛ ــاط اندازه گی ــفافیت در نق ــر ش • حداکث

ــرفته ی خودتشخیصي،  • امکانات جدید و پیش
ــات ــد. امکان ــم مي کنن ــتري را فراه ــي بیش  ایمن

ــخیص پیوسته ی  ــامل تش ــتگاه ش  اضافي این دس
ــراي انجام  ــکاالت، ب ــته بندي اش ــکاالت و دس اش

عملیات تخصصي نت مي باشد.
Profi ،HART ــبکه های ــتگاه از ش  یین دس

ــد  ــتیبانی می کن bus DP و Ethernet IP پش
که این ویژگی یکپارچه سازی Promag400 را با 
سایر سامانه های کنترل فرآیند امکان پذیر می کند.

ــتگاه تحت  • امکان مدیریت چرخه ی عمر دس
ــده ی W@M براي  ــامانه ی اطالعات تأیید ش س

طراحي و نت ویژگی این دستگاه است.
این دستگاه به دلیل تبعیت از استاندارد خوردگی 
حسگر  از  برخورداری  و   EN ISO 12944
 IP68 مقاوم و کاماًل جوش داده شده با حفاظت
در  مقاوم  تقسیم  از جعبه  برخورداری  و همچنین 
برابر خوردگي با طراحي عایق چندگانه، بدون نیاز 
به هیچ گونه اقدام اضافي حفاظتي، حتي از عهده ی 
کارکرد دایمي در زیر آب، در زیر زمین و یا شرایط 

آب و هوایي متغیر بر مي آید.

www.endress.com

23 اندازه گیري بهینه ی جریان 
آب و فاضالب

Zigbee FEM تراشه ی  
Skyworks محصول
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م 5 ioLogik E1213 سوییچ اترنت

ــرکت Moxa عضو جدیدی از  ش
ــواده ی I/Oهای غیرمحلی خود را  خان
به بازار عرضه کرد. این محصول جدید 
ــه ioLogik E1213 نام دارد یک  ک
ــا دو درگاه،  ــوییچ اترنت یکپارچه ب س
I/O غیر محلی با هشت DIO، چهار 
DO منبع و چهار DIO منبع است. 
 ioLogik E1213 ــات  امکان

عبارتند از: 
ارتباط فعال از طریق Active OPC Server ثبت شده؛ 

سوییچ اترنت با دو درگاه برای توپولوژی های زنجیره ای؛
امکان بکارگیری و پیکربندی گروهی با استفاده از نرم افزار ioSearch؛

امکان صرفه جویی در زمان و هزینه با بهره گیری از ارتباط نظیر به نظیر؛
آدرس دهي Modbus/TCP با تعریف کاربر

ــه ی MXIO در هر دو  ــری از کتابخان ــاده ی I/O با بهره گی ــت س مدیری
پلتفورم  Windows و Linux؛

UL/cUL Class I Div - ،SNMPv1/v2c ــتاندارد    پشتیباني از اس
sion 2؛

دارای تأییدیه ی ATEX Zone2؛
ــا مثبت 75 درجه  ــانتیگراد ت ــاي کارکرد منفي 40 درجه س ــدوده دم مح

سانتیگراد.

www.moxa.com

دیتاالگر یا ثبات داده وسیله ای است که جهت ثبت داده های متغیرهای 
ــار، دما، جریان سیال و ... در مکان هایی که سطح  مختلف از جمله فش
ــم در آن ها مهیا  ــکان مانیتورینگ دای ــبی ندارند و ام ــی مناس دسترس
ــود. کاربر می تواند با تنظیم دیتاالگر اقدام به  ــت بکار گرفته می ش نیس
ــرده و داده های حاصله را در  ــخص زمانی ک نمونه گیری در فواصل مش
ــتگاه ثبت نماید. دیتاالگر در صنایع مختلف اعم از صنایع  حافظه ی دس
ــاورزی، تولید شیشه، هواشناسی و  غذایی و دارویی، خودروسازی، کش

حمل و نقل کاربردهای فراوانی دارد. 
دیتاالگرهای ارایه شده توسط شرکت کنترل دیجیتال نوین قابلیت 
ــوان به انواع  ــه از آن جمله می ت ــگرها را دارند ک ــه انواع حس ــال ب اتص
ــگرهای ترموکوپل و PT100 و همچنین لودسل، رطوبت، فشار،  حس

خالء، روشنایی، 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 

90 درصد صرفه جویی در قیمت خرید 4

6Fluxus ADM5107فلومتر 
برای صنایع آب

از  ــی  ــر Fluxus ADM 5107 محصول  فلومت
ــرکت Flexim براي اندازه گیري میزان جریان  ش
ــتگاه  ــت. دس ــیال در صنعت آب و فاضالب اس س
ــنهاد اقتصادي و  ــوان پیش ــه عن ADM 5107 ب
ــرکت Flexim همان مزایاي مدل هاي  اساسي ش
ــر ADM 7407 و 8027 را از حیث دقت  قوي ت
ــتگاه،  ــل اعتماد بودن ارایه مي نماید. این دس و قاب
ــان را در دو جهت با میزان  اندازه گیري دقیق جری
برگشت وسیع و در سرعت جریان کم و زیاد فراهم 
ــر  مي کند. در صورتی که این فلومتر با ترانسدیوس
ــب خود کوپل شده و داده های آن با استفاده  مناس
ــد اندازه گیري در رایانه ی  از آلگوریتم هاي قدرتمن
ــود؛ صفر پایدار  ــیال پردازش ش ــرل جریان س کنت
ــتگاه با  ــه مي دهد. این دس ــی را ارای ــت باالی و دق
ــوط لوله هاي  ــراي خط ــه ی IP67 خود، ب محفظ
ــامیدني در محوطه ی باز یا عملیات مشابه،  آب آش
ــت و به طور بالقوه نیازي به تعمیرات و  مناسب اس

نگهداري ندارد.

دستگاه Fluxus ADM 5107 زماني که به 
صورت اندازه گیري چند نقطه اي روي یک خط لوله 
مورد استفاده قرار مي گیرد، امکان تشخیص نشتي 
ــب که آب دماي پایین تر  آب را دارد؛ به ویژه در ش
و سرعت جریان کمتري دارد، نشتي آب به راحتي 
ــامانه ی کنترل  ــخیص داده و به س و به وضوح تش

فرآیند گزارش می دهد.

راه حل ایده آل براي بهبود لوله هاي آب
ــورت گیره ای بر  ــی که این فلومتر به ص از آن جای
ــود و برای نصب آن  ــوط لوله نصب می ش روی خط
نیازی به قطع کردن لوله و جوشکاری نیست براي 
ــبکه هاي آبي  ــامانه ی پایش و کنترل ش ارتقای س
ــت و نصب آن مانعی  ــود، گزینه ای ایده آل اس موج
ــاد نمی نماید.  ــراری جریان آب ایج ــر راه برق بر س
ــورت خودکار  ــط کاربر به ص در هنگام نصب، واس
ــازگار مي شود و نیازي به تنظیم،  با ترانسدیوسر س
ــت. در این  ــیون آن نیس ــردن یا کالیبراس صفر ک
ــتگاه، آب به صورت پیش فرض به عنوان سیال  دس
ــخصات فیزیکي آن در  ــده و مش عبوری تعریف ش
حافظه ی دستگاه ذخیره شده است. در اکثر موارد 

ــروع عملیات اندازه گیري جریان، تنها باید  براي ش
ــر خارجي لوله و ضخامت دیواره ی آن به همراه  قط
ــود. به همین  دماي آب برای این فلومتر تعیین ش
دلیل عملیات راه اندازی دستگاه به حداقل مي رسد 
ــت کاربر، دستگاه مي تواند از پیش  و بنا به درخواس

در کارخانه پیکربندي شود.
کاربردهای اصلی این فلومتر عبارتند از:

• اندازه گیري جریان در خطوط آب و فاضالب؛
ــتي آب  • عملیات اندازه گیري و کنترل بهداش

آشامیدني؛
• تشخیص نشتي در خطوط آب؛

ــي در نیروگاه هاي  • اندازه گیري جریان حجم
هیدروالکتریکي؛

• اندازه گیري جریان آب و مخلوط هاي آبي در 
صنایع تولیدي و فرآیندي.

www.flexim.com/us/fluxus
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ــگاه بین المللی صنعت تهران از  سیزدهمین نمایش
ــال در فضایی به  ــا 17 مهرماه امس ــای 14 ت روزه
ــد. در  ــاحت 16 هزار و 500 مترمربع برگزار ش مس
ــگاه، 405 شرکت داخلی و 130 شرکت  این نمایش
ــتند و به  ــا حضور داش ــور دنی ــی از 20 کش خارج
ــتاوردهای خود  ــه  ي آخرین توانمندی ها و دس ارای
ــین آالت خطوط تولید، تجهیزات  در زمینه   ي ماش
ــرفته،  ــی و کارگاهی، ابزارآالت، صنایع پیش صنعت
ــی،  ــی، خدمات فنی و مهندس ــیون صنعت اتوماس
ــروش و خدمات پس  ــی و ف ــرمایه گذاری صنعت س
ــا توفیقی، معاون بازاریابی  از فروش پرداختند. رض
ــارت ایران با  ــعه تج ــازمان توس و تنظیم روابط س
ــگاه در 14 هزار متر مربع  ــان این که این نمایش بی
ــیده داخلی و 2500 مترمربع فضای  فضای سرپوش
سرپوشیده خارجی برگزار شد، گفت: 130 شرکت 
ــور  ــگاه از 20 کش ــر در این نمایش ــی حاض خارج
ــی، تایوان، آلمان،  ــا، ترکیه، چین، کره جنوب ایتالی
ــپانیا،  ــوری چک، رومانی، اس ــوئد، جمه مالزی، س
ــه، انگلیس، هلند،  ــتان، برزیل، ژاپن، فرانس بلغارس
ــد، دانمارک و تایلند بودند. وی افزود: همچنین  هن
ــا و برنامه ریزی ها و همکاری رایزنان  با هماهنگی ه
بازرگانی کشورمان، هیأت های تجاری از قزاقستان، 
ترکیه و عراق شامل 50 نفر از مقامات ارشد دولتی، 
بازرگانان و صاحبان صنایع از این نمایشگاه بازدید 
ــن مذاکره با همتایان خود با صاحبان صنایع  و ضم
ــن هیأت ها همچنین  ــو کردند. ای ــور نیز گفتگ کش
ــان  ــتان های یزد، قزوین و خراس ــا عزیمت به اس ب
ــتان ها نیز بازدید  ــوی، از مراکز صنعتی این اس رض

کردند.
ــهامی  ــرکت س ــور، مدیرعامل ش ــم اکبرپ کاظ
ــرای  »ب ــت:  ــز گف نی ــی  بین الملل ــگاه های  نمایش
ــعه   ي پایدار اقتصادی باید به دنبال  رسیدن به توس
ــری محصوالت صنعتی  ــازی و رقابت پذی تجاری س
ــا در این زمینه  ــای توانمندی ها و ظرفیت ه و ارتق
ــطح نمایشگاه امسال در  باشیم.« وی به ارتقای س
ــه با سالیان قبل پرداخت و افزود: »امسال با  مقایس
توجه به فضای ایجاد شده از نظر سطح اشغال شده 
ــبی بودیم، به طوری که حدود 50  شاهد رشد مناس

توليد رقابت پذیر؛ 
رویکرد سيزدهمين نمایشگاه 

بين المللي صنعت تهران
تهیه کننده: محمدعلی دیانتی زاده



92
هر 

  م
/14

8 
پی

یـا
 / پ

7 
اره

ـم
 ش

/16
ال

سـ

7

ش
زار

ــ
ــ

ــ
گ

هزار متر مربع به صورت ناخالص فضای نمایشگاهی 
ــت.«  ــرار گرف ــیزدهم ق ــگاه س ــار نمایش در اختی
ــور از قاره اروپا،  ــاره به حضور 20 کش اکبرپور با اش
ــیا، ادامه داد: »تجاری سازی  آمریکای شمالی و آس
ــال بود  ــگاه امس ــوالت صنعتی هدف نمایش محص
ــد صنعتی با روش حرکت  ــروی به سوی رش و پیش
ــه تولید پویا و فناورانه  ــنتی« ب از »کارخانه داری س
ــد به صورت جدی مورد  ــت که بای از برنامه هایی اس
ــث افزایش ثروت ملی  ــه قرار گیرد، چراکه باع توج
ــد.« به  ــد اقتصادی به معنای واقعی خواهد ش و رش
ــه   ي عطفی برای  ــگاه نقط ــه   ي اکبرپور، نمایش گفت
ــفاف اقتصادی و استفاده  عرصه   ي رقابت پذیری ش

از توانمندی های به روز است.
ــگاه  ــر در نمایش ــي حاض ــدگان ایران تولیدکنن
ــد  ــگاه گله من ــزاري نمایش ــان برگ ــال از زم امس
ــگاه در روزهاي میاني  ــي نمایش ــد، آنان برپای بودن
ــالت آخر هفته را  ــي آن با تعطی ــه و ناهمزمان  هفت
کاهنده   ي آمار بازدید آن می دانستند. این نظر البته 
ــؤوالن غرفه های خارجی نمایشگاه  مورد تأیید مس
ــامان هنروري، یکی از کارکنان  هم بود، ازجمله س
ــاره به سه سال حضور سفارت  سفارت برزیل با اش
ــران گفت: »زمان  ــگاه صنعت ته ــل در نمایش برزی
ــاعت 9 صبح تا 16  ــگاه از س ــزاري این نمایش برگ
ــتاندارد  ــت، در صورتي که زمان اس ــر اس بعدازظه
جهاني برای چنین نمایشگاه هایی از 9 صبح تا 21 

شب است.«

نمایشگاه صنعت و وزیر جدید
ــی صنعت تهران  ــگاه بین الملل ــیزدهمین نمایش س
ــدن و تجارت  ــت، مع ــر صنع ــور وزی ــدون حض ب
ــایش یافت. حمیدرضا آملی، سخنگوی شرکت  گش
نمایشگاه های بین المللی در این  باره گفت: با توجه 
ــتردگی حجم فعالیت های وزیر صنعت این  به گس
ــه   ي   رویدادها  ــان در هم ــت که ایش امر طبیعی اس
ــند. اما محمدرضا نعمت زاده در  حضور نداشته باش
همان ایام و در مکانی دیگر با اشاره به برگزاری این 
ــگاه گفت: »سال گذشته اولین سالی بود که  نمایش
صنعت رشد منفی داشت و امیدواریم آخرین سالی 
هم بوده باشد که با چنین وضعیتی مواجه می شویم 
و از این پس به سمت رونق و رشد مثبت اقتصادی 

حرکت کنیم.«
ــرایط جهانی شدن و رقابت  ــاره به ش وی با اش
حاکم بر بازارهای جهانی، افزود: »فقط کشورهایی 
ــد می کنند، در  ــریع و با کیفیت تولی ــه ارزان، س ک
ــند.«  ــته باش این بازار رقابت می  توانند، حضور داش
ــتفاده از استانداردهای  وزیر صنعت ادامه داد: »اس
ــور هرچه بیش تر  ــر بین المللی، موجبات حض معتب
ــای جهانی فراهم  ــور را در بازاره ــوالت کش محص
ــعه   ي صادرات  می کند.« به گفته   ي وی، برای توس
محصوالت ایرانی ناگزیریم استانداردهای بین المللی 
ــگ و اصول خود  ــاه با فرهن ــا صرف زمان کوت را ب

ــف کرد از این که  منطبق کنیم. نعمت زاده ابراز تأس
ــال های گذشته همچون  برخی از تصمیمات در س
ــع دیگر به جای این که  عالمت گذاری کاال و یا موان
موجبات تسهیل تجارت را فراهم آورد، باعث کندی 

آن شده است.

سیزدهمین دوره از منظر اعضای حاضر 
انجمن صنفي شرکت  هاي اتوماسیون 

صنعتي در نمایشگاه

ــیون در  ــن اتوماس ــر انجم ــای حاض ــی از اعض یک
ــه مدیریت  ــژوه« ب ــز پ ــرکت »تبری ــگاه، ش نمایش
ــوان اولین  ــود که به  عن ــود امنابی ب ــی محم عامل
ــی بدون  ــگرهای صنعت ــواع حس ــده  ي ان تولیدکنن
ــگرهای القایی، خازنی،  تماس در ایران شامل حس
ــطح،  ــی، نخ، کد رنگ، کنترل س ــوری، مغناطیس ن
شفت انکودر، اسپیدمانیتور و منابع تغذیه با رعایت 
ــی فعالیت دارد.  ــتانداردهای بین الملل ــن اس آخری
ــه این روزها  ــرکت با بیان این ک ــل این ش مدیرعام
ــور  ــگاه های کش کم رونقی گریبان گیر تمامی نمایش
ــت، گفت: »عالوه بر کسادی ناشی از تحریم ها،  اس
ــط  ــگاه در روزهای آغازین و اواس ــزاری نمایش برگ
ــا بازدیدهای آن کاهش  ــد ت هفته مزید بر علت ش
ــور تبریز پژوه از  ــاره به حض ــدا کند.« وی با اش پی
ــگاه صنعت، افزود:  ــال 1369 تاکنون در نمایش س
ــال ها در پنج دوره به اتفاق سازمان  »ما طی این س
ــر دوره ها به صورت  ــای صنعتی و در دیگ پژوهش ه
مستقل شرکت کردیم.« امنابی ادامه داد: »مزایای 
ــالن 40 نسبت به  ــال یعنی س محل جانمایی امس
ــال های قبل یعنی سالن 41  ــتقرار س موقعیت اس
ــته  تأثیر مثبتی بر کمیت و کیفیت بازدیدها گذاش

بود.«
ــی برق و الکترونیک قشم ولتاژ«  ــرکت »مهندس ش
ــر بارزی نیز یکی از اعضای  به مدیریت عاملی اصغ
ــگاه بود. این  ــیون در نمایش ــر انجمن اتوماس حاض
ــمی زیمنس را در  ــرکت که نمایندگی مجاز رس ش
ــار ضعیف،  ــران دارد، در زمینه   ي  ابزاردقیق و فش ای
ــی مکاترونیک،  ــزات آموزش ــد تجهی CNC، تولی
ــت دارد. نعیمه فراهانی،  ــک و PLC فعالی پنوماتی
ــؤول بازاریابی و امور نمایشگاهی این شرکت با  مس
ــرکت های اتوماسیون در  ابراز رضایت از جانمایی ش
ــگاه گفت: »بازدیدهای نمایشگاه  یک سالن نمایش
امسال نسبت به دوره های پیشین تخصصی تر بود و 
ــتری  ما به ویژه در بحث آموزش موفق به جذب مش
ــگاه  ــدیم.« وی با بیان این که اگر در ایام نمایش ش
ــاً میزان  ــتیم، قطع ــم داش ــه ه ــنبه و جمع پنجش
ــد، افزود: »برخی شرکت هایی  بازدید بیش تر می ش
ــد، ازجمله  ــگاه حضور یافتن ــال در نمایش که امس
ــال های قبل معموالً  ــرکت هایی بودند که در س ش
حضور نداشتند و این خود نشانه ای از فضای مثبت 

این دوره از نمایشگاه بود.«

انجمن صنفی شرکت های 
اتوماسیون صنعتی

سپهر کنترل فرآیند

آزمون متمم

تبریز پژوه

توليد رقابت پذیر؛ رویکرد سيزدهمين نمایشگاه...
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ــیون  یکی دیگر از اعضای حاضر انجمن اتوماس
ــرل فرایند«  ــپهر کنت ــرکت »س ــگاه، ش در نمایش
ــود که عالوه بر  ــت عاملی آرمان بارزی ب به مدیری
 PLC ،HMI ــواع ــه   ي  فروش ان ــت در زمین فعالی
ــای کمپانی ه ــی  نمایندگ  ،Industrial PC  و 

Proface و Kinco را نیز در ایران بر عهده دارد. 
ــرکت، استقبال  ــؤوالن این ش فاطمه روزگار، از مس
ــگاه در روز اول برگزاری را ضعیف دانست  از نمایش
ــگاه قدری  و گفت: »ارزیابی بازده و بازخورد نمایش

زمان می برد.«
ــت عاملی  ــه مدیری ــم« ب ــرکت »آزمون متم ش
ــای مؤثر و حاضر انجمن  ــیتره، ازجمله اعض رضا ش
اتوماسیون در نمایشگاه بود که در زمینه  ي طراحی 
و مشاوره، اجرای پروژه، تأمین تجهیزات اتوماسیون 
ــژگان  ــت دارد. م و System Integrator فعالی
ــؤوالن این شرکت، با اشاره به حضور  فصلی، از مس
ــگاه  ــال غیبت در نمایش آزمون متمم پس از دو س
ــگاه  ــور خود در نمایش ــت: »ما از حض ــت گف صنع
ــب راضی تر بودیم.«  ــات و تجهیزات به مرات تأسیس
ــگاه  ــطح علمی و فنی نمایش ــا بیان این که س وی ب
ــبت به نمایشگاه صنعت  تأسیسات و تجهیزات نس
ــگاه تأسیسات و تجهیزات  باالتر بود، افزود: »نمایش
پرمحتواتر و قوی تر از نمایشگاه صنعت برگزار شد.«

از دیگر اعضای مؤثر و حاضر انجمن اتوماسیون 
ــرکت »فستو پنوماتیک«  ــگاه، ش صنعتی در نمایش
ــی الموتی نیا، بود. این  ــه مدیریت عاملی محمدتق ب
ــه دفتر  ــرکت که به غیر از دفتر تهران دارای س ش
در شهرستان های اصفهان، تبریز و مشهد، چهارده 
ــی در سراسر ایران  نمایندگی و هفت مرکز آموزش
ــد و بازرگانی در  ــه   ي آموزش، تولی ــت، در زمین اس
عرصه   ي تجهیزات و لوازم اتوماسیون صنعتی ازجمله 
الکتریکی،  ــیلندرهای  س پنوماتیک،  ــیلندرهای  س
 ،PLC ،ــال ــتپ، ولو ترمین ــروو و اس موتورهای س
ــیرهای پنوماتیک  حسگرها، واحدهای مراقبت، ش
ــک، محصوالت خاص فرآیند،  انواع  و الکتروپنوماتی
شیرهای توپي، دروازه  اي، پروانه  اي و...، محصوالت 
ــوم و نرم افزارهای صنعتی و  ــاص صنایع آلومینی خ

آموزشی فعالیت دارد. علی پناهی، یکی از مسؤوالن 
ــاره به تأثیر رونق اقتصادی پس  ــرکت، با اش این ش
از انتخابات ریاست جمهوری بر نمایشگاه گفت: »در 
ــد منفی صنعت، کار  ــته به موجب رش ــال گذش س
ــیده بود که بازدیدکنندگان نمایشگاه  به جایی رس
ــد یا غرفه دارانی که  ــا گروه های دانش آموزی بودن ی
ــال میزان و  ــر می زدند، اما امس به غرفه های هم س
ــت بازدیدها باال رفته بود.« وی با ابراز رضایت  کیفی
از تجمیع شرکت های اتوماسیون صنعتی در سالن 
40 نمایشگاه بین المللی، افزود: »بازخورد نمایشگاه 

در این دوره مثبت بود.«
ــرکت »نیروسازه سوگند« به مدیریت عاملی  ش
ــگاه  احمد مؤمنی از اعضای حاضر انجمن در نمایش
سیزدهم بود که در زمینه   ي طراحي، ساخت و نصب 
انواع تابلوهای فشار قوی و ضعیف برق، اتوماسیون 
صنعتی و تجهیزات انتقال نیرو فعالیت دارد. سمیه 
ــرکت با  ــؤول بازرگانی و فروش این ش فرجی، مس
ــرکت در نمایشگاه  ــاره به حضور مستمر این ش اش
ــال 1386 تاکنون،  ــی صنعت تهران از س بین الملل
ــته بازدیدهای نمایشگاه  گفت: »در سال های گذش
ــاظ تخصصی بودن  ــداد و هم از لح ــم از نظر تع ه
بهتر از امسال بود.« وی درمجموع از نمایشگاه ابراز 

رضایت کرد.
ــیون در  ــر اعضای حاضر انجمن اتوماس از دیگ
ــیا«  ــرکت »ابزار کنترل ارش ــگاه صنعت، ش نمایش
ــود که در  ــا فتحی ب ــت عاملی غالمرض ــه مدیری ب
ــیون ازجمله تجهیزات  زمینه  ي ابزاردقیق و اتوماس
ــیرهای  ــطح، ش ــار، دما و س اندازه گیری دبی، فش
ــال و ــان دهنده های دیجیت ــی، نش ــرل و ایمن  کنت

کنترل کننده، کنترل فرآیند و اتوماسیون و آموزش 
ــؤوالن  ابزار دقیق فعالیت دارد. محمد توکل، از مس
ــرکت، بازدیدهای نمایشگاه را به جز یکی دو  این ش
ــرد و گفت: »محصوالت  ــوب ارزیابی ک روز اول، خ
عرضه شده توسط ابزار کنترل ارشیا در این دوره از 
نمایشگاه نسبت به سال های گذشته بیش تر و بازده 

نمایشگاه نیز بهتر بود.«

ابزار کنترل ارشیا

نیرو سازه سوگند

فستو پنوماتیک

مهندسی برق و الکترونیک 
قشم ولتاژ

توليد رقابت پذیر؛ رویکرد سيزدهمين نمایشگاه...
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سیتی سنتر اصفهان
مجموعه ی سیتی سنتر اصفهان یکی از بزرگ ترین 
ــت. این  ــران اس ــاری در ای ــی و تج ــز تفریح مراک
ــر 150000 متر مربع  ــی بالغ ب ــه در زمین مجموع
ــان و در تقاطع دو  ــهر اصفه ــراه جنوبی ش در بزرگ
بزرگراه وحید دستجردی و کمربندی شهر اصفهان 
ــامل یک  ــت. این مجموعه ش ــاخت اس در حال س
ــا بیش از 750 واحد  ــتاره، مرکز خرید ب هتل 5 س
تجاری و 7 سینما، یک مرکز بین المللی اقتصادی، 
ــهربازی است. ساخت این  مرکز تجارت جهانی و ش
ــه در 4 مرحله صورت می گیرد که در حال  مجموع
ــیده و در طی  ــر مرحله ی اول آن به اتمام رس حاض
ــمند  ــه فاز هوش این مرحله بیش از 250 کنتور س
ــامان، 9 عدد متمرکز کننده داده سامان نصب و  س

مورد بهره برداری قرار گرفته است.

 مجتمع تجاری تفریحی خلیج فارس شیراز
ــد تجاری در  ــش از 2500 واح ــن مجتمع با بی ای
ــاحت 420000 متر مربع در جنوب  زمینی به مس
ــیراز احداث شده است. این مجموعه عالوه  شهر ش
ــاری دارای یک هتل با 262 اتاق،  بر واحدهای تج
ــرباز و زمین تنیس  ــیده و س ــتخرهای سرپوش  اس
ــل مجتمع  ــهربازی که یکی داخ ــد. دو ش می باش
ــالن  تجاری و دیگری خارج از آن قرار دارند، و 6 س
ــکیل  ــات تفریحی این مجتمع را تش ــینما امکان س
ــش از 1100 کنتور  ــال حاضر بی ــد. در ح می دهن
ــمند سه فاز  ــمند تک فاز، 50 عدد کنتورهوش هوش
و چهار متمرکز کننده داده سامان در این مجموعه 

نصب و به بهره برداری رسیده است.

ساختمان ونوس بندرعباس
این پروژه به سفارش شرکت توزیع برق بندرعباس 
ــهر اجرا شده است. شرکت توزیع با بیش  در این ش
از 600.000 انواع مشترک و 4.000.000 مشترک 
ــق پر مصرف برق به خصوص  خانگی یکی از مناط
ــوس دارای  ــاختمان ون ــد. س ــتان می باش در تابس
ــتفاده  ــکونی بوده و با اس 180 واحد تجاری و مس
ــمند به عنوان یک  ــای دیجیتال و هوش از کنتوره
ــورد بهره برداری  ــوت AMI اجرا و م پروژه ی پایل
قرار گرفت. این پروژه یکی از موفق ترین پروژه های 

پایلوت پیاده شده در سطح کشور است.

نگاهی بر چند 
پروژه ی شرکت 
کنتورسازی ایران
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در میزگرد تخصصي »صنعت نفت« در کنفرانس اتوماسیون صنعتي عنوان شد:

دغدغه ها و انتظارات صنعت 
نفت از فعاالن

 اتوماسيون
 صنعتی

در سومین کنفرانس بین المللي اتوماسیون صنعتي 
ــت و در تاریخ چهارم  ــگاه صنعت نف که در پژوهش
ــد، میزگردی تخصصي  بهمن ماه 1391 برگزار ش
ــکیل  ــت« در دو بخش تش ــوان »صنعت نف ــا عن ب
ــور؛ معاون  ــد. در این میزگرد دکتر کریم سلحش ش
ــعه ی منابع اقتصادی و مدیریت،  وزیر نفت در توس
ــارت بر  ــرکل نظ ــي؛ مدی ــد چگین ــدس مجی مهن
ــدس احمد  ــواد نفتي، مهن ــادرات و مبادالت م ص
ــرکت هاي  نصري مهاجری؛ رییس انجمن صنفي ش
ــد مظفري نژاد؛  ــیون صنعتي، مهندس حمی اتوماس
ــرکت پخش منطقه ی  رییس خدمات مهندسي ش
ــد؛ مدیر گروه  ــدس کاکاون ــان رضوي، مهن خراس
ــع و نیمه صنعتي، دکتر  ــگاه مرج ــش آزمایش پژوه
ــد ابزاردقیق مدیریت  ــم توتونچي؛ رییس واح قاس
مهندسي طرح های شرکت ملي پخش فرآورده هاي 
ــاس ناصري؛ معاون فني  نفتي ایران و مهندس عب
ــادرات و مبادالت مواد نفتي  مدیرکل نظارت بر ص

حضور داشتند.
ــن میزگرد  ــی از برگزاری ای ــه چند ماه اگرچ
ــته، اما اهمیت موضوعات مطرح شده توسط  گذش
ــت تا  ــر آن داش ــا را ب ــر در آن م ــخنرانان حاض س
نسبت به چاپ گزارش آن در این شماره از صنعت 

هوشمند اقدام نماییم. 

انتظارات و نیازهاي صنعت نفت از 
دست اندرکاران صنعت اتوماسیون

ــدس مجید  ــه، مهن ــت این جلس ــش نخس در بخ

ــدف از برگزاری آن را انعکاس انتظارات،  چگیني ه
ــنهادهای شرکت های تابع وزارت نفت  نیازها و پیش
ــی عنوان کرد و گفت:  ــیون صنعت به فعاالن اتوماس
»مهم ترین دغدغه های صنعت نفت و انتظاراتی که 
ــیمی و پخش  ــرکت ملی نفت، گاز، پتروش چهار ش
ــرکت های اتوماسیون صنعتی دارند،  و پاالیش از ش
عبارتند از؛ کاهش هزینه های جاری از طریق برقرار 
ــیون صنعتی، ارتقای امنیت و  شدن فرآیند اتوماس
ــامانه های مبتنی بر  ــش مخاطرات از طریق س کاه
ــف عملیات تولید  ــیون صنعتی، کاهش توق اتوماس
ــیون صنعتی،  با به کارگیری راه های نوین و اتوماس
ــتم های کنترل اتوماسیون  آموزش تخصصی سیس
ــی به  صنعتی و همچنین در بخش نیازها؛ دسترس
ــتفاده و  منابع اصلی نرم افزارهای صنعتی مورد اس
ــام کار موازی  ــنهادها؛ پرهیز از انج در بخش پیش
ــاخت  ــی معکوس و س ــه  ی انجام مهندس در زمین
ــی، ارتباط  ــیون صنعت ــزات و قطعات اتوماس تجهی
ــازنده های معتبر خارجی و تجهیزات کنترلی  با س
ــاوری،  ــال فن ــه روش انتق ــزات ب ــاخت تجهی و س
ــازی  ــازندگان داخلی برای داخلی س ــت از س حمای
ــتانداردهای معتبر و خدمات  ــزات دارای اس تجهی
ــرکت های دانش بنیان  پس از فروش، حمایت از ش
ــاخت  ــی معکوس س ــال در زمینه   ی مهندس و فع
ــگاهی و  ــتفاده از توان مراکز دانش ــزات و اس تجهی
ــای کاربردی مورد  ــی در تهیه   ی نرم افزاره پژوهش
ــارت بر صادرات و  ــاز صنعت نفت.« مدیرکل نظ نی
ــود اهمیتی که  ــواد نفتي افزود: »با وج مبادالت م

ــیون صنعتی در حوزه   ی نفت دارد، کم تر به  اتوماس
ــده و حتی ساختارهای الزم  این مقوله پرداخته ش
برای استقرار و ارتقای آن، پیش بینی و فراهم نشده 
ــتمر و  ــن رو ضرورت پیگیری های مس ــت. از ای اس
ــاخت ها و نهادهای رسمی سازمانی در  ایجاد زیرس

وزارت نفت در این راستا احساس می شود.« 

افزایش کارایی صنعت نفت با تجهیز به 
سامانه های اتوماسیون صنعتی

ــور با  ــر کریم سلحش ــن میزگرد، دکت ــاز ای در آغ
ــیون و ابزاردقیق را در  ــش اتوماس ــان این که بخ بی
مجموعه ی نفت و گاز می توان به دو حوزه   ی صنایع 
ــتی و صنایع پایین دستی تقسیم بندی کرد،  باالدس
گفت: »هریک از این صنایع، ماهیت متفاوتی دارند 
ــانی که در هرکدام از این حوزه ها می خواهند  و کس
ــایل خاص آن ها  ــبت به مس فعالیت کنند، باید نس
ــی می تواند کار  ــدا کنند. کس ــناخت الزم را پی ش
ــود  ــیون صنعتی انجام بدهد و مؤثر واقع ش اتوماس
ــه با صنعت نفت و عملکرد فرآیندهای دینامیکی  ک
ــر روی مدل  ــن بحث ب ــد. تمرکز ای ــنا باش آن آش
ــره در صنعت  ــن زنجی ــت؛ ای ــره   ی ارزش اس زنجی
ــتگاه های متفاوتی دارد که در  ــت حلقه ها و ایس نف
ــتی، به ویژه  ــتی و پایین دس هریک از صنایع باالدس
ــتر مورد غفلت واقع شده  در صنایع باالدستی بیش
ــت. بنابراین در مباحث اتوماسیون و ابزاردقیق،  اس
ــتری از سوی مراکز دانشگاهی  نیازمند اهتمام بیش
و تحقیقاتی و فعالیت شرکت های خصوصی و البته 

تهیه کننده: گروه گزارش
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ــتگاه های استفاده کننده در  احساس مسؤولیت دس
ــاف، حفاری و  ــتگاه برخوردار یعنی اکتش ــه ایس س

استخراج هستیم.«
وی افزود: »در حوزه   ی استخراج یا بهره برداری 
ــود دارد که در محافل  ــد، دو بحث مهم وج و تولی
ــت؛ این  ــیار مطرح اس تحقیقاتی و صنعتی دنیا بس
محور یکی »مدیریت مخزن به شیوه   ی حلقه بسته« 
ــد بهینه در حوزه   ی زمان حقیقی«  و دیگری »تولی
ــاف نیز که رگه های نفتی  ــت. در حوزه   ی اکتش اس
ــود، بحث  ــای مختلف زمین دنبال می ش در الیه ه
ــا گاز در یک میدان  ــا نبود نفت و ی ــی وجود ی اصل
ــت. در این جا  و میزان نفت و گاز موجود در آن اس
ــیگنال نیاز اصلی است، یعنی شناسایی  پردازش س
ــال  ــات یک مخزن از بیرون از طریق ارس خصوصی
ــای آن و آنالیز بازتاب های  ــیگنال هایی به الیه ه س
ــاوری در این جا  ــیگنال ها. اهمیت فن صوتی این س
ــتی  ــخص و زنجیره  ی ارزش در صنایع باالدس مش
ــر پایه   ی اطالعاتی ما در  ــود. اگ از این جا آغاز می ش
صنایع باالدستی بر یک مبنای نادرست قرار گیرد، 
ــتخراج  ــاً در مراحل بعدی یعنی حفاری و اس یقین
ــه پرهزینه  ــد. با توجه ب ــکل خواهیم ش دچار مش
ــت هر  بودن این فعالیت ها، در صورت انجام نادرس
ــتگاه ها، قطع یقین  ــی در هرکدام از این ایس  فعالیت
ــودآوری  ــه س ــد و ب ــش می یاب ــه   ی کار افزای هزین
ــه از نظر  ــط چ ــات غل ــی اطالع ــد. یعن نمی انجام
اقتصادی و چه از نظر فنی  موجب مشکالت عدیده 
و زیان دهی خواهد شد. بنابراین هر اندازه به کمک 
فناوری بتوانیم با استحصال اطالعات صحیح، دقت 
و سهولت کار را باال ببریم و هزینه های کار را پایین 

بیاوریم، به نتایج بهتری دست می یابیم.«
ــه داد: »فرآیند پردازش  ــاون وزیر نفت ادام مع
ــکل لرزه و امواج  ــیگنال، از ایجاد سیگنال به ش س
صوتی آغاز می شود. برای دریافت بازتاب این لرزه ها 
ــورها  ی الکترومکانیکال یا ژئوفلت ها را از  باید سنس
ــب کنیم که  ــای مختلف نص ــش در موقعیت ه پی
مسایل تکنیکی خاص خود را دارد. داده های حاصل 
از این ژئوفلت ها در الیه های مختلف به صورت ده ها 
ــاید صدها گروه در یک ترکیب آرایه ای و  گروه و ش
ــیگنال  های مکانیکی هستند که تبدیل  به صورت س
ــیگنال های الکتریکی می شوند. این آرایه های  به س
ــی، داده های  ــیگنال های الکتریک ــا س ــی ی ژئوفون
ــبه  ــتند که باید به مرکز محاس ــگاری ما هس لرزه ن
ــیگنال های آنالوگ  ــل و در آن جا به صورت س منتق

مستقل جمع آوری و ذخیره شوند.«
ــای صنعت نفت در بخش  وی یکی از ویژگی ه
ــتی را محدوده   ی وسیع کار دانست و گفت:  باالدس
ــاس کیلومترها انجام  ــتی در مقی »کارهای باالدس
ــات در  ــات و امکان ــی تأسیس ــود و پراکندگ می ش
ــترده است. این  ــیار گس ــتگاه ها بس هر یک از ایس
ــتردگی، جمع آوری اطالعات سیگنالی را ملزم  گس
به برخورداری از فناوری های باال می کند. اما امروز 

ــای فیزیکی یا  دیگر فناوری کابل ه
تکنولوژی انتقال سیگنال به شیوه -

ــدام گزینه های  ــوگ، هیچ ک آنال  ی 
ــتند. در فناوری های  ــی نیس مطلوب
ــورها سیگنال ها  رایج امروزی، سنس
ــوگ دریافت کرده  ــکل آنال را به ش
ــیگنال  ــدل س مب ــک  ی ــط  توس و 
ــیگنال دیجتال یا  ــه را س آنالوگ ب
ــیگنال نوری تبدیل می کنند که  س
ــتگاه پایه نیاز  ــا به ایس انتقال آن ه
ــدد ندارد و با یک  به کابل های متع
ارتباط بی   سیم میسر است. این کار 
ــیار وسیع مانند یک  در مقیاس بس
ــدان نفتی، صرفه جویی اقتصادی  می
فراوانی به همراه دارد. از سوی دیگر 
وقتی سیگنال به صورت دیجیتال در 

می آید،  امنیت و دقت آن هم افزایش پیدا می کند 
ــر نامطلوب  ــم محیطی اث ــیگنال های مزاح و از س

نمی پذیرد.«
ــور مرحله   ی بعدی را ساده سازی عنوان  سلحش
ــن داده ها در  ــزود: »پس از جمع آوری ای ــرد و اف ک
ــیر آن ها  ــازی و تفس ــک محیط، نوبت به ساده س ی
می رسد. نرم افزاری که این امکان را فراهم می آورد، 
ــل از لرزه نگاری را  ــات حاص ــیار اطالع با دقت بس
ــده  و معرف یک  ــکل دیجیتال ذخیره ش ــه به ش ک
ــت، آنالیز می کند.  میدان جغرافیایی تحت رصد اس
اطالعات حاصل از این آنالیز در مرحله   ی بعد تبدیل 
ــود. مدلی که در محیط  ــه یک مدل مخزن می ش ب
ــت مخزن چقدر  ــا می گوید ظرفی ــزاری به م نرم اف
است، الیه هایی که نفت و گاز در آن ها وجود دارند 
ــتند و آرایش  آن ها چگونه است، مدلی که  کجا هس
ــروکار داریم. این  ــا با آن س ــام برنامه ریزی ه در تم
ــت که اساس کار  ــاف اس مدل، خروجی کار اکتش
حفاری قرار می گیرد. به هرحال یکی از ویژگی های 
ــتی عدم قطعیت  منحصر به فرد فعالیت های باالدس
ــت. یعنی مدل اکتسابی  در مدل های دینامیکی اس
ــد پایه   ی  ــد، چون بای ــه مطمئن تر باش ــد هرچ بای
فعالیت های بعدی قرار گیرد. ما در این بخش یعنی 
ــل از لرزه نگاری نیازمند  ــیر داده های حاص در تفس
فعالیت بیشتری هستیم. بعضی از شرکت ها در این 
حوزه وارد شده اند، اما همچنان نیازمند ورود بیشتر 
دانشگاه ها و مراکز علمی نیز هستیم تا بتوانیم این 
ــور با نرم افزارهای بومی شده و  داده ها را داخل کش

ارتقا پیدا کرده تفسیر کنیم.«
ــل از  ــات حاص ــل اطالع ــه داد: »مکم وی ادام
لرزه نگاری، اطالعات حاصل از حفاری های اکتشافی 
است و با ادواتی که به داخل چاه می روند، دریافت 
ــا اپراتورهایی را نیاز  ــود. در این مرحله نیز م می ش
ــه حفاری را  ــد تجهیزات مربوط ب ــم که بتوانن داری
ــتند.  ــوار و هماهنگ کنند و به داخل چاه بفرس س
ــخت و  ــیار س ــظ ایمنی کار در این مرحله بس حف

ــت. حوادث مکرری برای همکاران  ــاز اس مشکل س
ــت؛ اپراتورهایی  ــن مرحله اتفاق افتاده اس ما در ای
ــتگاه کار می کردند، دچار آسیب هایی  که روی دس
ــدند، چون باید  ــتان می ش ــت و انگش از ناحیه دس
ــورت مکانیکی و  ــنگین وزنی را به ص ــرات س تجهی
ــتی و با امکانات سر چاهی به هم چفت و بست  دس
ــتاند. امروز اما برای  ــد و به پایین می فرس می کردن
انجام این کار از تجهیزات رباتیک استفاده می کنیم 
ــم. فعاالن  ــتفاده کنی ــر باید اس ــه عبارت دیگ و ب
ــاخت و تولید  مباحث رباتیک ما عمدتاً در بخش س
کار می کنند، یعنی در مسایلی مانند ماشین سازی 
ــازی. امروزه در اغلب صنایع دنیا ازجمله  و قطعه س
صنایع نفت و گاز، فناوری در خدمت کاهش سطح 
ــت.  ــاس و تعامل با اپراتور و افزایش ایمنی اوس تم
در حفاری های اکتشافی تکنولوژیک، به جای انسان 
یک ربات بر اساس مدل اکتسابی و مختصات آن در 

یک مسیر تعریف شده هدایت می شود.«
ــاری از  ــان این که حف ــر نفت با بی ــاون وزی مع
ــیار هزینه بر در انجام عملیات مخازن  کارهایی بس
ــت نفت و گاز  ــت: »در محیط های صنع ــت، گف اس
ــتن با مواد اشتعال زا با  ــطه  ی سروکار داش ما به واس
ــیاری روبه روییم. از این رو تجهیزات و  خطرات بس
فناوری هایی که در این محیط ها استفاده می شود، 
ــند.  ــته باش ــب با آن ها را داش ــد ایمنی متناس بای
ــاه نیز با همین  ــیگنال های هوایی در محیط چ س
هدف مورد استفاده قرار می گیرد تا جرقه ای ایجاد 
ــاره به این که هم اکنون دریافت  ــود.« وی با اش نش

مجید چگینی

دغدغه ها و انتظارات صنعت نفت از فعاالن...

مهنـدس چگینـي: بـا وجـود اهمیتی که 
اتوماسـیون صنعتی در حوزه ی نفت دارد، 
کم تر بـه این مقوله پرداخته شـده و حتی 
سـاختارهای الزم برای اسـتقرار و ارتقای 

آن، پیش بینی و فراهم نشده است.
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اطالعات عملکرد تجهیزات سر چاهی و  انتقال آن 
ــتم های اسکادا انجام می شود، افزود:  از طریق سیس
ــتر  »در بخش دریایی، پیچیدگی کار به مراتب بیش
ــکی است، چراکه حفاری باید در کف  از بخش خش
دریا یا اقیانوش انجام شود و دشواری کار در مناطق 
عمیق تر افزایش می یابد. در این مناطق، اپراتورهای 
ــیار می توانند فعالیت مستمر  ــانی با سختی بس انس
ــور از ربات های  ــند.« سلحش ــته باش ــق داش و دقی
ــا به عنوان یکی دیگر از  مینیاتوری و مایکروربات ه
نیازهای صنعت نفت و گاز نام برد و ادامه داد: »این 
ــا قابلیت نفوذ به الیه های مختلف و دریافت  ربات ه
ــا را دارند و  ــر از محتویات الیه ه ــات دقیق ت اطالع
ــخص کنند  ــد با اندازه گیری و تخمین مش می توانن
ــت و گاز باقی مانده  ــه چه میزان نف ــه در هر الی ک
ــا در جاهایی که  ــت. این به ما کمک می کند ت اس
ــت و ادامه   ی فعالیت  تخلیه   ی کامل انجام گرفته اس
ــتخراج  توجیه اقتصادی ندارد، فعالیت حفاری و اس

را متوقف کنیم.«
ــخنانش به صنایع  ــش دیگری از س وی در بخ
ــان این که در  ــت و با بی ــتی پرداخت اس پایین دس
ــتی اطالعات بیشتری در خصوص  صنایع پایین دس
ــود دارد، گفت: »در  ــزار دقیق وج ــیون و اب اتوماس
بخش های پردازش، انتقال و صادرات از شبکه های 
ــیار مفید در  ــی از فناوری های بس ــیم که یک بی   س
صنایع نفت و گاز است، استفاده می شود و از طریق 
ــبکه تمامی اتفاقاتی که با مانیتورینگ رصد  این ش
ــال می یابد.  ــاق کنترل مرکزی انتق ــود، به ات می ش
به عنوان مثال وضعیت مکانیکال خط لوله و سالمت 
ــال پیک های هوشمند  آن، هر از چند گاهی با ارس
ــت یکی دیگر  ــاون وزیر نف ــود.« مع ارزیابی می ش
ــبات مالی  ــم در این زمینه را محاس از مباحث مه
هوشمند در صنایع نفت و گاز ذکر کرد و افزود: »در 
ــگاه ها، محاسبات مالی  بخش صادرات و نیز پاالیش
ــمند با دقت باالیی میزان ارایه   ی تولیدکننده  هوش
و دریافت مشتری را مشخص می کند.« وی با بیان 
ــای کنترل مجموعه   ی نفت  ــه امروز در اتاق ه این ک
همه   ی اطالعات در محیطی ساده و روی پنجره های 
مختلف مانیتور به صورت هوشمند و خودکار ردیابی 
می شود، گفت: »در حال حاضر فناوری هایی مانند 
ــترده در صنایع  ــای گس ــکادا، PCS و کنترل ه اس
ــاوری بعدی  ــرد دارد. فن ــیار کارب ــت و گاز بس نف
 DCS ــت که در رابطه با یک سیستم فیلدباس اس
دیجیتال است و محیط را کاماًل هوشمند می سازد 
ــر  ــیاری را از تجهیزات میس و دریافت اطالعات بس
ــزات اطالعات خود  ــه تجهی ــد، به طوری  ک می کن
ــد و قابلیت ــال انتقال می دهن ــورت دیجیت  را به ص

ــد  دارن  self diagnosticو  self calibration
ــد و در صورت  ــود را عیب یابی کنن ــد خ و می توانن
ــتند تا اپراتور از وضعیت  ــیگنال بفرس بروز نقص س
ــود. این جا دیگر فقط  ــرد تجهیزات مطلع ش عملک

ــت، بلکه مباحثی  ــث افزایش ایمنی مطرح نیس بح
همچون صرفه جویی در مصرف انرژی، کاهش زمان 
ــت محیطی،  ــرای کار، کاهش آلودگی های زیس اج
کاهش هزینه   ی انجام کار، کاهش ریسک در صنایع 
ــهولت تعمیرات و  ــت و گاز، افزایش کیفیت، س نف

بهینه سازی تولید نیز مطرح است.«

امنیت سایبری در سامانه های کنترل 
صنعتی

ــم توتونچی  ــر قاس ــه، دکت ــن جلس ــه   ی ای در ادام
را  ــور  سلحش ــر  دکت ــخنان  س ــی  اساس ــور  مح
ــیون صنعتی  ــق اتوماس ــات از طری ــادل اطالع تب
ــه   ی هم گرایی IT و ــه مقول ــاره ب ــت و با اش  دانس

Industrial Control System( ICS( گفت: 
ــت که آیا واقعاً ناامنی سایبری  ــؤال این جا اس »س
سیستم های کنترل صنعتی را تهدید می کند یا این 
ــت و بیش تر توهم است؟  تهدید چندان جدی نیس
ــا مقوله   ی امنیت در دو حوزه   ی IT و ICS قابل  آی
ــت؟« وی افزود: »یک سامانه   ی کنترل  مقایسه اس
 ،PLC ،ــور ــای پایین تر از سنس ــی از الیه ه صنعت
ــامانه های DCS، سامانه های  ــتارتر، س HMI، اس
در  و  و...   safety instrumented system
ــکیل شده است که در  ــامانه   ی اسکادا تش نهایت س
ــخصی کار  ــه مراتب مش ــاس سلس یک هرم بر اس
ــتم DCS اطالعات را به اتاق  ــد. یک سیس می کنن
کنترل مرکزی منتقل می کند و مجموعه ای از این 
ــتری از اطالعات  ــا در کنار هم حجم بیش DCSه
ــد.« رییس واحد  ــال می دهن ــکادا انتق را تحت اس
ابزاردقیق مدیریت مهندسي طرح های شرکت ملي 
ــش فرآورده هاي نفتي ادامه داد: »برخی صنایع  پخ
ــبکه های عمومی و  ــا که ارتباطی با ش جزیره ای م
ــتند، و  ــی ندارند، از لحاظ امنیتی ایزوله هس جهان
ــن صنایع وجود ندارد.  ــرای همین تهدیدی در ای ب
ــوند و  ــا هم ادغام می ش ــه دو حوزه ب ــا هرجا ک ام
ــد صنعتی از محیط هایی می گذرد که  اطالعات فیل
ــتند، باید نگران  ــبکه های عمومی لینک هس به ش

امنیت سایبری باشیم.«
ــیون  ــل جدید اتوماس وی با بیان این که در نس
ــات  ــه   ی عملکرد تأسیس ــی از بقی ــی، ایمن صنعت
ــایبری نیز جداگانه  ــت و به لحاظ امنیت س جداس
ــتی  ــت: »در صنایع پایین دس ــود، گف ــی می ش تلق
ــب وکار و صرفه  ــت بحث مارکتینگ، محیط کس نف
ــا حوزه   ی IT گره  ــت که اکنون ب جویی مطرح اس
خورده و این محرک جدی است.« توتونچی افزود: 
ــه برندهای  ــتم هایی ک ــزات و سیس ــی تجهی »حت
ــا تأمین کرده اند از لحاظ  بزرگ بین المللی برای م
ــیب پذیرند و وجود کدهای مختلفی در  امنیتی آس
ــری از تجهیزات اثبات شده و ممکن است با  یک س
نفوذ و فعال شدن بدافزارها، فرامین مخربی دریافت 
ــعه   ی محیط  ــه با توس ــا بیان این ک ــد.« وی ب کنن
ــوزه   ی IT و ICS ناگزیر  ــب وکار، ادغام دو ح کس
ــود، ادامه داد: »در IT با افشای یک سری از  می ش
اطالعات ممکن است پردازش آن ها از دست برود، 
اما در ICS  افشای اطالعات، تبعات فیزیکی دارد و 
ممکن است خسارات جانی یا مالی به همراه داشته 
ــد.« توتونچی با بیان این که هم اکنون سامانه   ی  باش
هوشمند سوخت، 27 هزار نقطه را در سراسر کشور 
به هم گره زده است، به ذکر مثالی پرداخت و گفت: 
»عمر مفید هر سامانه   ی کنترل صنعتی بین 10 تا 
ــت. حال اگر یک حفره   ی امنیتی در  ــال اس 15 س
ــته باشیم، به این معنا است  سامانه   ی کنترلی داش
ــه با آن زندگی کنیم. این گونه  که باید یکی دو ده
موارد، موانعی جدی در توسعه   ی ICS است.« وی 
افزود: »ما به عنوان مصرف کنندگان فناوری به خاطر 
ــیبل  ــبت به آن، مانند س ــتن دانش کافی نس نداش
ــلیک هستیم؛ زیرا استانداردها و ابزار  آماده برای ش

کریم سلحشور

دکتر سلحشـور: در حوزه   ی اسـتخراج یا 
بهره برداری و تولید، دو بحث مهم مدیریت 
مخزن به شیوه   ی حلقه بسته و تولید بهینه 

در حوزه   ی زمان حقیقی مطرح است.

دغدغه ها و انتظارات صنعت نفت از فعاالن...
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ــا را در اختیار نداریم. البته تالش هایی  رعایت آن ه
بسیار خوبی در مرکز تحقیقات مخابرات و دانشگاه 
ــان رو به  ــده که همچن ــهید عباس پور انجام ش ش
ــمی در این  ــت، اما هنوز یک نهاد رس ــعه اس توس
زمینه نداریم و از سوی دیگر نیز شاهد برخوردهای 

پلیسی و حراستی با این موضوع هستیم.«
ــای امنیتی  ــان این که پارامتره ــی با بی توتونچ
ــه داد:  ــتند، ادام ــم هس ــاوت از ه IT وICS متف
ــتقیم  ــن تهدید امنیتی، تهدید مس »خطرناک تری
ــد، یک نفر با دانش  ــت. در این تهدی و هدفمند اس
ــی محلی از راه دور وارد می شود  ICS و با دسترس
ــتفاده می کند و با  ــش خودی ها نیز سوءاس و از نق
ایجاد کانال کنترل و سرور رزور برای خود و اشغال 
ــطح  ــبکه، حتی می تواند در س ــردن ترافیک ش ک
ــی ضربه بزند.«  ــامانه   ی کنترل صنعت ــور به س کش
ــوالً ظرفیت ارتقای امنیتی  وی با بیان این که معم
ــدک و اکثر ارتباطات  ــتم های کنترل ما ان در سیس
ــت، گفت: »اگرچه استفاده از  و اتصاالت ما نامن اس
سیستم های عامل پروتکل های عمومی اقتصادی تر 
است، اما به همان اندازه دسترسی به اطالعات این 
ــتم ها برای مهاجمان سایبری آسان تر است.«  سیس
ــز با برخی غفلت ها به  ــی افزود: »خود ما نی توتونچ
ــن ناامنی ها دامن می زنیم؛ برخی همکاران ما در  ای
ــت تغییر رمز را به  ــرکت ملی پخش. حتی زحم ش
ــوردها  همان 1221 است  خود نداده اند و اکثر پس
ــازنده   ی زیمنس  ــته شده! س که در کارخانه گذاش
ــود و  ــتفاده ش توصیه می کند که از این patch اس
دانلودش هم رایگان است اما باز مسؤوالن ابزاردقیق 
و اتوماسیون کنترل صنعتی ما این موضوع را جدی 
نمی گیرند. یا back up از اطالعات تهیه نمی شود. 
ــت کم  ــمن را دس ــه این ها یعنی این که ما دش هم

گرفته ایم.«
ــه کامپیوترهای صنعتی  ــاره به این ک وی با اش
ــده برای جایگاه های عرضه   ی سوخت،  خریداری ش
ــیب پذیری کاماًل شناخته شده هستند،  از لحاظ آس
ــورد  ــل 11 م ــال 2011 حداق ــا س ــه داد: »ت ادام
ــامانه های مبتنی بر این  ــیب پذیری واضح در س آس
ــود زیمنس هم اعالم کرده  ــده و خ برند گزارش ش
ــت.«  ــی برای آن ها پیدا نکرده اس ــه هنوز راه  حل ک
ــالح های  ــس و ABB را عمده س ــی، زیمن توتونچ
ــت: »اکتفا به  ــد و گف ــت نفت نامی ــازمانی صنع س
IT MAN اقدامات حراستی و صرف به کارگیری

ــرآورده نمی کند.  ــا را ب ــی م ــارات امنیت ــا انتظ ه
پیمانکاران ما باید بدانند که صرف انجام یک پروژه 
ــا حفره های امنیتی مد نظر و در  ــا کردن آن ب و ره
ــت. آرزوی ما این است که  ــأن وزارت نفت نیس ش
ــای بازرگانی یا EPC ما امنیت  روزی در قرارداده
سایبری هم لحاظ و ضمیمه شود و اداره کل نظارت 
ــد و  بر صادرات و مبادالت مواد نفتی پیگیر آن باش
ــکیل  ــنهاد ما تش از آن گزارش ارزیابی بدهد. پیش
ــاد هم افزایی با  ــن حوزه و ایج ــک کارگروه در ای ی

کارشناسان خبره خارج از صنعت نفت برای یافتن 
راه حل ها است. ایده آل ما برخورداری از یک محیط 
ــت. چون برای ICS نمی شود  شبیه سازی شده اس
ــرد.« وی در پایان ابراز  ــت های نفوذ را به کار ب تس
ــگاه،  ــه جانبه دانش امیدواری کرد که با همکاری س
ــش خصوصی راه حل های مؤثری  صنعت نفت و بخ
ــتم های  ــای امنیتی موجود در سیس ــرای حفره ه ب

کنترل یافته و به کار بسته شود.

ایجاد سامانه  ی یکپارچه  ی صدور گواهینامه 
کیفیت برای تجهیزات اتوماسیون صنعتی

ــخنران بعدی این میزگرد بود.  مهندس کاکاوند س
ــامانه   ی یکپارچه   ی صدور  ــوع س ــا طرح موض وی ب
ــامانه   ی  ــرای تجهیزات س ــه   ی کیفیت ب گواهینام
ــیون صنعتی گفت:  ــق و اتوماس ــرل و ابزاردقی کنت
»سیستم اتوماسیون یکی از زیرساخت های اساسی 
ــای با کیفیت  ــن و تولید کااله ــره   ی تأمی در زنجی
ــد بود.«  ــت نفت خواه ــاری در صنع ــی و تج رقابت
مدیر گروه پژوهش آزمایشگاه مرجع و نیمه صنعتي 
ــاخت هایی که برای زنجیره    ی تأمین  افزود: »زیرس
ــتانداردهای  و تولید کاال با کیفیت بین المللی و اس
ــت پژوهش و فناوری  ــی در حوزه   ی معاون بین الملل
ــوزه   ی تأمین و  ــده، در دو ح وزارت نفت تدوین ش
ــاخت هایی که در حوزه   ی تأمین  تولید است. زیرس
ــامل تدوین استانداردهای  ــده، ش در نظر گرفته ش
مهندسی و تنوع زدایی در خرید تجهیزات، تجمیع 

ــا به منظور حمایت  ــری در قرارداده ــا و بازنگ تقاض
ــامانه   ی خرید  ــاد س ــت. ایج ــل اس ــد داخ از تولی
ــتم کدینگ ملی هم از دیگر  ــی کاال و سیس اینترنت
زیرساخت هایی است که در حال شکل گیری است. 
در حوزه   ی تولید نیز سیاست های استانداردگذاری 
ــیوم  کنسرس ــکیل  تش ــع،  مرج ــگاه های  آزمایش
سازندگان و سیستم یکپارچه تضمین کیفیت کاال 
ــت.«  ــده اس ــت که در نظر گرفته ش از مواردی اس
ــکیل  ــه در زمینه   ی تولید با تش ــا بیان این ک وی ب
ــازندگان به هم افزایی توان خواهیم  ــیوم س کنسرس
ــمت تولید  ــه داد: »ما می توانیم به س ــید، ادام رس
تجهیزات با کیفیت باالتر و تجهیزاتی که در داخل 
ــت برویم و سیستم  ــده اس ــاخته نمی ش تاکنون س
ــه   ی صدور گواهینامه   ی کیفیت هم کیفیت  یکپارچ

کاال را برای مصرف کننده تضمین می کند.«
ــه از کیفیت  ــه انتقاداتی ک ــاره ب کاکاوند با اش
ــت:  ــود دارد، گف ــل وج ــاخت داخ ــزات س تجهی
ــطه   ی تحریم ها  »برخی مصرف کنندگان که به واس
ــاخت داخل بوده اند، مدعی  ــتفاده از س ناچار به اس
ــتند که به کارگیری کاالهای داخلی سبب بروز  هس
ــتم  ــا در خط تولید و سیس ــرای آن ه ــکالتی ب مش
ــت و احتمال می دادند که این  ــان شده اس کاری ش
ــریان اصلی کشور یعنی تولید نفت،  مشکالت به ش
ــوی دیگر  ــارات جبران ناپذیری وارد کند. از س خس
ــه به خاطر اعمال  ــز می گویند ک تولیدکنندگان نی
ــد از مراجع اعتبار خارجی برای  تحریم ها نمی توانن
ــود تضمین کیفیت بگیرند و مرجع اعتبار  کاالی خ
داخلی نیز در این زمینه وجود ندارد. تولیدکنندگان 
همچنین مدعی اند که قربانی برخوردهای سلیقه ای 
یکی از شرکت های مصرف کننده شده اند. در همین 
ــرکت های توانمند هم اصرار به انجام یک  حال، ش
ــتند. همه این ها به  ــازندگان داش رتبه بندی بین س
ــتم تضمین کیفیت در سطح معاونت  تدوین سیس
ــا زمینه   ی مطابقت  ــش وزارت نفت انجامید ت پژوه

احمد نصری مهاجری

دغدغه ها و انتظارات صنعت نفت از فعاالن...

مهندس نصری مهاجری: سیاست گذاران 
و  بخـش خصوصـی  بـه  بایـد  دولتـی 
صنعتگرانـش اعتماد داشـته باشـند و 
صنعتگـران هـم بایـد به سیاسـت  های 

موضوعه احترام بگذارند
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تجهیزات ساخت داخل با سطح کیفیت بین المللی 
و ارایه   ی خدمات مشاوره ای برای ایجاد و توسعه   ی 
ــتم های کنترل کیفیت و بازرسی در خطوط  سیس
ــبکه   ی آزمایشگاه  ــازندگان و نیز ایجاد ش تولید س
ــی های  ــام آزمون ها و بازرس ــور انج ــع به منظ مرج
ــم گردد.«  ــازندگان فراه ــاز س ــی مورد نی تخصص
ــاد تعامل نظام مند  ــامانه را موجب ایج ــن س وی ای
ــت  ــدگان و مصرف کنندگان دانس ــن تولیدکنن بی
ــتم  ــده ای در این سیس ــر تولیدکنن ــزود: »اگ و اف
ــود، در  ــت گواهینامه   ی کیفیت ش ــق به دریاف  موف
ــامانه   ی خرید اینترنتی وزارت نفت ثبت خواهد  س
شد و مصرف کنندگان مجاب به استفاده از خدمات 

و کاالهای او خواهند بود.«
ــع و  ــگاه مرج ــش آزمایش ــروه پژوه ــر گ مدی
نیمه صنعتي، توسعه و ارتقای کیفی صنایع داخلی 
ــامانه   ی تضمین کیفیت  ــدف نهایی س ــور را ه کش
خواند و ادامه داد: »ضرورت دیگر، ایجاد یک نشان 
ــوی این سیستم به نحوی است  معتبر کیفیت از س
که نه تنها توسط شرکت  های مصرف کننده داخلی، 
بلکه توسط شرکت های منطقه و بین المللی پذیرفته 
شود. در این راستا، انجمن نفت و پژوهشگاه صنعت 
ــتم در  ــکل دهی این سیس ــت به عنوان متولی ش نف
نظر گرفته شده اند تا با استفاده از شرکت های تابع 
ــازندگان،  ــرکت های تأمین کاال و انجمن های س ش
ــکیل دهند.  ــتم را تش ــه   ی اجرایی این سیس کمیت
ــکیل گروه های  وظیفه   ی این کمیته   ی اجرایی، تش
ــا حضور خبرگان فنی  ــی کاال و تجهیزات ب تخصص
مراکز تحقیقاتی، مراکز دانشگاهی و خود سازندگان 
ــگاه صنعت نفت همچنین به عنوان  ــت. پژوهش اس
متولی ایجاد آزمایشگاه مرجع، مسؤولیت شناسایی 
ــور را بر عهده  آزمون های قابل انجام در داخل کش
ــی این  ــت گذاری های کل ــت. سیاس ــد داش خواه
ــورای عالی یکپارچه سازی  ــتم نیز بر عهده ش سیس
ــت که از سوی معاونت  صدور گواهینامه کیفیت اس
ــود.«  ــش و فناوری وزارت نفت معرفی می ش پژوه
ــتم به  ــح داد: »گردش کار در این سیس وی توضی
این ترتیب خواهد بود که سازندگان یا کنسرسیوم 
ــه را به کمیته   ی  ــت صدور گواهینام آن ها درخواس
ــت را  ــی ارجاع می دهند. این کمیته درخواس اجرای
ــگاه  ــای تخصصی و همچنین به پژوهش به گروه ه
ــد. گروه های تخصصی  ــال می کن صنعت نفت ارس
ــازنده  ــه دارند؛ یکی ارزیابی خط تولید س دو وظیف
ــور  ــات QA به منظ ــورداری از الزام ــر برخ از نظ
ــتمرار کیفیت و رعایت الزامات فنی در  تضمین اس
ــتخراج این الزامات  ــد تجهیزات و یکی هم اس تولی
ــبکه  ــام آزمون های مورد نیاز در ش ــی برای انج فن
ــگاه های مرجع. نتیجه   ی این بررسی ها، یک  آزمایش
بسته   ی ارزیابی خواهد بود که مالک پذیرش یا رد 
ــان استاندارد و کیفیت خواهد  تجهیز برای ارایه نش
ــازنده اعالم خواهد شد که  ــاس آن به س بود و براس

مغایرت ها را رفع کند.« 

ــع را  ــگاه های مرج ــبکه   ی آزمایش ــد ش کاکاون
ــگاه های تخصصی دانشگاه ها و  ــکل از آزمایش متش
مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاه های پژوهشگاه صنعت 
ــگاه های  ــیون و آزمایش ــات کالیبراس نفت، مؤسس
سازندگان و شرکت های اتوماسیون صنعتی خواند و 
گفت: »پر واضح است که آزمایشگاه های سازندگان 
ــت. چراکه  ــی برخوردار اس ــیار باالی از اولویت بس
امکان تست اغلب تجهیزاتی که توسط شرکت های 
ــرکت  ــود، تنها در خود آن ش ــازنده تولید می ش س
ــازندگان با سرمایه گذاری  وجود دارد و درنتیجه س
خودشان و حمایت وزارت نفت باید آزمایشگاه های 
خود را با رفع کمبودهای نرم افزاری و سخت افزاری 
ــه قابل قبول  ــانند ک ــتاندارد برس به رده هایی از اس
ــد.« وی افزود: »یکی از مشکالت  ــگاه باش پژوهش
ــت که کار تیمی نمی توانند  ــازندگان ما این اس س
ــکیل  انجام دهند، در حالی که انتظار ما از آن ها تش
یک کنسرسیوم برای هم افزایی توانمندی ها و تولید 
ــت.« مدیر  محصوالت برخوردار از کیفیت الزم اس
ــگاه مرجع و نیمه صنعتي در  گروه پژوهش آزمایش
ــت نفت باید به بخش خصوصی  پایان گفت: »صنع
و صنعتگرانش اعتماد داشته باشد و صنعتگران نیز 
ــت گذاری های صنعت نفت را محترم  باید به سیاس
ــمارند و به آن اطمینان داشته باشند، تا بتوانیم  بش
ــه نقطه ای قابل  ــخت را بپیماییم و ب ــیر س این مس

اتکا برسیم.«
تدوین نقشه راه و صنعت بومی سازی تجهیزات 

اتوماسیون مورد نیاز صنعت نفت
مهندس نصري نیز در این جلسه با بیان این که 
»برای واحدهای دانش فنی، دانش پایه، تکنولوژی 
ــت«، گفت:  ــی کاماًل متفاوت اس ــدات صنعت و تولی
»این ها در یک مجموعه ی سخت افزاری و نرم افزاری 
ــیون صنعتی، یکپارچه می شوند و ما  به نام اتوماس
ــتفاده می کنیم.« رییس انجمن  از آن در صنعت اس
ــیون صنعتي با تأکید بر  صنفي شرکت هاي اتوماس
ــه »DCS تولید  ــن دیدگاه را ک ــه ما باید ای این ک

ــزود: »این ها ــار بگذاریم، اف ــا PLC« کن ــم ی  کنی
solution )راه حل( هستند و نه محصول صنعتی؛ 
ــخت افزاری  اجزا و زیرمجموعه های این ها اعم از س
ــت که به کار تولید صنعتی می آید  و نرم  افزاری اس
ــا و کارت ها که صنعت الکترونیک  و در تولید برده
کشور را تشکیل می دهد، استفاده دارد.« وی ادامه 
داد: »در بعد نرم افزاری و function Blockهایی 
که مجموعاً یک نرم افزار را تشکیل می دهند، این ها 
اجزایی هستند که اگر شما به طرز خاصی بچینید، 
DCS خواهد شد و اگر نوع دیگری بچینید اسکادا 
و اگر باز به نوع دیگری بچینید PLC خواهد شد.« 
ــان کرد: »البته باید استانداردهای  نصری خاطرنش
ــود که شده و نیاز به  ملی در این زمینه تدوین بش
سیاست گذاری نیز دارد که ما سیاست گذاری اولیه 

را در این صنعت انجام داده ایم.«
ــل  متقاب ــرام  احت ــزوم  ل ــر  ب ــد  تأکی ــا  ب وی 
سیاست گذاران دولتی و صنعتگران بخش خصوصی 
ــه بخش  ــی باید ب ــت گذاران دولت ــت: »سیاس گف
ــند و  ــته باش خصوصی و صنعتگرانش اعتماد داش
صنعتگران هم باید به سیاست  های موضوعه احترام 
ــخت را به جایی  ــیر س ــد تا بتوانیم این مس بگذارن
برسانیم.« رییس انجمن صنفي اتوماسیون صنعتي 
با تأیید سخنان دکتر توتونچی درخصوص حفاظت 
ــیون  ــزود: »امروزه اتوماس ــامانه ها، اف ــایبری س س
ــاخص های  ــر دنیا یکی از ش ــوان صنعت برت به عن
ــرفت کشورها است، اما درعین حال اتوماسیون  پیش
می تواند به عنوان ستون پنجم دشمنان ما در بحث 
ــیار خطرساز باشد،  ICT و نیز IT عمل کند و بس
ــود را در این  ــر بخواهیم جایگاه جهانی خ ــس اگ پ

عباس ناصری

دغدغه ها و انتظارات صنعت نفت از فعاالن...

مهنـدس ناصـری: فرآیند بومی سـازی 
صالحیـت  تأییـد  و  ارزیابـي  شـامل 
سـازندگان داخلـي و بررسـي امـكان 
سـاخت تجهیزات اندازه گیري به روش 
انتقـال فنـاوري، مهندسـي معكوس و 

تحقیق و توسعه است.
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ــاوری و تولید  ــم، باید صاحب فن عرصه حفظ کنی
ــویم و این مهم را استراتژی بقای خود در دنیای  ش

آینده بدانیم.«
موانع به روز آوری و ارتقای سامانه های 

قدیمی
ــه، مهندس حمید مظفری نژاد  در ادامه   ی این جلس
ــای پیش  ــن در تدوین چالش ه ــالش م گفت: »ت
ــتای به روزرسانی  ــیون در راس روی صنعت اتوماس
ــتم های سنتی بر این بوده است که با دو نگاه  سیس
ــوم. در نگاه اول،  ــیون صنعتی ش وارد بحث اتوماس
ــد پارامتر از مقادیر مورد نظر در  تبعیت یک یا چن
ــیون مي گویند. براي رسیدن  یک فرآیند را اتوماس
ــیون روش هاي متفاوتي  بدین منظور دانش اتوماس
ــت فرآیند در طراحي  ــف کرده که بنا به ماهی تعری
ــود. در  ــتم یکي از آن ها انتخاب و اجرا مي ش سیس
نگاه دیگر، شاید یکي از بهترین روش ها براي انجام 
ــد. تقلید از  ــري از طبیعت باش ــا، الگوگی فعالیت ه
ــه زمین را براي رویش گیاهانش  طبیعت که چگون
آبیاري مي کند، چگونه ماهیان را در آب و پرندگان 
ــي آورد و نهایتاً این که  ــت در م ــوا به حرک را در ه
چگونه یک سیستم پیچیده و درهم تنیده و در عین 
ــیون حداکثري،  حال کاماًل مکانیزه و داراي اتوماس
ــو مي توان  ــت. با این الگ ــي و اجرا کرده اس طراح
ــرد: نزدیک  ــف ک ــه تعری ــیون را این گون مکانیزاس
ــه اراده.«  ــر انجام فعالیت ها ب ــردن هرچه بیش ت ک
ــرفت  ــکافانه اي به پیش ــزود: »اگر نگاه موش وی اف
ــیم، مي بینیم  ــته باش تکنولوژي در هر بخش داش
ــت مي کنند و  ــن جهت گیري حرک ــه دقیقاً با ای ک
ــه انتظار داریم  ــود کاري را ک ــعي مي ش همه جا س
ــاخته های دست ما براي ما انجام دهد تا  یکی از س
حد امکان به اراده   ی ما نزدیک شود؛ از یک کنترل 
ــتادن در برابر یک صفحه   ی  تلویزیون گرفته تا ایس
ــخصیت یک بازي  ــزرگ و وادار کردن ش نمایش ب

ــتر  ــت بدن ما حرکت کند و حتي بیش ــه با حرک ک
ــعي مي کنیم فاصله   ی اراده   ی خودمان را  از این، س
ــاخته   هاي مان کمتر کنیم، بگونه اي که ما فکر  با س
کنیم، در فکر خود اراده کنیم و او عمل کند و این 

یعني درنوردیدن مرزهاي اتوماسیون.«
ــش  ــرکت پخ ــي ش ــات مهندس ــس خدم  ریی
منطقه   ی خراسان رضوي ادامه داد: »نزدیک شدن 
ــطه هایي که خارج  کارها به اراده، یعني حذف واس
ــطه ها به طور عمده  از اراده ما کار مي کنند. این واس
ــتند که خود به دلیل داشتن اراده   ی  ــان ها هس انس
متفاوت، قطعاً با آن چه ما به عنوان طراح یک فرآیند 
جهت انجام کاري خاص طراحي کرده ایم، اصطکاک 
خواهند داشت. از این رو باید طوري طراحي کنیم 
ــذف و طرز کار  ــطه ها ح که تا حد ممکن این واس
ــتم به آن چه ما اراده کرده ایم نزدیک تر شود  سیس
ــیون بیشتر. بدیهي است این  و این یعني مکانیزاس
تعریف با تصوري که هم اکنون از اتوماسیون مي شود 
ــیعي را در بر  ــیار متفاوت است و گستره   ی وس بس

ــر بخواهیم ببینیم راهي را که ما  مي گیرد. حال اگ
در زمینه   ی مکانیزاسیون در پیش گرفته ایم، تا چه 
اندازه درست است، الزم است با این تعریف برگرفته 
ــه و تطبیق داده شود.« وی  از الگوي طبیعي مقایس
ــیون  ــع و چالش هاي اتوماس ــپس درباره ی موان س
ــطه هاي انساني، راه رسیدن  گفت: »اگر حذف واس
ــت، قطعاً مهم ترین  ــیون هرچه بیشتر اس به اتوماس
چالش نیز از جانب همین واسطه ها خواهد بود. این 
ــتند و بي شک مهم ترین مانع  ــطه ها انسان هس واس
ــود. فرقي هم ندارد  ــر حذف خود خواهند ب در براب
ــند؛  ــان ها در چه جایگاهي قرار گرفته باش این انس
گاهي ممکن است مدیرانی باشند که به اتوماسیون 
اعتقادي ندارند و یا نگران خروج اطالعات از حافظه 
ــط ماشین هستند، گاهي  و مدیریت اطالعات توس
ــند. بعضي  هم کارگراني اند که از بیکاري می هراس
ــیون  ــت هاي کلي اجازه  ی اتوماس وقت ها هم سیاس
نمي دهد. همه  ی این ها موانع انساني هستند، البته 
ــت که مي گویند  ــطوح مختلف. بي دلیل نیس در س
ــاني  ــاد درصد پروژه هاي ERP  به دالیل انس هفت

شکست مي خورد.«
ــژاد افزود: »در یک نگاه می توان گفت  مظفری ن
ــاني به نگرانی از مواردی همچون؛  مقاومت هاي انس

کاکاوند

حمید مظفری نژاد

دغدغه ها و انتظارات صنعت نفت از فعاالن...

مهندس کاکاوند: سیسـتم اتوماسـیون 
در  اساسـی  زیرسـاخت های  از  یكـی 
زنجیـره ی تأمیـن و تولیـد کاالهـای با 
کیفیت رقابتی و تجاری در صنعت نفت 

خواهد بود.

مهنـدس مظفری نـژاد: تعریـف غلـط، 
اتوماسـیون اسـت  مهم تریـن چالـش 
کـه عامـل اصلـی زمینه سـاز آن، نگاه 
جزیـره اي اسـت کـه از تعبیـر و نـگاه 

انساني سرچشمه مي گیرد.
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ــط ابزار  ــده توس ــف فرآیند، دیتاهاي ایجاد ش توق
ــت به دلیل حضور فناوري،  ــین، عدم نگهداش ماش
ــرداري، عدم وجود  ــن بهره ب ــن و خدمات حی تأمی
ــش مدیران،  ــص، عدم دان ــاني متخص ــروي انس نی
ــران مجموعه هاي صنعتي به  بروز  عدم اعتقاد مدی
ــرمایه اولیه برمی گردد.« وی   رساني و باال بودن س
ــیون را چالش بعدی دانست  تعریف غلط از اتوماس
ــیون از موانع  ــه داد: »بعد از این  که مکانیزاس و ادام
ــود، تعریف  ــاني عبور مي کند و پذیرفته مي ش انس
ــیون است که عامل  غلط، مهم ترین چالش اتوماس
ــاز آن، نگاه جزیره اي است که باز از  اصلی زمینه س
ــمه مي گیرد. تعبیري  ــاني سرچش تعبیر و نگاه انس
ــود با آن چیزي که در طبیعت  که از ماژوالر مي ش
ــاق مي افتد، تفاوت فاحش دارد؛ طبیعت ممکن  اتف
ــتم ماژوالر  ــک سیس ــطحي ی ــت در نگاهي س اس
ــم تنیده ــتم در ه ــع یک سیس ــا در واق ــد، ام  باش

ــراي  ــه ب ــت. البت )Intertwined System( اس
اثبات در هم تنیده بودن سیستم هاي طبیعي، الزم 
ــت زیاد استدالل کرد، بلکه کافي است فقط به  نیس
ــتم پیچیده، کاماًل  ــدن خود نگاه کنیم؛ یک سیس ب
ــي از آن را  ــم تنیده که هیچ بخش ــزه و در ه مکانی
ــرکت نیز همین  ــت. یک ش ــوان کنار گذاش نمي ت
ــت، اگر بتوانید بخش های تولید، بازرگاني،  طور اس
ــرکت خود حذف کنید، مي توانید  مالي و... را از ش
ــیون را هم حذف کنید. اما مکانیزاسیون،  مکانیزاس
ــد در جاي  ــت که بای ــک قطعه از یک پازل نیس ی
ــیون خود پازل  خاص خودش قرار بگیرد. مکانیزاس
ــرح و دانش حاکم بر پازل  ــه، ط یا به عبارتی هندس
ــه را در نظر بگیرید؛ اگر این  ــت. یک جام شیش اس
جام شیشه از دست ما بیفتد و به صد قطعه تبدیل 
ــود، هیچ ارزشي ندارد، اما همین جام شیشه اگر  ش
ــت استاد شیشه گر به صد قطعه تبدیل شود  به دس
ــد. اولي صد قطعه  ــن برابر ارزش پیدا مي  کن چندی
ــه  ــم، دومي همان صد قطعه شیش ــت بدون عل اس
ــت با علم. مکانیزاسیون نیز همانند علم و دانش  اس

سیستم است، نه یک قطعه از سیستم.«
ــان این که قبول در هم تنیده  مظفری نژاد با بی
ــره اي را به انزوا  ــتم ها به کلي نگاه جزی بودن سیس
ــه نتایج  ــت ک ــت: »در این حالت اس ــرد، گف مي ب
ــان مي کند؛  ــیون خود را نمای ــگفت انگیز اتوماس ش
ــده و افزایش  ــاي تمام ش ــز به ــش حیرت انگی کاه
ــمگیر کیفیت محصوالت. هر اندازه از این نگاه  چش
ــدازه منابع را هدر داده و  ــاه بیاییم، به همان ان کوت
خروجي کمتري دریافت کرده   ایم. پس چالش بعدي، 
ــره اي و بالتبع اجراي  ــگاه جزیره اي، طراحي جزی ن
جزیره اي اتوماسیون است.« وی چالش سوم را پس 
ــتم ها و تعریف  از پذیرِش در هم تنیده بودن سیس
ــیون، طراحي غلط ذکر کرد و  ــت از مکانیزاس درس
ــا اجرای غلط زحمت زیادي را  افزود: »طراحی و ی
ــتم وارد مي کند، زیرا نگرش مدیران  به کلیت سیس
ــدازد، بي اعتمادي  ــه خطر مي ان ــتم ها را ب به سیس

ــتم هاي آتي  به وجود مي آورد و توجیه کردن سیس
ــد. به عنوان مثال  ــش جدي مواجه مي کن را با چال
مدیري را در نظر بگیرید که به جراحي مغز خود با 
استناد به خروجي یک سیستم الکترونیکي مکانیزه 
ــي.تي اسکن راضي شده است.  مانند ام.آر.آي یا س
ــودي خود را به  ــرمایه   ی وج به عبارتي مهم ترین س
ــت. همین مدیر چرا  ــپرده اس دانش الکترونیک س
ــرکت  ــیون فعالیت هاي ش ــت مکانیزاس حاضر نیس
ــاید یکي  ــپارد؟ ش ــه علم الکترونیک بس خود را ب
ــاهده  ــتم ها مش از دالیل بي اعتمادي به این سیس
ــد.« مظفری نژاد  ــتم هاي قبلي باش کارکرد بد سیس
ــت و ادامه  ــش چهارم را ابزار و تجهیزات دانس چال
ــاني بودند، اما  داد: »چالش هاي قبلي به نحوي انس
گاهي ممکن است این نگراني ها به ابزار و تجهیزات 
مربوط باشد. گراني تجهیزات، کارکرد غلط آن ها و... 
ــتم هاي سنتي به جدید  مي تواند مانع گذر از سیس
باشد.« وی در پایان ره آورد اتوماسیون و فناوري را 
ــعه   ی پایدار اقتصادي  بدین ترتیب برشمرد: »توس
ــد و خدمات در همه   ی  ــا تکمیل زنجیره هاي تولی ب
ــد، کار و ثروت و صیانت  ــاخه ها، افزایش تولی زیرش
ــوان و ماهر، جلوگیري از هدررفت  از نیروي کار ج
ــاني و مالي، استفاده از  ــرمایه هاي گران قدر انس س
ابزار به جاي انسان در کارهاي سخت و خطرناک و 
ایجاد رفاه نسبي شغلي در راستاي کرامت انساني، 
کاهش هزینه هاي اتوماسیون صنعتي در پروژه هاي 
ــرف انرژي و مواد و  ــازي مص جدید، امکان بهینه س
کاهش خطرات زیست محیطي و استفاده بیش تر از 
نیروي کارآمد متخصص جوان در کارهاي تحقیقي 

به جاي فرسایش در کارهاي تکراري.«

آسیب شناسی اجرای طرح های ملی 
اتوماسیون و کنترل صنعتی

ــر توتونچی  ــار دیگر دکت ــخنان، ب ــس از این س پ

ــاره به  ــت گرفت و با اش ــخن را به دس ــته  ی س رش
ــامانه های اتوماسیون  ایده آل هایی که  در طراحی س
و کنترل صنعتی دنبال می شود، گفت: »گاهی این 
ــط مشاور انجام می گیرد، در حالی که  طراحی توس
ــی کاربر نهایی آگاه  ــاور از دغدغه های واقع آن مش
نیست.« وی مشکل بعدی در طراحی را عدم اکتفا 
ــیون و خودکار  ــی اتوماس ــب و منطق به حد مناس
ــدن فرآیندها با توجه به انقباضی بودن بودجه ها  ش
ــکل هم  ــزود: »نقطه   ی مقابل این مش ــت و اف دانس
ــیونی است  ــتفاده از تمامی خدمات اتوماس عدم اس
ــده  ــن و تهیه   ی آن پرداخت ش ــه هزینه   ی تأمی ک
ــت.« رییس واحد ابزاردقیق مدیریت مهندسي  اس
ــش فرآورده هاي نفتي،  ــرکت ملي پخ طرح های ش
ــیب های اجرای طرح های کنترل را بدین  دیگر آس
ــت در تنظیم و تلفیق  ــمرد: »عدم درای ترتیب برش
و  ــات  ــت جزیی ــدم رعای E.P.C.F، ع ــا  ی  حوز ه
ــاخت  ملزومات نصب و راه اندازی، عدم تطابق زیرس
ــیون مورد انتظار، عدم  ــی موجود با اتوماس مهندس
ــرداری، عدم تبیین  ــق جهت بهره ب تنظیمات دقی
 Master روال تحویل گیری و عدم تبیین و تعیین
ــیون دقیق  برای ارزیابی نتایج طرح، عدم کالیبراس
ــه از کار و عدم  ــک نقط ــدازی در ی و دوره ای، راه ان
ــه ای، عدم تعریف  ــی نتایج چندنقط درون/ برون یاب
ــترک کافی،  ــا ادبیات مش ــب ب تیم راهبری مناس

قاسم توتونچی

دغدغه ها و انتظارات صنعت نفت از فعاالن...

و  تجهیـزات  حتـی  توتونچـی:  دکتـر 
بـزرگ  برندهـای  کـه  سیسـتم هایی 
بین المللـی بـرای ما تأمیـن کرده اند از 
لحاظ امنیتی آسیب پذیرند. ما به عنوان 
به خاطـر  فنـاوری  مصرف کننـدگان 
نداشتن دانش کافی نسبت به آن، مانند 

سیبل آماده برای شلیک هستیم.
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ــح redundancy، عدم ثبات  ــرای صحی عدم اج
ــرش تزئیناتی و  ــری، نگ ــت و تصمیم گی در مدیری
ــیون و ابزاردقیق، مقاومت  ــه اتوماس optional ب
ــیون، عدم معیار  ــنتی در برابر اتوماس بهره بردار س
ــدن بخش هایی از طرح پس از راه اندازی و  واقع ش
bypass شدن، عدم ارایه  ی آموزش های اپراتوری/ 
ــازی به موقع، اقدام به  فنی، عدم اقدام برای بومی س
بومی سازی شتاب زده بدون در نظر گرفتن صرفه و 
صالح اقتصادی و عدم تطابق دانش فنی بهره   بردار 

با سطح پیچیدگی سامانه ی خودکار.«
ــیب ها را این گونه ادامه داد:  ــمردن آس وی برش
ــت، عدم  ــرات و نگهداش ــرای تعمی ــدم اقدام ب »ع
ــدن برخی از ــن قطعات یدکی، Expired ش  تأمی

ــتگی دایمی  ــامانه و وابس facilityها و امکانات س
ــدور از طریق قفل های  ــتگی به ون ــه وندور، وابس ب
سخت افزاری و “Dongle Key”ها، تعامل ناموفق 
ــت IT HSE، اعمال  ــی با حراس حوزه   ی مهندس
نظرات سلیقه ای و فصل الخطاب نبودن استانداردها، 
ــتباهکار، عدم  ــرض و اش ــانی مغ تأثیر نیروی انس
ــیون و تأثیر  ــزوده اجرای اتوماس ــل ارزش اف تحلی
ــی برای مدیران، تأثیر جدی  آن در اقتصاد مهندس
ــا، عدم در نظر  ــا، انقباضی بودن بودجه ه تحریم ه
ــعه در طرح ها  گرفتن کوچک ترین قابلیت های توس
ــدی منطقی، عدم  ــدم آینده پژوه  ی، عدم فازبن و ع
ــتفاده از تجربیات صنایع و اقدام بدون  ــن اس حس
پایلوت، عدم احترام به نتایج موفق/ ناموفق پایلوت، 
ــت نفت در حوزه ی  ــدم انعطاف کارفرمایان صنع ع
ــه کاری پیمان ها، عدم  ــال اضاف ــیون در قب اتوماس
ــیون خصوصاً  ــعه ی اتوماس ــارن در توس رعایت تق
ــده و غیرمتمرکز صنعت  ــع ش ــای توزی در حوزه ه
ــه ابزاردقیق از نگاه مدیران  نفت، نگرش ویترینی ب
ــش در هزینه ها، عدم  ــی و منطقه ای و فراجه محل
ــرح و اجرا، اصرار به ــن دقیق ارگان ارزیاب ط  تبیی

ــق، تعدد  ــزات ابزار دقی ــدن تجهی IP�based ش
ذي  نفعان در طرح های اتوماسیون، در نظر نگرفتن 
ــط ارگان های  ــی/ بودجه ای توس ــات عملیات واقعی
ــات و آیین نامه های  ــتی، عدم رعایت ملزوم باالدس
ــتی،  ــط ارگان های پایین دس کریدوری مصوب توس
ــدگان  ــان و تصویب کنن ــخگویی طراح ــدم پاس ع
کارفرما و مجریان و تأمین کنندگان بخش خصوصی 
در قبال اشتباه، رفع تکلیف و فرافکنی پیمانکاری، 
ــتکاری های  دس خارجی،  ــندگان  فروش ــیطنت  ش
ــراد نیمه خبره ی محلی و منطقه ای  ماجراجویانه اف
ــرار بر تأمین و اجرای طرح ها به یک  بهره بردار، اص
ــی و آینده پژوهی،  ــدم جامع بین ــخص، ع روش مش
ــش صحیح  ــه ای و من ــالق حرف ــت اخ ــدم رعای ع
ــعه ی صدر  پیمانکاری در بخش خصوصی و عدم س
ــده و رعایت ــران فعلی در اقدام زمان بندی ش  مدی

milestoneهای مدیران قبل.«

فرآیند بومی سازی تجهیزات سامانه ای 
اندازه ی کمی و کیفی

در ادامه این جلسه، مهندس عباس ناصري با اشاره 
ــازی تجهیزات  ــداف و دورنماي طرح بومی س به اه
ــی در اداره ی  ــری کمی و کیف ــامانه ای اندازه گی س
ــواد نفتي گفت:  ــادرات و مبادالت م ــارت بر ص نظ
ــاخت اندازه گیری تجهیزات کمی  »کسب دانش س
ــد، صادرات،  ــز کلیه ی مبادي تولی ــی، تجهی و کیف
واردات و مبادالت مواد هیدروکربوري به سامانه هاي 
ــش کارایي  ــودکار، افزای ــق و خ ــر ي دقی اندازه گی
ــتاندارد و بهبود و  تجهیزات اندازه گیري با دقت اس
ارتقای سامانه هاي اندازه گیري و تأمین لوازم یدکي 
مورد نیاز در داخل کشور از اهداف این طرح است.« 
وی گستره ی این طرح را کلیه ی شرکت هاي فعال 
ــي معکوس و یا  در زمینه ی انتقال فناوري، مهندس
ساخت تجهیزات مرتبط با سامانه هاي اندازه گیری 
ــت و افزود:  کمی و کیفی مواد هیدروکربوری دانس
»اعضای کمیته ی تخصصي سامانه هاي اندازه گیري 
ــارت بر  ــده ی اداره کل نظ ــي؛ نماین ــي و کیف کم
ــواد نفتي، نماینده ی معاونت  صادرات و مبادالت م
پژوهش و فناوري وزارت نفت، نماینده ی پژوهشگاه 
صنعت نفت، نمایندگان چهار شرکت اصلي وزارت 
ــگاه هاي صنعتي، نمایندگان  نفت، نماینده ی دانش
ــت،  نف ــت  صنع ــزات  تجهی ــازندگان  س ــن   انجم
ــیون صنعتي و  ــي اتوماس ــده  ی انجمن صنف نماین
ــاون فني مدیرکل نظارت بر صادرات و مبادالت  مع
مواد نفتي هستند.« معاون فني مدیرکل نظارت بر 
ــي ادامه داد: »فرآیند  صادرات و مبادالت مواد نفت
ــت  ــد صالحی ــي و تأیی ــامل ارزیاب ــازی ش بومی س
سازندگان داخلي و بررسي امکان ساخت تجهیزات 
ــي  ــه روش انتقال فناوري، مهندس ــري ب اندازه گی
ــت. فرآیند ارزیابي  ــعه اس معکوس و تحقیق و توس
ــامل دریافت  ــازندگان نیز ش ــد صالحیت س و تأیی
پرسش نامه مرتبط با فرآیند ساخت داخل از سایت 
WWW.SPEDT.MOP.IR و تکمیل و ارسال 
ــدارک و مکاتبه با  ــي م آن به همراه مدارک، بررس
ــرکت ها برای رفع نواقص، انجام بازدید و بررسي  ش
ــي و برنامه  ــرکت ها، اخذ مدارک فن ــي از ش میدان
ــه، تهیه ی گزارش  ــد تجهیز/ قطع زمان بندي تولی
تکمیلي از ارزیابي شرکت هاي مورد تأیید و تهیه ی 

بانک اطالعات )AVL( می شود.«
ــه روش  ــاخت داخل ب ــد س ــپس فرآین وی س
ــریح کرد:  ــب تش ــن ترتی ــاوري را بدی ــال فن انتق
ــتگاه هاي مورد نیاز براساس  ــت دس »تهیه ی فهرس
ــزي بلندمدت و کوتاه مدت، اعالم فراخوان  برنامه ری
ــد، انتخاب شرکت یا  ــایتی که اشاره ش از طریق س
ــیوم جهت انتقال فناوري تجهیز منتخب،  کنسرس
ــوط  مرب کل  اداره   AVL ــات  اطالع از  ــتفاده  اس
ــازندگان  ــي، مذاکره با س ــازندگان بین الملل ــه س ب
ــه انتقال فناوري،  ــي برای تبادل تفاهم نام بین الملل

ــازنده ی  ــکاري  مابین س ــه ی هم ــادل تفاهم نام تب
ــي و حقوقي توافقات  ــي فن خارجي و داخلي، بررس
ــاوري و صدور  ــال فن ــوذ انتق ــق نف ــت عم از جه
ــرکت هاي   تأییدیه، عقد قرارداد انتقال فناوري با ش
ــري اجراي کار  ــه ی وزارت نفت و پیگی زیرمجموع
ــخصات فني قطعه/ تجهیز  در زمان مقرر، ثبت مش
تولیدي و سازنده ی داخلي در AVL وزارت نفت و 
اعالم به کلیه شرکت ها.« ناصري فرآیند بومي سازي 
ــي معکوس را نیز این گونه توضیح  به روش مهندس
داد: »استفاده از اطالعات شرکت هاي ارزیابي شده، 
ــرکت هاي  ــي معکوس با ش ــرارداد مهندس ــد ق عق
زیرمجموعه ی وزارت نفت و پیگیري اجراي کار در 
زمان مقرر، تهیه نمونه تجهیز برای انجام مهندسي 
ــاخت تجهیز/ قطعه در داخل  معکوس، پیگیري س
ــذ تأییدیه و  ــرارداد، پیگیري اخ ــان معتبر ق  در زم
ــگاه ها و مراکز مورد  ــه  ی معتبر از آزمایش گواهینام
ــای کارخانه اي  ــور در انجام آزمایش ه ــد، حض تأیی
ــي و تأیید کلیه ی  ــت عملکرد، بررس FAT و صح
ــه/ تجهیز تولیدي،  ــخصات فني و عملکرد قطع مش
ــز تولیدي و  ــه/ تجهی ــخصات فني قطع ــت مش ثب
ــازنده ی داخلي در AVL وزارت نفت و اعالم به  س
کلیه ی شرکت ها.« وی در پایان فرآیند بومي سازي 
ــعه را نیز شامل نیازسنجي  به روش تحقیق و توس
ــعه،  ــاي تحقیق و توس ــه پروژه ه ــت ب ــت نف صنع
ــا واحدهاي  ــعه ب ــد قراردادهاي تحقیق و توس عق
ــگاهي و شرکت هاي مستعد همکاري، بررسي  دانش
توجیه پذیري زماني و یا اقتصادي طرح پیشنهادي، 
ــازي و گزارش گیري ها  آغاز فاز اجرایي و تجاري س
ــر کرد و  ــروژه ذک ــام پ ــن انج ــي هاي حی و بازرس
ــزات  تجهی ــاخت  س ــی  پروژه های از  ــی  نمونه های
ــور را بدین  اندازه گیری کمی و کیفی در داخل کش
ــاخت  ــتگاه فلومیتر DP س ــام برد: »دس ترتیب ن
ــاز طلوع، فلومیتر توربیني هلیکال  شرکت تراشه س
و فلومیتر التراسونیک ساخت شرکت مپنا، فلومیتر 
توربیني Conventional ساخت شرکت نوآوران 
ــاخت  ــه اي و توپک پروور س ــروور لول ــگام، پ پیش
ــگاه  ــتر، پیمانه معیار و آزمایش ــرکت رضوان گس ش
کالیبراسیون فلومیترهاي جرمي و حجمي ساخت 
ــتگاه تصحیح حجم گاز براساس  شرکت افراح، دس
ــرکت ریزسازگان  ــار خط لوله ساخت ش دما و فش
ــکیدهاي اندازه گیري جریان گاز و مایع و  تکین، اس
پکیج مربوط به عملیات واتردا ساخت شرکت آسیا 
ــج آنالیز کیفي  ــق، نمونه گیر خودکار پکی ابزاردقی
ــک در نفت خام  ــتگاه آناالیزر نم ــت و گاز و دس نف
ــتم قشم، آزمایشگاه  ساخت شرکت پیرامون سیس
ــاخت  س ــي  حجم ــاي  فلومیتره ــیون  کالیبراس
شرکت های رضوان گستر و پخش فرآورده هاي نفتي 
ــان رضوي، فلو کامپیوتر شرکت نفت  منطقه خراس
ــگاه شهید  ــاخت دانش و گاز مارون و تانک پروور س
ــرکت پایانه هاي نفتي و مدیریت  چمران اهواز و ش

پژوهش و فناوري شرکت ملي نفت.«

دغدغه ها و انتظارات صنعت نفت از فعاالن...
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صنعت هوشـمند: جناب آقاي مهندس عاملی 
با سـپاس از این که دقایقي از وقت ارزشمند 
خود را در اختیار ما گذاشـتید، اسـتدعا دارم 
مختصري از تاریخچه  ي شـرکت کنتور سازي 
ایران براي خوانندگان صنعت هوشـمند بیان 

فرمایید.  
ــازی ایران )سهامی عام(  ــرکت کنتورس عاملی: ش
ــده  ي کنتورهای برق در  ــوان اولین تولیدکنن به  عن
کشور در سال 1347 توسط وزارت نیرو با همکاری 
ــال  ــیس گردید و تا س ــرکت آ. اِ. گ. آلمان تأس ش
ــور بوده  ــا تأمین   کننده   ي کنتور در کش 1383 تنه
ــر از تعداد قریب  ــت؛ به  طوري که در حال حاض اس
ــه، حدود 24 میلیون  ــه 30 میلیون کنتور منصوب ب
ــرکت مي   باشد. ولی بعد از  کنتور از تولیدات این ش
ــر رویکرد وزارت نیرو در جایگزینی کنتورهای  تغیی
الکترونیکی و دیجیتال به   جای کنتورهای مکانیکی 
ــریک خارجی و  ــرکت با ش و الکترومکانیکی این ش
ــنال کماکان در  ــام آیترون اینترنش معتبرخود با ن
ــوری تعیین  ــور حض ــه   ي تولید کنتور در کش عرص
ــهم قابل توجه  ــته و با عهده   دار بودن س کننده داش
ــردم و صنعت  ــور در خدمت م ــن نیاز کش در تأمی
ــد. در حال حاضر قریب به80 درصد از  برق می   باش
ــه فاز در کشور توسط شرکت  کنتورهای تکفاز و س

کنتورسازی ایران تأمین می   گردد.
 44 ــل  اص ــرای  اج در  و   1387 ــال   س در 
ــهام شرکت  ــی بیش از 71درصد از س قانون اساس
ــرکت سرمایه گذاری و  کنتورسازی ایران توسط ش
ــی معین رنان در تاالر اصلی بورس خریداری  تجارت
ــهم 8 درصدی شریک  گردید و با در نظر گرفتن س
خارجی )شرکت آیترون اینترنشنال( عماًل قریب به 
ــرکت در اختیار  ــهام حاکمیتی این ش 80درصد س

گرفته شد.
مالکین و مدیران جدید شرکت با درک جایگاه 

ــران در صنعت  ــازی ای ــرکت کنتورس تأثیرگذار ش
ــردی تولیدمحور ضمن حفظ  ــور در رویک  برق کش
ــان مجرب در  ــه   ي کارکنان متعهد و کارشناس کلی
ــازی و توسعه   ي دانش  ــبت به نوس چند مرحله نس
ــت و ایجاد تنوع  ــه   ي افزایش ظرفی ــوردر زمین مح
ــرکت اقدام نموده  ــوالت و فعالیت   هاي ش در محص
ــیار مناسب  بطوري که درحال حاضر در جایگاه بس
ــور و در میان  ــت برق کش ــل قبولي در صنع  و قاب
شرکت   های تولید کننده   ي محصوالت صنعتی قرار 

دارد.

صنعت هوشمند: آیا شرکت کنتورسازي ایران 
در امر تولید فقط به تولید کنتور اشتغال دارد؟

ــازی ایران  ــرکت کنتورس ــم اکنون ش عاملـی: ه
ــود در  ــد خ ــت تولی ــش ظرفی ــعه و افزای ــا توس  ب
 زمینه   ي کنتورهای الکترونیک و هوشمند برق، تولید 
ــا کیفیت فوق   العاده  ــای کم مصرف )cfl( ب المپ   ه
ــانور« فعالیت  و ضمانت 18ماهه با نام تجاری »رس

جدی دارد.

صنعت هوشمند: شـرکت کنتور سازي ایران 
چه پروژه   ها و چه برنامه   هاي توسـعه  اي را در 

دست اجرا دارد؟ 
عاملی: پروژه   های توسعه   اي تعریف شده در شرکت 

کنتورسازی ایران شامل:
ــوط تولید بردهای  ــف. ایجاد و راه   اندازی خط ال
الکترونیکی به صورت کامالً ماشینی جهت کلیه   ي 

محصوالت تولیدی؛
ب. پروژه   ي ایجاد و بهره   برداری از خطوط تولید 

المپ   های کم مصرف؛
ــعه   ي واحد تحقیقات  ج. پروژه   ي تقویت و توس
ــخت   افزاري و نرم   افزاري  و توسعه در زمینه   هاي س
ــعه و تنوع در محصوالت که بحمدا...  به منظور توس
ــده و  ــت آن با موفقیت انجام ش مراحل اولیه و تس

به   زودی از آن  ها رونمایی خواهد شد؛
ــای جدید )غیر از  ــعه   ي بازاره د. پروژه   ي توس
ــدی و متعددی در  ــه اقدامات ج ــور( ک داخل کش

برخی کشورها صورت پذیرفته است.
ــتم  ــعه   ي بهره   برداری از سیس هـ. پروژه   ي توس
شبکه   ي هوشمند برق در برخی مجتمع   های بزرگ 
ــور از جمله »مجتمع تجاری خلیج  تجاری در کش
ــیراز و »مجتمع تجاری سیتی  ــهر ش فارس« در ش

سنتر« در اصفهان می   باشد که اجرا گردیده است.

صنعـت هوشـمند: تحریم   هـا تـا چـه حد بر 
فعالیت شـرکت تأثیر داشـته و بـراي گذر از 
مشـكالت تحریم چه اقداماتي انجام شـده و 

چه برنامه   هایي دارید؟ 
عاملی: بی  تردید تحریم   های ناعادالنه   ي قدرت   ها و 
ــلطه   جو به بهانه   های واهی، در تأمین  کشورهای س
ــوص قطعات  ــه   ي مورد نیاز بخص ــی مواد اولی برخ
ــایش LC و تأمین  ــن گش ــی و همچنی الکترونیک
ــت ولی  ــی خریدهای خارجی بی   تأثیر نبوده اس مال
ــختی   ها ما کماکان  ــال با تحمل همه   ي س به هرح
ــعی در  به فعالیت   های تولیدي خود ادامه داده و س
ــور می   نماییم. ولی توجه دولت  مردان  رفع نیاز کش
ــده و انجام  ــته ش ــت بدهی   های انباش در بازپرداخ
ــد و توسعه   ي  وظایف قانونی خود درحمایت از رش

تولید کشور نباید مورد غفلت قرار گیرد.
ــر تحریم  ها در  ــد تأثی ــور که گفته ش همان  ط
 زمینه ی گشایش اعتبارات )LC( و انتقال وجوه به 
طرف  های تأمین کننده ی قطعات و مواد اولیه بوده 
ــا تقویت دانش  ــعی کرده  ایم ب ــت ولی ما نیز س اس

داخلي به سمت خودکفایی نسبی حرکت نماییم.

صنعت هوشـمند: از سازمان   هاي دولتي طرف 
همكاري شـرکت، به   ویژه مجموعـه   ي وزارت 
نیـرو و به  طـور کلـي از دولت چـه انتظاراتي 

جهت حمایت از شرکت   هاي داخلي دارید؟  
ــده از  ــته ش عاملـی: عدم دریافت مطالبات انباش
وزارت نیرو و شرکت   های توزیع نیروی برق و برخی 
مقررات دست و پاگیر و گاهی اوقات زمزمه   ي مجوز 
ــابه محصوالت داخلي که بسیار  ورود کاالهای مش
ــوک   آور بوده و قطعاً تولیدکنندگانی  خطرناک و ش
ــرپا  ــخت کنونی س ــرایط س ــل ش ــا تحم ــه ب  را ک
ــازد.  ــکالت جدی مواجه می  س ــتاده   اند با مش ایس
ــار مي  رود تمامی  ــت تدبیر و امید انتظ ــذا  از دول  ل
ــده در گذشته را بطور جدی  کوتاهی   های انجام ش
ــرده و در جهت رفع مضایق، اقدام جدي و  درک ک

عاجل بنمایند.

صنعـت هوشـمند: در مجمـوع شـرایط کلي 
 شـرکت کنتور سـازي ایران را چطور ارزیابي 

مي   فرمایید؟
عاملـی: با توجه به برنامه   های پیش رو که اکثراً به 
ــهامداران محترم رسیده و از چشم فعاالن  اطالع س
بازار نیز پنهان نیست خوشبختانه وضعیت خوب و 

قابل قبولی داریم.

صنعت هوشـمند: جناب آقـاي عاملی ضمن 
سـپاس مجـدد از پذیـرش دعـوت صنعـت 
هوشـمند و حضـور در ایـن مصاحبـه، براي 
جنابعالـي و تمامـي کارکنان محترم شـرکت 
کنتور سازي ایران آرزوي موفقیت و سربلندي 

روزافزون دارم. 

بازپرداخت بدهی  های انباشته 
شده و انجام وظایف قانونی 
در حمایت از توليد نباید مورد 
غفلت دولتمردان قرار گيرد

مصاحبه با مدیرعامل شرکت کنتورسازی ایران؛
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نقش راهبرد بازارشناسی و بازاریابی
 در تقویت مدیریت بازاریابي صنعتي

امروزه شرکت هاي پیشرو سعي مي کنند تا از طریق 
ــتریان به  ــردن عوامل پر اهمیت براي مش »ارضا ک
ــود آوري خود را افزایش  بهترین نحوه  ی ممکن« س
دهند. این نکته کلیدي ترین رکن موفقیت آن ها، بر 

پایه ی راهبرد نگهداري مشتري است.
ــت ضمن اشاره  ــتار سعی شده اس در این نوش
ــي و اهمیت تدوین  ــیوه هاي بازاریاب به راهبرد و ش
ــی اجمالی چهار موضوع  برنامه ی بازاریابی به بررس
ــی  ــق و بررس ــی تحقی ــی یعن ــدی در بازاریاب کلی
ــی هدف و آمیزه ی  ــازار، راهبرد بازاریابی، بازاریاب ب
ــود و با معرفی مفاهیم کلیدی  بازاریابی پرداخته ش
بازاریابی رابطه مند و بازاریابي پارتیزاني و... تجمیع 
ــت بکارگیری  ــات و مفاهیم نظری الزم جه اطالع
ــح راهبردهای مبتنی بر بازاریابی رابطه مند یا  صحی

پارتیزاني براي مدیران صنعت فراهم شود.

ــی، بازاریابی  واژه های کلیدی: راهبرد بازاریابی، بازارشناس
رابطه مند، بازاریابی پارتیزانی ری

آو
رد

ــ
گ

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

ت اول
قسم
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مقدمه
در دنیای رقابتی امروز بقا و موجودیت هر کسب و 
ــته به وجود مشتریانی است که مایل به  کاری وابس
خرید محصوالت یا خدمات آن هستند. در مقوله ی 
ــود ضمن شناسایی مشتریان  بازاریابی سعی می ش
ــا، به صاحبان  ــای آن ه ــته ها و نیازه و درک خواس
ــب و کار گفته شود که مشتری از محصول و یا  کس
ــده از سوی آن ها چه انتظاری دارد،  خدمت ارایه ش
ــت برای آن هزینه کند و نیاز او در  چقدرحاضر اس
ــود دارد. بنابراین  ــه موقعیت مکانی و زمانی وج چ
ــت که می توان  ــی چنان مهم و ضروری اس بازاریاب
ــته به  ــب و کاری را کاماًل وابس ــت هر کس موجودی

آن دانست.
ــری و  ــی بکارگی ــرکت ها مدع ــیاری از ش بس
ــی  ــر بازاریاب ــی ب ــای مبتن ــازی راهبرده پیاده س
ــود که  ــتند اما به وضوح دیده می ش رابطه مند هس
ــان نیست. جهت بررسی  میزان موفقیت آنان یکس
ــدی مؤثر بر موفقیت بازاریابی  چرایی و عوامل کلی

رابطه مند باید بتوان به سئواالت زیر پاسخ گفت:
ــت؟  ــی رابطه مند اهمیت یافته اس چرا بازاریاب
ــرکت ها و مصرف کنندگان به دنبال برقراری  چرا ش
ــرکت ها و مشتریان هستند؟ چرا  ارتباط با دیگر ش
ــا در بازاریابی رابطه مند موفق تر از  برخی از روش ه

سایر روش ها بوده اند؟
ــب و کار امروز  »بازاریابی رابطه مند«، هنر کس
ــود آور(  ــتریان کلیدی )س ــرای حفظ مش ــت. ب اس
موجود، مهارت در ایجاد ارتباط صحیح با مشتری، 
ــی بدوی یا  ــوری بازاریاب ــت. تئ ــری ضروری اس ام
ــت و  ــیک، عمدتاً به انجام معامله توجه داش کالس
ــتریان اهمیتی نمی داد. اما با گسترش  به حفظ مش
ــدن بسیاری از بازارها و تغییرات  رقابت و اشباع ش
ــرکت ها  ــته در محیط و ترکیب جمعیت، ش پیوس
ــه امروزه دیگر مانند  ــدند ک با این واقعیت روبرو ش
ــادی رو به  ــام اقتص ــرکت ها با یک نظ ــته ش گذش
ــد روبرو نیستند.  ــترش و بازارهای در حال رش گس
ــود را دارد و  ــتری ارزش ویژه ی خ ــروزه هر مش ام
اینک شرکت ها برای به دست آوردن سهم بیشتری 
ــد مبارزه کنند،  ــا رو به کاهش، بای ــازار ثابت ی از ب
ــتریان جدید رو به  ــن هزینه های جذب مش بنابرای

افزایش نهاده است.
ــتر  ــی پارتیزانی نیز در دهه ی اخیر بیش بازاریاب
مورد توجه قرار گرفته است و به نظر می رسد بسیار 
ــایر روش های بازاریابی به ویژه سنتی  موفق تر از س
ــد. حتی امروزه این ایده توسط سازمان های  می باش

بزرگ تر هم مورد استفاد قرار گرفته است.
ــک روش  ــع ی ــی« در واق ــی پارتیزان »بازاریاب
ــای تبلیغاتی و  ــرای انجام فعالیت ه ــالف عرف ب خ
بازاریابی با بودجه ی اندک است. چنین فعالیت های 
ــوند که  ــکلی طراحی می ش ــای اغلب به ش تبلیغی
ــتند که آن ها  ــر از این نکته هس ــان بی خب مخاطب
ــوان گفت،  ــاید بت ــتند و ش ــی هس ــدف بازاریاب ه

ــت. ــی از انواع بازاریابی مخفی اس ــن نوع بازاریاب  ای
ــی کاماًل  ــه روش پارتیزانی روش ــی ب روش بازاریاب
ــخص بازاریاب وابسته است  ــت و به ش خالقانه اس
ــدا نماید. حتی ممکن  ــه روش غیرمتعارفی را پی ک
است که بعضی از تاکتیک های پارتیزانی، روش های 
تبلیغاتی بسیار ساده تری نسبت به روش های مورد 
استفاده توسط کسب و کارهای بزرگ بوده و حتی 
ــتری و چابک تر باشند. در این نوع  نزدیک تر به مش
بازاریابی سرمایه گذاری اولیه باید بر زمان، انرژی و 

تصویر ذهنی باشد.
ــک و عملی  ــایل تئوری ــه ی 1996، مس از ده
ــز اصلی  ــازمانی، تمرک ــا قابلیت های س ــط ب مرتب
ــت. به عالوه، به  ــق در مورد بازاریابی بوده اس تحقی
ــه محیط صنعتی و  ــان توجه چندانی ب طور همزم
ــده است. درک  ــعه ی داخلی قابلیت رقابتی ش توس
ــه در آن قرار  ــورد محیط صنعتی ای ک ــر در م مدی
ــش فراهم می کند  ــت، این امکان را برای گرفته اس
ــبت به  که از طریق واکنش های راهبردی خود نس
ــعه ی قابلیت مربوط به  ــش از محیط، بر توس ادراک
بازاریابی شرکت اثر بگذارد. این مقاله از این مسأله 
حمایت می کند که آن مدیرانی که )به عبارت دیگر 
ــوند، محیط صنعتی شان  ــرکت ها( متوجه می ش ش
ــازار و قابلیت های  ــر، ب ــت، دانش بهت ــفته اس آش
ــعه می دهند. دانش بازار در فرآیند  بازاریابی را توس
طرح ریزی قابلیت های بهتر بازاریابی مشارکت دارد. 
ــرد عالی تر نام تجاری  ــر دو قابلیت موجب عملک ه
ــوند. برای بررسی این مسایل، پژوهشی برای  می ش
ــده در صنعت،  ــاهده ش ــدت رقابتی مش ارزیابی ش
ــد.  ــازار و قابلیت های بازاریابی طراحی ش ــش ب دان
ــد شرکت های  اطالعات این تحقیق، از مدیران ارش
تجاری جمع آوری شد نتایج عمدتاً ارتباط تئوریک 
ــد که بر  ــال می کنن ــده ای را دنب ــازی ش فرضیه س
ــعه ی قابلیت بازاریابی اثر  فعالیت دانش بازار و توس
ــای این پژوهش  ــذارد. جالب این که، یافته ه می گ
ــق قابلیت  ــش بازار از طری ــان می دهند که دان نش

بازاریابی بر عملکرد تجاری اثر می گذارد. 
ــت رقابتی  ــعه ی قابلی ــر توس ــط ب ــش محی نق
ــته های بازاریابی  ــم در نوش ــوزه ی مه ــرکت، ح ش
ــت. برخی از متون بازاریابی که بیشتر  راهبردی اس
ــت می کنند که  ــرار می گیرند، ثاب ــتفاده ق مورد اس
ــی در طراحی  ــی دقیق محیط خارج نیاز به بررس
ــر بازاریابی وجود دارد )مثاًل کوتلر،  راهبرد های مؤث
ــتا نوشته های  چانلدر، براون و آدام،( در همین راس
ــد نقش محیط  راهبردی بازاریابی اهمیت رو به رش
ــی را منعکس می کنند.  ــکیل راهبرد بازاریاب در تش
ــان، چهارچوبی را  ــا و سادهارش ــرای مثال گروس ب
ــاب راهبرد های داخلی  ــرای محیط رقابتی و انتخ ب
ــتا، مک کی،  ــنهاد کردند. در همین راس بازار پیش
ــای بازار را بر  ــان و پراید، تأثیر دینامیک ه ارادارج
ــرکت و اسالتر و نارود،  روی جهت یابی راهبردی ش
ــی را بر روی  ــده ی محیط رقابت ــر تعدیل کنن تأثی

ــی کردند.  ــرد جهت یابی بازار، بررس ــاط عملک ارتب
ــه ی اصولی  ــن تالش ها، یک مباحث ــتای ای در راس
ــردی در مورد نقش  ــته های مدیریت راهب در نوش
ــرکت وجود دارد  ــی روی عملکرد ش ــط رقابت محی
ــت. نظام صنعتی1  که تا چندین دهه ادامه یافته اس
ــای مبتنی بر منابعRBV( 2( که  )IO( و دیدگاه ه
ــته های راهبرد رقابتی  در طول چندین دهه بر نوش
حاکم بود، به طور سنتی، توضیحات رقابتی را برای 
سودهای نامساوی ارایه داده اند )پاول( و با یکدیگر 
ــده است که دو  متفاوت بودند. در حقیقت ثابت ش
ــت در توضیح عملکرد  رویکرد جایگزین ممکن اس
شرکت، مکمل یکدیگر باشند. به عالوه، پژوهش های 
عملی که این مکمل ها را بررسی می کنند، محدود 
ــده بودند )موری و مایکلر( و تعدادی از محققان  ش
ــات کرده اند که این عدم کفایت با تأکید بیش از  اثب

حد بر عوامل سطح شرکت ایجاد شده اند.

ــتن  ــدن و جریان داش ــر ضعیف ش ــک نظ از ی
ــور افراطی به  ــت به ط تحقیق راهبردی ممکن اس
سمت تحمیل های شرکت محور تغییر جهت دهد و 
از شدت رقابتی صنعت چشم پوشی نماید )لونیتال(.

ــی را بر روی  ــط رقابت ــتار نقش محی این نوش
دانش بازار شرکت، قابلیت های بازاریابی و علمکرد 
ــی می کند. دانش بازار، دانش را از  نام تجاری بررس
تغییرات اولویت مشتری و رفتار رقیب می گیرد در 
ــرکت را برای  حالی که قابلیت بازاریابی، ظرفیت ش
ادغام عناصر ترکیب بازاریابی برای رسیدن به بازار 
هدف به طور کارآمد جذب می کند. با نتیجه گیری 
ــازمانی و دیدگاه قابلیت راهبرد  از تئوری دانش س
رقابتی می توان گفت که شرکت هایی که محیط شان 
ــفته می بینند، تمایل به توسعه ی دانش بهتر  را آش
بازار و قابلیت های بازاریابی دارند تا برای آن ها این 
ــه عملکرد بهتر عالمت  ــکان را فراهم کنند که ب ام

تجاری دست پیدا کنند.

راهبرد و شیوه هاي بازاریابي
ــان  ــرورش این بنگاه ها نش ــه ی ایجاد و پ تاریخچ
دهنده ی حمایت هاي بسیار کامل در تمامي شئون 
دولت ها از این صنایع است. در عین حال، پایداري 
و بقاي این صنایع به طور کامل، وابسته به حمایت 
دولت ها نیست، بلکه نیازمند انعطاف خود صنعت و 
یافتن بازارهاي جدید و نگرش یادگیرنده ی مدیران 
آن است. بازاریابي که اصل اساسي و تضمین واقعي 
ــد و پایداري صنایع است، مبتني بر تحقیقات و  رش
تحلیل بازار، شناخت و تحلیل رقبا، و تدوین راهبرد 

بازاریابي است. 
1. Industrial Organization
2. Resources Based View

»بازاریابی پارتیزانی« در واقع 
یک روش خالف عرف برای انجام 
فعالیت های تبلیغاتی و بازاریابی با 

بودجه ی اندک است.

تاثيرو نقش راهبرد بازارشناسی و...
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ــتریان  ــتریان جدید 5 برابر هزینه ی حفظ مش مش
کنونی است. شرکت ها دریافته اندکه از دست دادن 
ــت دادن یک  ــتری چیزی بیش از، از دس یک مش
ــت، بلکه به معنی از دست دادن کل  قلم فروش اس
جریان خریدهایی است که مشتری می توانسته در 
ــتری بوده،  ــا دوره ی زمانی که مش ــول زندگی ی ط

انجام دهد )کاتلر(.
ــای بازاریابی از صرف وقت و  ــه واحد ه در نتیج
ــت کشیده و توجه  هزینه در تبلیغات بی هدف دس
ــتری  ــه تکنیک های حفظ و رضایت مش ــود را ب خ
ــروزه تا آنجا پیش  ــوف نموده اند. این مهم ام معط
ــای اقتصادی فعال در  ــت که برای بنگاه ه رفته اس
ــتریان  بخش خدمات عمومی، رضایت و حفظ مش
خود معیاری تعیین کننده در میزان موفقیت آن ها 

شده است.
ــما  ــن نکته توجه کرد که اگر ش ــا باید به ای ام
ــد، از کنترل و  ــزی را اندازه گیری کنی ــد چی نتوانی
ــود. بر خالف ادعای  ــوان خواهید ب مدیریت آن نا ت
ــنجش بودن  ــل س ــیاری در قاب ــازمان های بس س
ــنجش رضایت  برنامه های بازاریابی و فرآیند های س
ــتریان، عموماً اطالعات غیر دقیق و گاهاً اشتباه  مش
آن ها منتهی به شکست های بزرگ می شود. بنابراین 
ــرمایه گذاری  ــرکت ها پس از صرف س ــی از ش برخ
ــای مدیریت ارتباط با  هنگفت اما بی هدف، واحده
ــتریان خود را محدود می سازند، اما این راهکار  مش

هم در کاهش هزینه ها هیچ تأثیری ندارد.
ــتری درک و  ــت مش ــه رضای ــت ک ــد دانس بای
ــتر ي هایي می باشد که عرضه کننده به  احساس مش
ارضای آن پرداخته و یا حتی فراتر از آن رفته است. 
بنابراین اندازه گیری رضایت مشتری با اندازه گیری 
چگونگی ادراک مشتریان از عملکرد شما به عنوان 
ــت.  ــک عرضه کننده ی کاال یا خدمت، مرتبط اس ی
ــخص نمودن عوامل مهم و حیاتی مؤثر  پس از مش
ــتریان و سنجش آن از  در میزان رضایت مندی مش
طریق روش های تحقیقی گوناگون، چگونگی توجه 
ــت آمده نیز دارای اهمیت  و بکار گیری نتایج به دس

بسیاری می باشد. 
ــش هزینه ها و  ــه راهکار های کاه ــی ک از زمان
ــودآوری مورد توجه شرکت های بسیاري  افزایش س
ــی از مهم ترین  ــتریان به یک قرار گرفت، حفظ مش
ــد. وفا داری  ــازمان ها تبدیل ش اهداف راهبردی س
ــد  ــت که عموماً مدیران ارش ــه عناوینی اس از جمل
ــوء تعبیر های گوناگونی از آن دارند.  ــرکت ها س ش
ــتار، یک ماهیت  ــا منظور از وفا داری در این نوش ام
بلند مدت و بسیار حیاتی می باشد، در واقع پوشش 
ــر رفتن از  ــتریان و فرات ــی نیاز های مش دادن تمام
ــش  ــطح از پوش آن و همچنین دائمی بودن این س
ــبتاً مناسب از پیش نیاز های  می تواند یک تعبیر نس
ــرکت های  ــروزه ش ــد. ام ــتریان باش ــا داری مش وف
ــده ی محصول/خدمت توجه خود  ــق ارایه دهن موف
ــتریان به طور  ــان و مش ــه ی کارکن ــه دو مقول را ب

در تدوین شیوه ی بازاریابي سؤاالت مهمي باید 
ــود و جنبه هاي اصولي بازار شناخته  پاسخ داده ش
شود. شاید بتوان به صورت کلي چند نکته ی مهم را 

در تدوین شیوه ی بازاریابي نام برد:
• اصول بازاریابي؛

• بازار فروش من کجاست؟ 
• چگونه محصوالتم را به دست مشتریانم برسانم؟ 

• چقدر باید براي محصوالتم هزینه کنم؟
• چگونه محصوالتم را مطرح سازم؟

ــم انداز  ــان دهنده ی چش بازاریابي، نش راهبرد 
ــعه ی صنعت در بازارهاي  بلندمدت تر رشد و توس
داخلي و جهاني و نشانگر بینش مدیران آن صنعت 
ــعه ی محصول  ــده ی اهداف آن ها از توس و دربردارن
ــاي راهبرد کالن  ــد. بر مبن ــت( خود مي باش )خدم
ــي صادراتي  ــي، برنامه ی بازاریاب ــرد بازاریاب و راهب
بنگاه، تدوین شده و سامانه ی بازاریابي آن طراحي 
ــرد بازاریابي بنگاه از  مي گردد. مراحل تدوین راهب
ــت. در یک  ــون قابل مالحظه اس منظرهای گوناگ
ــه گام  ــامل س ــه ی تدوین راهبرد ش ــر مرحل منظ
مي باشد که هر کدام نیازمند بررسي و مستندسازي 

دینامیک است.

گام اول- تدوین برنامه ی بازاریابي
ــرکت،  ــه ی بازاریابي ش ــه، برنام ــن مرحل در ای

تدوین مي گردد. تدوین این برنامه شامل: 
1. تدوین اهداف بازاریابي؛

ــي بازاریابي که خود  ــه ی عملیات ــن برنام  2. تدوی
شامل موارد زیر است:
• اصول بازاریابي؛

• برنامه ی توسعه ی محصول؛
• برنامه ی قیمت گذاري؛

• برنامه ی تبلیغ و ترویج؛
• برنامه ی توزیع.

گام دوم- طراحي ساختار سازماني بخش 
بازاریابي و فروش شرکت

ــش بازاریابي و فروش  ــاختار بخ در این مرحله، س
ــد. این طراحي مشتمل  ــرکت طراحي خواهد ش ش

خواهد بود بر:
ــگاه بخش بازاریابي و فروش در   1. تعیین جای

ساختار سازماني شرکت؛
ــازماني بخش بازاریابي و  ــي چارت س  2. طراح

فروش؛ 
ــداد و خصوصیات کارکنان بخش  3. تعیین تع

بازاریابي و فروش؛

ــبکه ی ارتباطي بخش   4. بررسي و طراحي ش
بازاریابي و فروش با سایر بخش های شرکت.

گام سوم- طراحي سامانه ی کنترل و 
ارزیابي عملکرد بخش بازاریابي

ــي در پي ریزي  ــاي اساس ــي از گام ه ــن گام یک ای
ــامل بخش هاي  ــازمان است که خود ش ساختار س
مهمي از قبیل تحلیل SWOT، و غیره مي باشد. 

ــهم هر  ــی تعداد رقبا و عملکرد آن ها و س بررس
ــول جدید به بازار،  ــنجي ورود محص یک، امکان س
ــه با رقبا، بررسي  ــي راه های توزیع در مقایس بررس
ــتریان کاال و محصول،  ــي مش ــاي جمعیت ویژگي ه
بررسي الگوي خرید مصرف کنندگان، بررسي میزان 
ــور ارزیابي  ــتریان از محصول به منظ ــت مش رضای
ــي ویژگي هاي محصول در مقایسه  محصول، بررس
ــتیابي به  ــا، پیش آزمون محصول جهت دس با رقب
ــلیقه ی مصرف کنندگان، از جمله وظایف بخش  س
ــت که پس از تدوین راهبرد بازاریابي،  بازاریابي اس

ساختار سازماني آن طراحي مي گردد.
ــي عملکرد بخش  ــامانه ی ارزیاب در این گام، س
ــد و براي این  ــي و فروش طراحي خواهد ش بازاریاب
ــاخص هاي خاص این  ــت معیارها و ش گام، الزم اس
ــامل  ــتخراج و تبیین گردد. این گام ش محصول اس

بخش های زیر است:
ــاي ارزیابي راهبرد محصول   1. تعیین معیاره

)خدمت(؛ 
2. تعیین معیارهاي ارزیابي راهبرد قیمت؛
3. تعیین معیارهاي ارزیابي راهبرد توزیع؛

ــي راهبرد ترویج و  ــن معیارهاي ارزیاب 4. تعیی
تبلیغ؛

ــي عملکرد مدیر و  ــن معیارهاي ارزیاب  5. تعیی
کارکنان بخش بازاریابي و فروش؛

ــرد  عملک ــي  ارزیاب ــاي  معیاره ــن  تعیی  .6  
ــرکت  ش ــي  بازاریاب ــات  خدم ــدگان  تأمین کنن
)شرکت هاي تبلیغاتي همکار، شرکت هاي بازاریابي 

همکار، نمایندگي ها(؛
ــرد بخش  ــي عملک ــه ی ارزیاب ــه ی روی  7. تهی

بازاریابي.

حفظ رضایت مشتری مهم ترین عامل 
سودآوری شرکت

ــای اقتصادی، از  ــواع بنگاه ه ــال های اخیر ان در س
ــیس تا شرکت های  ــرکت های کوچک تازه تأس ش
ــتری پی برده اند.  فراملیتی، به اهمیت رضایت مش
ــد که حفظ  ــی درک کرده ان ــی آن ها به خوب همگ
ــبت به جذب مشتریان جدید  مشتریان کنونی نس

از سودآوری بیشتری برخوردار می باشد.
ــه هزینه ی جذب  ــان می دهند ک تحقیقات نش

دانش بازار در فرآیند طرح ریزی 
قابلیت های بهتر بازاریابی مشارکت دارد.

تاثيرو نقش راهبرد بازارشناسی و...
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ــد، آن ها در واقع زنجیره ی  همگن معطوف نموده ان
ــودآوری را به رضایت مندی مشتریان  خدمت - س
داخلی و خارجی )مصرف کننده و کارکنان( مرتبط 
ــج حلقه ی اصلی  ــاخته اند. این زنجیره دارای پن س

است: 
1.کیفیت خدمات داخلی:کیفیت محیط کاری 
ــتیبانی های  ــای حین کار، پش کارکنان، آموزش ه

جانبی و ...؛ 
ــه ی  روحی ــد:  کارآم و  ــی  راض ــدان  2.کارمن

سخت کوشی، تعهد، وفا داری و  ...؛
ــی  ــات با ارزش واالتر: کارایی و اثربخش 3.خدم

بیشتر خدمت به مشتری؛
ــتریان  ــتریان راضی و وفا دار: رضایت مش 4.مش

وفا دار، خرید مجدد و ...؛
5. سالمت و افزایش سودآوری: افزایش کارایی 

سازمان.
بنابراین، رسیدن به افزایش سودآوری و کارایی 
ــتری  ــازمان هدف اولیه ی اهمیت خدمت به مش س
می باشد. بر این اساس سیاست های بازاریابی نیازمند 
راهکار های بیشتر از تکنیک های سنتی، که به عنوان 
ــد. ــی خارجی به آن توجه می کند، می باش بازاریاب

 
مقوله ی بازاریابی

ــازمان ها، درک  یکی از نیازهای ضروری مدیران س
ــی برای محصوالت  ــعه ی برنامه های بازاریاب و توس
ــهور هنری فورد  ــان است. جمله ی مش و خدماتش
ــتری بخواهد به او  ــر رنگ اتومبیل که مش که: »ه
عرضه می کنیم، به شرط آن که سیاه باشد!« یادآور 
بازارهای بسته و انحصاری و دورانی است که تقاضا 
از عرضه افزون تر بود. اما امروزه عمر اینگونه بازارها 
برای تولید و فروش محصوالت به سر آمده است و در 
آینده ای نه چندان دور، اثری از این نوع بازارها باقی 
ــیاری از مدیران به این موضوع  نخواهد ماند، اما بس
ــتند و تحقیقات متعدد نشان می دهد  بی توجه هس
که یکی از دالیل عمده ی شکست کسب و کارهای 
کوچک، نداشتن یک برنامه ی جامع بازاریابی است. 
ــود که برخی تفاوتی بین  گاهی نیز مشاهده می ش
ــتند.  ــوم »فروش« و »بازاریابی« قایل نیس دو مفه
بازاریابی، فعالیتی مشتری گرا و تحقیقات بازاریابی، 
ــت.  تعیین کننده ی میزان تولید و نوع محصول اس

ــاط، دوطرفه؛ اهداف، بلند مدت؛  در بازاریابی، ارتب
ــه، نیازهای مصرف کنندگان؛ و تأکید بر  کانون توج
ــود از راه افزایش رضایت مشتریان است.  کسب س
در صورتی که در فروشندگی، اهداف، کوتاه مدت؛ 
ارتباط، یک طرفه؛ کانون توجه، محصوالت موجود 
ــود از راه افزایش حجم فروش  و تأکید بر کسب س

است.
از طرفی برخی دیگر بازاریابی را تنها منحصر به 
تبلیغات می دانند، در صورتی که تکنیک های بازاریابی 
ــه ویژه اقتصاد،  ــیعی از علوم اجتماعی، ب طیف وس
ــی را در بر می گیرد. ــی و روان شناس  جامعه شناس

ــپ کاتلر صاحب نظر نامدار این عرصه،  از نظر فیلی
بازاریابی، فعالیتی انسانی است در راستای برآوردن 
نیازها و خواست ها از طریق فرآیند مبادله. در واقع 
ــی، نیازها و  ــی نظام بازاریاب ــاء و پایه ی اساس منش

خواسته های انسان است. 
ــتفاده از مقوله ی بازاریابی، یک  ــتای اس در راس

شرکت باید:
ــا و الویت  ــایی و نیازه ــتریانش را شناس  • مش

آن ها را مشخص کند. )بررسی بازار(
ــای رقابتی خود را تجزیه و تحلیل کند.  • مزای

)راهبرد بازار(
• بازارهای خاصی را برای زیر پوشش قراردادن، 

انتخاب کند. )بازاریابی هدف(و در پایان:
ــد نیازهای  ــه می توان ــد چگون ــخص کن • مش
ــازد. )آمیزه ی بازاریابی( ــتریانش را برآورده س مش
اکنون به بررسی هر یک از چهار مفهوم مذکور 

می پردازیم:
ــت  ــور مدیری ــه منظ 1. تحقیقـات بـازار: ب
ــح  ــات صحی ــتن اطالع ــی، داش ــش بازاریاب  اثربخ
ــی  ــت. فرآیند بررس ــروری اس ــازار ض ــاره ی ب درب
ــد و چه پس  ــش از تولی ــه درمرحله ی پی ــازار چ ب
ــکالت، فرصت های  ــه کار می آید تا مش از فروش ب
ــتریان را که به  ــود و زمینه های نارضایتی مش موج
ــازد. این  ــکار س ــانی می توان برطرف کرد، آش آس
ــنامه ای  ــوان از راه طراحی پرسش ــا را می ت داده  ه
ــتریان کنونی و بالقوه ی )آینده(  ــب برای مش مناس
ــل کرد. ــت آورد و تجزیه و تحلی ــه دس ــگاه، ب  بن

چه بسا در نتیجه ی بررسی و تحلیل داده های جمع 
آوری شده مشخص شود به یک نیاز مشتریان پاسخ 
ــد محصول یا خدمت  ــده و در پی آن، بای داده نش
ــر، از تحقیقات  ــود. فیلیپ کاتل ــدی عرضه ش جدی
بازاریابی به عنوان رابط و حلقه ی اتصال میان مدیران 
ــاب و مصرف  کنندگان و جامعه یاد می کند و  بازاری
ــی را تهیه ی اطالعات  ــات بازاریاب وظیفه ی تحقیق
ــور بازاریابی می داند. ــرای تمام ام ــی و کیفی ب  کم

ــی، دگرگونی های  ــادی و جغرافیای ــت اقتص موقعی
جمعیتی و متغیرهای مردم شناسی و رفتاری باید 
ــا فرصت های بالقوه و بکر  ــی گردند ت به دقت بررس

شناخته شوند. 

ــامل  2. راهبرد بازاریابی: راهبرد بازاریابی ش
مشخص کردن گروه هایی از مشتریان )بازار هدف( 
ــه با رقبای  ــت که یک بنگاه می تواند در مقایس اس

خود به نحو بهتری به آن ها خدمت دهی نماید. 
ــم  ــگاه تصمی ــک بن ــی، ی ــرد بازاریاب  در راهب
ــت، پخش  ــه ی محصول، قیم ــه عرض ــرد ک می گی
ــش  بخ ــه  متوج را  ــی  اش  ترویج ــش های  و کوش
ــزه ی بازاریابی( ــی از بازار کند. )مدیریت آمی  خاص

ــده باید  ــش ش ــرد گزین ــده آل، راهب ــت ای در حال
ــدف بگیرد که در حال  ــتریان را ه نیازهایی از مش
ــده اند و از ظرفیت الزم  ــر در بازار برآورده نش حاض
ــرد مؤثر، به این  ــوددهی برخوردارند. راهب برای س
ــب و کار نمی تواند هر  نکته توجه دارد که یک کس
ــتریان انجام  ــرای طیف های مختلفی از مش کاری ب
ــی و  ــازار و توانمندی هایش را بررس ــد و باید ب ده

تحلیل و در پایان بر یک بازار هدف، تمرکز کند.
ــای  تالش ه ــز  تمرک هـدف:  بازاریابـی   .3
ــیار کمی از  ــداد بس ــا تع ــک و ی ــر ی ــی ب بازاریاب
ــای بازاریابی هدف  ــازار، مبن ــای کلیدی ب بخش ه
است. روش های اصلی برای تقسیم بازار عبارتند از:

ــی: هدف از این  ــیم بندی جغرافیای الف. تقس
ــرآوردن نیازهای  ــدی، توانایی در ب ــیم بن نوع تقس
مشتریان در یک منطقه ی جغرافیایی خاص است. 
ــگاه مواد غذایی ممکن است  برای مثال یک فروش
تصمیم بگیرد آگهی های تبلیغاتی اش را فقط برای 
ــری آن زندگی  ــعاع یک کیلومت ــرادی که در ش اف

می کنند، بفرستد.
ــن روش،  ــا ای ــتریان: ب ــیم بندی مش ب. تقس
ــغ برای آن گروه از  ــناخت و تبلی بنگاه به دنبال ش
ــتر احتمال می رود به خرید  ــانی است که بیش کس
ــتفاده  محصوالت آن بپردازند. متغیرهای مورد اس

در تقسیم بندی مشتریان عبارتند از:
• متغیرهای مردم شناسی، مثل میزان درآمد، 

سن، جنسیت، تحصیالت و ...؛
ــخصیت ،  ــناختی مثل ش • متغیرهای روان ش

ارزش ها و اهداف؛
ــود طلبی،  ــای رفتاری مثل میزان س • متغیره

میزان استفاده از محصول و وفاداری به آن.
4. مدیریت آمیـزه ی بازاریابی: چهار متغیر 
ــک برنامه ی  ــری در ی ــرای تصمیم گی ــدی ب کلی

بازاریابی وجود دارد. این چهار متغیر عبارتند از:

تاثيرو نقش راهبرد بازارشناسی و...
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• کاال )محصول یا خدمت(؛ 
• ترویج )تبلیغات(؛

• پخش؛
• قیمت گذاری. 

ــر، ــار عنص ــن چه ــی، ای ــث بازاریاب  در مباح
ــزه ی بازاریابی،  ــام دارند. آمی ــزه ی بازاریابی ن آمی
ــه این چهار  ــران چگون ــخص می کند که مدی مش
ــر قابل کنترل در بازاریابی را برای تدوین یک  متغی
ــا یکدیگر تلفیق کنند تا  برنامه ی جامع بازاریابی ب
ــخگوی بازار هدف باشند. برای کسب موفقیت  پاس
ــزه ی بازاریابی باید  ــی، آمی ــزی بازاریاب در برنامه ری
ــتریان در بازار  ــته ها و نیازهای مش ــاب خواس بازت
ــان بازاریابی برای  ــد. بنابراین، کارشناس هدف باش
ــته های مصرف کنندگان و شناسایی  ارزیابی خواس
محصوالتی که مصرف کنندگان حاضرند برای آن ها 
ــتند.  پول بپردازند، نیازمند تحقیقات بازاریابی هس
بررسی هریک از این چهار متغیر خود نیازمند بحث 
مفصلی است، به این دلیل به ذکر تعریف کوتاهی از 

هر کدام بسنده می شود.
ــول در بازاریابی  الف. محصول: مدیریت محص
ــای محصول و  ــخصات و ویژگی ه ــن مش ــا تعیی ب
 خدمات از یک سو و چگونگی ارتباط آن با نیازها و 
ــته های مشتری نهایی از سوی دیگر سر وکار  خواس

دارد.
ــج )تبلیغات(: این متغیر تصمیم گیری  ب. تروی
ــا و روش های  ــامل تمام فعالیت ه ــی ش در بازاریاب
ــرای ترویج  ــویقی ب ــت های تش ــی و سیاس تبلیغات

محصول و نشان تجاری آن است.
پ. قیمت گذاری: عبارت است از فرآیند وضع 
ــت های قیمت گذاری،  ــطوح قیمت، شامل سیاس س
ــول که عامل اصلی  ــاری و یا تخفیف بر محص اعتب
ــی رود. معموالً  ــمار م ــد، این متغیر، به ش در درآم
ــم فروش  ــش حج ــبب کاه ــر س ــای باالت  قیمت ه
می شود و برعکس. البته بعضی از کسب و کارها به 
ــت ارایه دهند،  ــت خدمت ویژه ای که ممکن اس عل

می توانند قیمت های باالتری تعیین کنند.
ــاده عبارت است از  ت. توزیع: توزیع، به بیان س
فرآیند رساندن محصول از مرحله ی تولید به عمده 

فروشی و از عمده فروشی به مشتری.
ــزه ی بازاریابی ذکر  ــث آمی ــاط با مبح در ارتب
ــور  ــه به ط ــن ک ــت: اول ای ــروری اس ــه ض دو نکت
ــزه ی بازاریابی  ــر کاالیی، یک آمی ــول برای ه  معم
ــه، برخی از  ــود دوم این ک ــه ای تهیه می ش جداگان
ــری را نیز به چهار  ــب نظران، متغیرهای دیگ صاح
ــه می توان  ــد. از آن جمل ــاال اضافه کرده ان ــورد ب م
ــری، روابط  ــکل ظاه ــته بندی، ش به متغیرهای بس
ــارکت، ردگیری،  ــدرت رقبا، مردم، مش عمومی، ق
ــرد که هریک  ــاره ک ــوه ی ظاهری و فرآیند اش جل

اهمیت خاص خود را دارند.

عملکرد بازاریابی
ــس از آن که تصمیم گیری در زمینه ی برنامه ی   پ
بازاریابی انجام شد، مدیران کسب و کار باید به ارزیابی 
ــده بپردازند که آیا  ــای انجام ش ــرد فعالیت ه  عملک
ــر. بدین  ــده اند یا خی ــه خوبی اجرا ش تصمیم ها ب
ــه کار می آیند تا  ــتانداردهای عملکرد ب منظور، اس
ــوند.  ــتفاده از آن ها نتایج، تحلیل و ارزیابی ش با اس
ــن در معیارهای صنعتی و عملکرد  داده های مطمئ
ــب برای مقایسه با عملکرد  ــته، مبنایی مناس گذش
کنونی اند. صاحبان کسب و کار الزم است عملکرد 
شرکت خود را دست کم هر سه ماه یکبار بررسی، و 

منابع:

1. بازاریابی پارتیزانی؛ راه نجات بنگاه های کوچک و متوسط، سپیده سارا قافله باشی،
2. اندازه گیري رضایت مشتریان، نیگل هیل ترجمه محمد رضا اسکندري
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عبدی
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پاسخی منطقی و مستدل برای سؤاالت زیر بیابند:
ــتری مدار عمل  ــه گونه ی مش ــرکت ب  • آیا ش

می کند؟
ــتند که  ــرکت مطمئن هس ــان ش ــا کارکن • آی

نیازهای مشتریان به درستی برآورده می شود؟
ــرکت  ــتریان از مراجعه ی دوباره به ش • آیا مش

رضایت دارند؟
ــی از این که بداند چه  ــتری آگاه • آیا برای مش
چیزی و با چه قیمت رقابتی می خواهد آسان است؟

ادامه دارد
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استاندارد بين المللی 
شبکه های صنعتی

ــبکه ی  ــتاندارد برای یک ش ــف اس ــدف از تعری ه
ــی آن جهت  ــخصات فن ــازی مش خاص، یکسان س
ــرد تجهیزات  ــکل در کارب ــری از ایجاد مش جلوگی
ــاس آن شبکه توسط سازندگان  ساخته شده بر اس
ــزات و خدمات  ــض تجهی ــکان تعوی ــف و ام مختل
ــازندگان مختلف با یکدیگر  ــده از سوی س ارایه ش
ــری پیرامون  ــتار، مختص ــن نوش ــد. در ای  می باش
ــبکه  های مختلف  ــازی ش ــه  ی استاندارد س تاریخچ
ــیر صحبت  ــکالت موجود در این مس صنعتی و مش

شده است.

 IEC ، IEC 61158  ،واژه های کلیدی: فیلدباس، اترنت
61784

ان
رد

رگ
ــ

ب

دکتر شاهین امیرقاسمی

sh.amirghasemi@chmail.ir
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1. مقدمه
در بین سازمان های مختلف استانداردسازی، کم  و 
ــؤولیت  ــنی از حیطه  ی کار و مس بیش تعریف روش
ــور  ــؤول ام ــود دارد. ITU 1مس ــازمان وج ــر س ه
 مربوط به شبکه ها و ارتباطات بین کشورها است و

ــبکه های  ــتاندارد ش ــف اس ــؤول تعری ISO 2 مس
ــتفاده در ماشین آالت و امور دفتری  محلی برای اس
ــتاندارد های مربوط به شبکه های مورد  می باشد. اس
ــط کارگروه  ــیون صنعتی توس ــتفاده در اتوماس اس
 3  IECــای زیرمجموعه ه از   TC65C ــماره ی  ش

تعریف می   شوند.
همچنین انجمن های مختلف نیز استانداردهای 
ــت تکمیل  ــد که جه ــف نموده ان ــی را تعری صنعت
استانداردهای IEC ارایه شده   اند ولی از نظر قوانین 
 IEC ــده، به اندازه   ی قوانین و چارچوب تعریف ش

سخت گیرانه نیستند.
 IEC ــتانداردهای ــتار تنها به اس ــن نوش در ای
ــتانداردهای صنعتی  ــایر اس ــود و س پرداخته می ش
ــده اند، مورد  که از طریق انجمن های فنی تعریف ش

بررسی قرار نمی گیرند.
ــبکه های صنعتی فیلدباس4 و  استانداردهای ش
ــال های اخیر،  همچنین اترنت صنعتی5 در طول س
ــده اند و دارای ساختار پیچیده ای  ــیار حجیم ش بس
ــگاه مختصری به  ــت، ن ــه همین جه ــند، ب می باش
ــتانداردها در طول زمان،   تاریخ پدید آمدن این اس
ــاختار و تعاریف آن به  ــن س ــد در درک ای می   توان

خواننده کمک کند.

2. تاریخچه ی استانداردسازی شبکه های 
صنعتی

ــبکه های صنعتی  ــازی ش ــه ی استانداردس تاریخچ
ــکالت  ــت به علت تنوع آن، مش ــه ی صنع در حیط
ــاد و تالش بزرگی که در  ــود آمده در راه ایج به وج
ــت به نمونه ی کم نظیری  این راه صورت گرفته اس
ــت، به همین  ــده اس ــال   های اخیر تبدیل ش در س
ــکالت و سایر عوامل موجود  جهت، با توجه به مش
ــازی  ــتم، از استانداردس در دهه های آخر قرن بیس
ــبکه ها با عنوان »جنگ شبکه های صنعتی« یاد  ش

شده  است.

1.2. جنگ بین شبکه های آلمانی- فرانسوی
شبکه های صنعتی در اواخر دهه ی 1980 در کشور 
ــه در قالب پروژه های تحقیقاتی روند  آلمان و فرانس
ــه،  ــور فرانس تکامل خود را طی می   کردند. در کش
 7 Profibus ــور آلمان ــبکه ی FIP 6 و در کش ش

1. International Telecommunication Union
2. International Organization for Standardization
3. International Electrotechnical Commission
4. Fieldbus
5. Industrial Ethernet
6. Flux Information Processes or Factory Instrumen�
tation Protocol or Flux Information Protocol
7. Process Field Bus

ــبکه های صنعتی در استانداردهای  به عنوان ش
ــبکه  ــدند. این دو ش ــور وارد ش ــی این دو کش مل
 IEC ــه ــی ب ــتاندارد بین الملل ــب اس ــت کس جه
ــتفاده از این دو شبکه  ــدند اما موارد اس معرفی ش
ــود. Profibus در ویرایش اول  ــاوت ب ــاًل متف کام
ــاس فناوری Client/Server نقطه ی  خود بر اس
ــن کنترل  ــودی بی ــاط عم ــود را در ارتب ــوت خ ق
ــبکه ی  ــت و ش ــیون داش کننده ها در هرم اتوماس
ــاوری ــاس فن ــزی و براس ــورت مرک ــه ص "FIP ب

ــه در آن زمان تازه  Publisher-Subscriber ک
ــه بر تبادل اطالعات به  ــه  وجود آمده بود و با تکی ب
ــیون  ــطح افقی هرم اتوماس صورت بی   درنگ8 در س
مورد استفاده قرار می گرفت. در همان زمان مشخص 
ــبکه ی دیگری وجود داشته باشد  گردید که باید ش
که هر دو روش مورد اشاره را در برگیرد، به همین 
ــام World-FIP را به  ــبکه ی FIP که ن جهت ش
ــت روش Client/Server را به قابلیت  خود گرف
ــعی در تکمیل  ــزود و Profibus هم س ــود اف خ
ــاوری Publisher-Subscriber در  ــا فن خود ب
ــال  ــت س ــت. به مدت هش چارچوب ISP 9 را داش
ــازی بین المللی  کار جدی در زمینه ی استانداردس
شبکه ها انجام نپذیرفت و فقط در سال 1993 جهت 
ــال اطالعات PhL 10 استاندارد   سطح فیزیکی ارس
ــب گردید.طرح  ــن و تصوی IEC 61158�2 تدوی
ــازی شبکه   ها در طول این  اولیه جهت استانداردس
ــال ها مرتب ضخیم   تر و حجیم   تر می شود چرا که  س
 11 DLL ــطح تمام روش ها را در برمی گیرد. در س
 جهت کنترل دسترسی به شبکه، سه روش براساس

Token )مجوز( پیشنهاد گردید:
ــوز،  ــن مج ــه ای Scheduler- Token .1 ک
ــبکه، سامان دهی  تعیین می کند که کدام تجهیز ش

زمانی و شبکه را کنترل می   کند.
ــه این مجوز، این  Delegated Token .2 ک
ــبکه می دهد که  ــک تجهیز دیگر ش ــکان را به ی ام
ــبکه را  ــی به ش برای مدت معینی، کنترل دسترس

داشته  باشد.
ــه در این روش،  Circulated- Token .3 ک
ــبکه، به صورت گردشی به  ــی به ش مجوز دسترس

تجهیزات مشخص در شبکه تخصیص می یابد.
پر واضح است که تجهیزات شبکه ای که قابلیت 
ــند گران  ــته باش ــه روش  را داش ــرد با هر س کارک
ــه قابلیت کارکرد فقط  خواهند بود و در صورتی  ک
ــند، ارزان ولی در  با یکی از این روش ها را دارا باش
ــایر روش ها و استفاده ی   عوض توانایی کارکرد با س

عمومی را نخواهند داشت.

8. Real time
9. Interoperable System Project
10. Physical Layer
11. Data Link Layer

2.2. جنگ بین  المللی شبکه ها
ــرکت های آمریکایی دیگر ناظر  ــال 1995 ش در س
ــوی و آلمانی در  ــرکت های فرانس ــن ش ــگ بی جن
انتخاب یک شبکه ی استاندارد نبودند و خود شروع 
ــتاندارد جهت  ــبکه ی اس به تعریف و ایجاد یک ش
ــیون  ــیمیایی یا در اصطالح »اتوماس فرآیندهای ش
ــت.  ــد که به نام FF 12 معروف اس ــد« نمودن فرآین
ــن کار تحت نظر انجمن آمریکایی 13ISA  انجام  ای

می پذیرفت.
ــرکت های اروپایی متوجه شدند که با انجام  ش
ــرکت های آمریکایی  جنگ بدون نتیجه و این که ش
ــد، این امکان وجود دارد که  ــز راه خود را می رون نی
ــود را در چهارچوب  ــتانداردهای ملی خ نتوانند اس
ــد، به همین جهت  ــتاندارد بین المللی قرار دهن اس
  14CENELEC ــه ــل ب ــه را با توس ــک راه میان ی
ــتانداردهای ملی خود را در  ــد و تمامی اس برگزیدن
قالب استاندارد اروپایی تجمیع نمودند. در حقیقت 
ــده ی اروپایی EN  15   کپی  استانداردهای تعریف ش
استانداردهای ملی کشورهای عضو می باشد که در 

هر کشور تعریف شده اند.
ــتانداردهای ملی  ــاالی اس ــه به تعداد ب با توج
ــتاندارد اروپایی می شود،  که باعث حجیم شدن اس
ــماره های مختلف با  ــه ش ــد ک ــم گرفته ش تصمی
ــتانداردهای اروپایی  ــیم بندی مناسب برای اس تقس
 EN ــی ــتاندارد اروپای ــود. در اس ــه  ش در نظر گرفت
ــارف  مص ــرای  ب ــی  صنعت ــبکه های  ش  50170
ــیون صنعتی تعریف شده اند. در  عمومی در اتوماس
ــبکه های سریع برای  ــتاندارد  EN 50254 ش اس
ــک اطالعات از  ــم کوچ ــع آوری حج ــادل و جم تب
ــته و استاندارد EN 50325 سایر  تجهیزات گسس
ــبکه   ای براساس فناوری CAN 16 را  راه حل های ش
ــتانداردهای اروپایی در جدول 1  در بر می گیرند. اس

نشان داده شده اند.
کشور انگلستان به عنوان نماینده ی شرکت های 
ــبکه های ــود و ش ــل نم ــا عم ــی در اروپ  آمریکای

وارد  را   FFوControlNet ، DeviceNet
ــبکه   ی آمریکاییFF از  ــتاندارد اروپایی کرد. ش اس
ــبکه ی World FIP  در زمینه ی  ــاوری دو ش فن
 17 Profibus-FMS ــی به شبکه و روش دسترس
ــتفاده  ــش Application protocol اس در بخ

می نماید.
ــی از فناوری FF و  ــه   ی IEC ترکیب در مؤسس
ــی  ــرکت های آمریکای ــرف ش  World FIP از ط
ــتاندارد بین   المللی ارایه گردید که در  به عنوان اس
ــده بر اثر عدم موافقت برخی از  رأی گیری انجام ش
کشورهای اروپایی که Profibus سهم بسزایی از 

12. Foundation Fieldbus
13. International Society of Automation
14. Comité Européen de Normalisation Électrotech�
nique
15. European Standards
16. Controller Area Network
17. Fieldbus Message Specifcation

استاندارد بين المللی شبکه های صنعتی



ت
العا

اط
ی 

ور
فنا

26

92
هر 

  م
/14

8 
پی

یـا
 / پ

7 
اره

ـم
 ش

/16
ال

سـ

بازار آن ها را به خود اختصاص داده است، با شکست 
مواجه گردید.

3.2. راه حل خروج از بن بست
ــال 1999 با امضای  ــانزدهم جوالی س در تاریخ ش
ــرکت های معروف در  ــا حضور ش ــه ای ب موافقت نام
ــاله به  ــیون صنعتی، جنگ ده س ــه ی اتوماس زمین
ــن موافقت نامه  ــید. در حقیقت ای ــود رس پایان خ
 IEC ــتاندارد بسیار حجیمی به نام باعث ایجاد اس
ــبکه ها حضور  61158 گردید که در آن تمامی ش
ــؤولین استاندارد تصمیم گرفتند با توجه  دارند. مس
ــتاندارد،  ــات این اس ــودن حجم اطالع ــه بزرگ ب ب
ــل آن ایجاد  ــی را در داخ ــای مختلف طبقه بندی ه
ــبکه، بر اساس مشخصات فنی خود  نمایند و هر ش
در یکی از این تقسیم بندی ها قرار گیرد. استاندارد 
ــد و در مدت نسبتاً کمی  جدید با جدیت دنبال ش
کامل شد و پس از رأی گیری و تصویب، از اول سال 

2000 به صنعت ارایه گردید. )جدول 2(
ــایر  ــتاندارد با س ــن که این اس ــه به ای با توج
ــکل و محتوا کاماًل  ــتانداردهای IEC از نظر ش اس
ــتفاده از آن به عنوان  ــت و قابلیت اس ــاوت اس متف
یک راهنمای فنی جهت تولید یک محصول خاص 
وجود ندارد، باید با توضیحات در خصوص چگونگی 
استفاده از استاندارد، تکمیل شود. در این راهنمای 
ــه و کدام  ــود که چگون ــان داده می ش ــل، نش مکم
قسمت های استاندارد IEC 61158 را می توان به 
ــتفاده نمود.  عنوان بخش   های مرتبط با یکدیگر اس
 Profiles این راهنمای مکمل به همراه توضیحات
 IEC 61784 در سال   های بعد به عنوان استاندارد
 IEC ــتاندارد ــت اس ــد. ویرایش نخس ــر ش منتش
ــال 2002 با رفع اشکاالت  61158 نیز در اواخر س
موجود در آن به عنوان نسخه ی نهایی ارایه گردید.

هر  که  بخش  هفت  از   IEC 61158 استاندارد 

تقسیم  دیگری  بخش های  به  خود  اصلی   بخش 
شبکه های  تمام  است.  شده   تشکیل  می   شوند 
و  18FAاتوماسیون صنعتی شامل در صنعت   مهم 

PA 19در این استاندارد حضور دارند.

2. 4. گسترش استاندارد برای اترنت
ــی مبتنی بر  ــبکه های صنعت با توجه به اهمیت ش
اترنت در سال های بعد از 2002 و این که استاندارد 
ــاختار خود  ــا توجه به چگونگی س IEC 61158 ب
ــت،  ــبکه ها را نیز داش قابلیت پذیرش این نوع از ش
ــت با چراغ خاموش راه خود را در این  اترنت توانس

استاندارد پیدا نماید.
ــش تعداد  ــت و افزای ــاز صنع ــه نی ــا توجه ب ب
ــت، لزوم تعریف  ــبکه های صنعتی مبتنی بر اترن ش
ــت بی   درنگ20 و  ــبکه های اترن ــتاندارد برای ش اس
ــوییچ های مورد نیاز جهت  هم چنین مشخصات س
ــاس می شد. به همین جهت  شبکه های اترنت احس
 IEC ــن ــتاندارد IEC 61158  و هم چنی در اس
ــر اترنت تعریف  ــی ب ــبکه های مبتن 2�61784 ش

شدند.

18. Factory Automation
19. Process Automation
20. Real time Ethernet

در سال 2002 و سال های بعد تعداد شبکه های 
اترنت صنعتی معرفی شده جهت ورود به استاندارد، 
از تعداد شبکه های صنعتی معمولی بیشتر شد. تنها 
 Profinet. از کشور آلمان چهار شبکه به نام های
Ethernet POWERLINK. EtherCAT و 
ــور ژاپن دو  SERCOS III معرفی گردید. از کش
 EPA ــور چین نیز شبکه   ای به نام ــبکه و از کش ش
ــدند. جهت  ــتاندارد معرفی ش ــه اس ــت ورود ب جه
ــبکه ها، بالفاصله  ــی ش جلوگیری از وقفه در بررس
ــبکه ها در قالب PAS  21 در دسترس  همه ی این ش
ــال 2007 در ویرایش  ــرار گرفتند و در س عموم ق
  IEC ــتانداردهای  IEC 61158 و  اس ــد  جدی
2�61784 به آن اضافه شدند. برای این امر نیز در  
ــؤوالن از ادامه ی  IEC رأی گیری نگردید، زیرا مس
ــیدند و  ــرکت ها می ترس ــزاع فنی و لفظی بین ش ن
این که در کارگروه های IEC نیز مسایل و فشارهای 
ــت و با این کار این امر  ــی همواره وجود داش سیاس

را بی اثر ساختند. 
در حقیقت امروزه هر شبکه ی جدیدی می تواند 
ــود اما ساده سازی ورود شبکه ها  وارد استاندارد ش
ــتانداردهای ذکر  شده باعث گردید که حجم  به اس
این استانداردها به صورت قابل توجهی افزایش یابد 

21.Public Available Specifcation

CELENEC استاندارد اروپایی یشماره   نام تجاری شبکه متناظر IECی استاندارد شماره 
EN 50170 - 1 61158 Type 4 P-Net 
EN 50170 - 2 61158 Type 1/3/10 PROFIBUS 
EN 50170 - 3 61158 Type 1/7 WorldFIP 
EN 50170 - 4 61158 Type 1/9 Foundation Fieldbus 
EN 50170 - 5 61158 Type 2 ControlNet 
EN 50254 - 2 61158 Type 3 PROFIBUS-DP (Monomaster) 
EN 50254 - 3 61158 Type 7 WorldFIP (FIPIO) 
EN 50254 - 4 61158 Type 8 INTERBUS 
EN 50325 - 2 (1999) 62026 - 3 (2000) DeviceNet 
EN 50325 - 3 (2000) 62026 - 5 (2000) SDS (Smart Distributed System) 
EN 50325 - 4 (2002)  CANopen 
EN 50295 - 2 (1998) 62026 - 2 (2000) AS-Interface 
 

IEC 61158 جدول 2. ساختار استاندارد

جدول 1. استاندارد  CENELEC برای شبکه  های صنعتی

IEC 61158 - 1 Introduction 
IEC 61158 - 2 PhL : Physical Layer 
IEC 61158 - 3 - x DLL : Data Link Layer Service 
IEC 61158 - 4 - x DLL : Data Link Layer Protocols 
IEC 61158 - 5 - x AL : Application Layer Services 
IEC 61158 - 6 - x AL : Application Layer Protocols 
IEC 61158 - 7 Network Management 
 

EN 50170=General Purpose / EN 50254=high effciency / EN 50325=CAN Based / EN 50295=Sensor Actuator Bus

x = 5 مورد نظر بر طبق جدول شماره type شماره ی

استاندارد بين المللی شبکه های صنعتی



ت
العا

اط
ی 

ور
فنا

27

92
هر 

  م
/14

8 
پی

یـا
 / پ

7 
اره

ـم
 ش

/16
ال

سـ

ــبت به  ــی نمی تواند یک دید کلی نس ــر کس و دیگ
استانداردها داشته باشد و امکان بررسی یک دست 

و یکپارچه ی دیگر وجود ندارد.
ــی که  ــتانداردها فناوری های ــن در  اس هم چنی
ــند نیز به راحتی قابل  دارای ثبت اختراعات می باش
جذب می باشند و فقط کسانی که عالقه به استفاده 
از این فناوری ها را دارند باید هزینه ای را به صاحب 

حق ثبت در قالب لیسانس پرداخت نماید.
ــایت http://patents.iec.ch  فهرست  در س
  IEC ــده را می توان دید. جهت اختراعات ثبت ش
در  ــت  ثب  30 ــاًل  فع  IEC 61784 و   61158 
ــت جلوگیری  ــود دارد. معموالً جه ــایت وج این س
ــبکه های معروف  ــتر، ش از هزینه و امور اداری بیش
ــت در این  ــند که با عضوی ــی می باش دارای انجمن
انجمن و پرداخت حق عضویت ساالنه به راحتی از 
فناوری های ثبت شده بدون پرداخت هزینه ی دیگر 

می توان استفاده نمود.

2. 5. گسترش استاندارد برای سامانه های 
بی سیم

ــیم در سال های اخیر موارد مصرف  تجهیزات بی س
ــاص  ــای خ ــرای کاربرده ــت ب ــادی را در صنع زی
ــتانداردی جهت  ــزوم تدوین اس ــدا نموده اند و ل پی
ــتفاده به ویژه در سطح  شبکه های بی سیم مورد اس

حسگرها و عملگرها احساس می گردد.
ــش رو  پی ــوان  عن ــه  ب    22  HART ــبکه ی  ش
ــیم جهت استانداردسازی معرفی  ــبکه های بی س ش
ــال 2010 برخالف  ــد. در تاریخ 20 آوریل س گردی
ــبکه در IEC  شماره استاندارد  انتظار برای این ش
ــبکه ی  جدیدی تخصیص یافت و به عنوان اولین ش
ــتاندارد IEC 62591 را به  ــیم، شماره ی اس بی س
خود اختصاص داد. انتظار می رفت سایر شبکه های 
ــتاندارد ولی در  ــن اس ــب ای ــم در قال ــیم ه بی س
زیربخش های آن تعریف شوند، ولی در عمل چنین 
اتفاقی نیفتاد و شبکه ی بی سیم ارایه شده از کشور 
ــا قابلیت های تقریبا  ــام WIA-PA 23 ب چین به ن
ــه مقاومتی از  ــان با HART  بدون هیچ گون یکس
ــتاندارد  ــماره اس ــد و ش ــرف IEC  پذیرفته ش ط
جدیدی به  نام IEC 62601  را به خود اختصاص 

داد.
ــت که برای شبکه های  بنابراین باید انتظار داش
ــرکت های  ــده از طرف ش ــیم ارایه ش ــر بی س دیگ
ــتاندارد جدیدی تخصیص  ــماره اس ــازنده نیز ش س
یابد و مجموعه ای از استانداردها را برای شبکه های 

بی سیم مختلف داشته باشیم.

3. ساختار استاندارد شبکه ها
ــول  ــام محص ــردن ن ــه کار ب ــتانداردها از ب در اس
ــات فنی و  ــود و تنها از اصطالح ــودداری می ش خ
22. Highway Addressable Remote Transducer
23. Wireless Network for Industrial Automation� 
Process Automation

ــود. برای مثال  ــتفاده می ش یا مخفف های رایج اس
CSMS/ از واژه ی Ethernet ــه ی ــای کلم به ج
ISO 8802� ــتاندارد ــا با ارجاع به اس CD 24 و ی

ــتاندارد   ــن روند در اس ــود. همی ــتفاده می   ش 3 اس
ــت. در این استاندارد  IEC 61158 نیز صادق اس
ــد Profibus  و یا ــه هیچ عنوان کلمه ای همانن  ب
Interbus دیده نمی شود. به همین دلیل آشنایی 

با چگونگي استفاده از استاندارد بسیار مهم است.

3. 1. تعریف شبکه های صنعتی
ــتاندارد IEC 61784�1 تمامی شبکه های  در اس
ــده اند. برای مثال  ــتاندارد نام برده ش موجود در اس
ــبکه ی FF در سه نوع متفاوت توضیح داده شده   ش
         Pr - ــات ــک از توضیح ــر ی ــه ه ــت ک  سس

ــیون  ــوع FF-H1 جهت اتوماس ــام دارد. ن file ن
 FF-HSE ــود و ــتفاده می ش فرآیندها )PA( اس

ــبکه ی  ــه عنوان ش ــت ب ــاوری اترن ــاس فن ــر اس ب
ــتیبان )Backbone( در فرآیندهای گسسته  پش
ــبکه ی FF-H2  در  ــتفاده می گردد. ش )FA( اس
 FF در World FIP ــتفاده از فناوری  حقیقت اس
 می  باشد که کاربردهای صنعتی  World FIP  را 
ــازد، ولی تا کنون محصولی جهت  امکان پذیر می   س
آن به بازار عرضه نشده است. جهت  Profibus دو 
نوع 25DP و PA  26 معرفی شده  است. خوشبختانه 
ــط  ویرایش اولیه ی Profibus  یعنی FMS  توس
 IEC 61158جهت استاندارد  Profibus انجمن
ــماره ی استاندارد اروپایی  معرفی نگردید و فقط ش
P-Net ــبکه ی  ش دارد.  را   EN50170�2
ــه و ــارک،World FIP از فرانس ــور دانم  از کش

ــواع خود در   ــا تمام ان ــز ب ــان نی Interbus از آلم
ــبکه ی Swiftnet که  ــده اند. ش ــف ش IEC تعری
شبکه ی خاص جهت استفاده در هواپیما می باشد و 
توسط کمپانی بویینگ ابداع شده است در ویرایش 
ــال  ــی در س ــد ول ــه ی IEC 61158  وارد ش اولی
2007 از این استاندارد به علت خاص بودن کاربرد 
 CC- ــبکه های ــد و در عوض ش ــذف گردی آن ح

Linkو HART اضافه گردیدند.

3. 2. تعریف شبکه های اترنت بي  درنگ 
 (Real-time Ethernet)

ــت بي  درنگ  ــبکه های اترن ــای ش ــام پروتکل ه تم
ــن  ای در  ــد.  دارن ــود  وج  IEC 61784�2 در 
ــه مدل از ــبکه های  Ethernet/IP، س ــش ش  بخ
ــی نوع B. A و C و هم چنین Profinet-IO یعن
EtherCAT.TCnet.Vnet/IPMOBUS/
Ethernet PO ــن- همچنی .TCP.EPAو 

  SERCOS ــبکه ی ــود دارند. ش ERLINK وج
ــرد دارد  ــرل حرکت کارب ــاي کنت ــه در کاربرده ک

24. Carrier Sense Multiple Access with Collision 
Detection
25. Decentralized Peripherals
26. Process Automation

  IEC ــام ــتاندارد جداگانه ای به ن ــود اس ــرای خ ب
61491 دارد ولی بخش ارتباطی این شبکه از این 
ــتاندارد جدا و به IEC 61158/61784 اضافه  اس
ــت.  بخش Application  این شبکه  گردیده اس
ــبکه هایی که در کنترل حرکت  ــایر ش به همراه س
کاربرد دارند دراستاندارد IEC 61800�7 تجمیع 
شده اند. برای اولین بار سعی شده است در استاندارد 
ــبکه های بي   درنگ اترنت برای استفاده کنندگان  ش
ــبکه   ي مناسب راهنمایی های الزم  جهت انتخاب ش
ارایه گردد. به همین جهت مشخصات و کارایی هر 
ــود، از طرف  ــبکه، که به آن  PI  27 گفته می ش ش
ــبکه تعریف گردیده است و در  عرضه کننده ی هر ش
اختیار IEC جهت درج در استاندارد قرارمی گیرد. 
ــده اند و  ــخصه ها به صورت کلی تعریف ش این مش
ــند. جهت تعریف و  ــامل اطالعات دقیق نمی باش ش

27. Performance Indication

استاندارد بين المللی شبکه های صنعتی



ت
العا

اط
ی 

ور
فنا

28

92
هر 

  م
/14

8 
پی

یـا
 / پ

7 
اره

ـم
 ش

/16
ال

سـ

تعیین پارامترهای هر شبکه اطالعات و فرمول های 
الزم در مشخصه های ارایه شده وجود دارند.

به طور کلی می توان مشخصات کارایی اشاره شده 
را در سه دسته طبقه بندی نمود:

ــبکه  ــات در خصوص ظرفیت ش ارایه ی اطالع
همانند زمان ارسال اطالعات، میزان حجم اطالعات 
ــرای اطالعات بي   درنگ 28  ــالی در واحد زمان ب ارس
ــات معمولی29.   ــال اطالع ــای باند جهت ارس و پهن
ــبکه مانند دقت  اطالعات مربوط به رفتار زمانی ش
ــزات30 دقت بدون  ــی تجهی ــنکرون کردن زمان س
ــال و آماده  سازی  ــنکرون زمانی31 و یا زمان ارس س
ــبکه های افزونگی در هنگام  ــاره اطالعات در ش دوب
قطع یک شاخه32 اطالعات در مورد  توپولوژی های 
قابل پشتیباتی مانند تعداد تجهیزات انتهای شبکه، 

تعداد مجاز سوییچ های قابل استفاده و ...
با توجه به حجم زیاد اطالعات داده شده توسط 
ــده  ــه کیفیت اطالعات داده  ش ــازندگان و این ک س
ــازنده ی دیگر بسیار متفاوت  نیز از سازنده ای به س
می باشند امکان مقایسه ی شبکه ها به صورت راحت 
ــد. البته سعی گردیده  است که  امکان   پذیر نمی باش
ــتاندارد  ــن نقطه ضعف در ویرایش های بعدی اس ای

برطرف گردد.

3.3. قوانین و اصول نصب
ــبکه ها، هر  ــتاندارد ش ــال های اولیه ایجاد اس درس
ــبکه ای قوانین و اصول نصب خود را داشت. نیاز  ش
ــان سازی و داشتن روش تقریباً یک سان و  به هم س
یا حداقل استاندارد شده برای نصب شبکه ها باعث 
ــتاندارد IEC 61784�5 گردید.  ــدن اس پدید آم
ــاس  ــبکه های صنعتی موجود بر اس در خصوص ش
ــب جداگانه ای  ــتاندارد نص ــزوم تدوین اس اترنت ل
ــتاندارد موجود جهت ساختمان ها و امور  غیر از اس
ــاس می گردید؛ زیرا شرایط کابل کشی  اداری احس

28. Throughout RTE (Real Time Ethernet)
29. Non RTE bandwidth
30. Time synchronization accuracy
31. Non Time�based synchronization accuracy
32. Redundancy recovery time

ــای  ــت در محیط ه ــتفاده از اترن و اس
ــری یا  ــرایط امور دفت ــا ش ــی ب صنعت
ــیون ساختما ن ها متفاوت است  اتوماس
ــی با هم  ــبتاً کم ــترک نس و نقاط مش
ــتاندارد کلی  دارند. به همین جهت اس
 Industrialــام ــه ن IEC 61918 ب
Communication networks-
Installation of communica-

 tion networks in industrial
کلیه ی شبکه های  Premises جهت 
صنعتی به وجود آمد. در این استاندارد 
ــده بر اساس قدم های  اصول تدوین ش
ــامانه تقسیم بندی  کاری در طراحی س
ــبکه با  پروفایل خود  ــده اند. هر ش ش
می تواند در نصب و راه اندازی با شبکه ی 
دیگر متفاوت باشد. به همین جهت در 
ــتاندارد IEC 61784�5  برای هر  اس
پروفایل مطالب تکمیلی جهت نصب و 
ــبکه وجود  راه اندازی هر نوع خاص ش
  IEC 61918 ــی که در دارد در حال
ــی و  کلی  ــورت عموم ــب به ص مطال
در   5 ــدول   ج در  ــردد.  می  گ ــان  بی
ــوان چگونگی پیدا  ــای مقاله می ت انته
 IEC ــتاندارد ــردن مطالب را در اس ک
ــال برای ــرای مث ــد. ب  5�61784 دی
  IEC ــد  بای  Profibus-DP
را   A ــه ی ضمیم و   61784�5�3 

بررسی نمود.

3. 4. قابلیت اطمینان
در حال حاضر از شبکه  های صنعتی در 
کاربردهای حساس استفاده های زیادی 
ــترش  ــن روند رو به گس ــود و ای می ش

ــد و به همین دلیل قابلیت اطمینان33 نقش  می باش
ــش دو تعریف  ــد. در این بخ ــی را ایفا می کن مهم
ــری قابلیت  ــی کارکرد و دیگ ــه یعنی ایمن جداگان
33. reliability

کارکرد دایم بدون قطع تبادل اطالعات را می توان 
تمیز داد. در هر دو بخش استاندارد های تخصصی و 
یا به عبارت دیگر مجموعه ای از استانداردها تعریف 
  IEC ــتاندارد ــده اند. به ویژه در مورد اترنت اس ش
 Industrial Communic ــام- ــا ن 62439 ب
tion networks- high availability au-
tomation networks تدوین گردیده است. در 
ــار روش مختلف جهت افزونگی  اولین ویرایش چه
ــت زمان با توجه به نیاز  تدوین گردید، ولی با گذش
ــازار روش های دیگری نیز اضافه گردید و در حال  ب
ــر گیرنده   ي هفت روش  ــتاندارد در ب حاضر این اس
ــرکت های  ــد که ش مختلف جهت افزونگی می باش
مختلف سازنده ی تجهیزات اترنت از آن ها استفاده 
ــش  ــرح زیر در ش ــد. این هفت روش به ش می کنن

بخش در IEC 62439 خالصه شده اند:

• Part 1: General concepts and calcula�

FOUNDATION Fieldbus CPF1 

ControlNet CPF2 

PROFIBUS CPF3 

P-NET CPF4 

WorldFIP CPF5 

INTERBUS CPF6 

SwiftNet CPF7 

CC-Link CPF8 

HART CPF9 

VNET/IP CPF10 

TCnet CPF11 

EtherCAT CPF12 

Ethernet POWERLINK CPF13 

EPA CPF14 

Modbus CPF15 

SERCOS CPF16 

RAPIEnet CPF17 

SafetyNET p CPF18 

 

 (CPF) جدول 3. فهرست سرگروه  های شبکه

استاندارد بين المللی شبکه های صنعتی
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Profile sets for continuous and discrete 
manufacturing relative to field bus use in industrial 
control system 

IEC 61784 - 1 

Additional profiles for ISO/IEC 8802.3 based 
communication in real-time application 

IEC 61784 - 2 

Profiles for functional safe communications in 
industrial networks 

IEC 61784 - 3 - x 

Profiles for secure communications in industrial 
networks 

IEC 61784 - 4 - x 

Installation profiles for communication networks in 
industrial control systems 

IEC 61784 - 5 - x 

 

tion methods. Including Rapid Spinning 
Tree Protocol (RSTP)
• Part 2: Media Redundancy Protocol 
(MRP)
• Part 3: Parallel Redundancy Protocol 
(PRP) and High availability Seamless 
Ring (HSR)
• Part 4: Cross� network Redundancy 
Protocol (CRP)   
• Part 5: Beacon Redundancy Protocol 
(BRP)
• Part 6: Distributed Redundancy Proto�
col (DRP)

ــاله روش های  ــت که هر س الزم به یادآوري اس
جدیدی به این فهرست اضافه می گردد. برای مثال 
 Ring Redundancy ــام ــه ن ــتمی ب روش هش
ــازی جهت  ــال آماده   س )Protocol )RRP در ح

ورود به استاندارد است.
ــال و  ــبکه ها به جهت ارس جهت ایمنی کارکرد ش
دریافت صحیح اطالعات هر سازنده تقریباً پروتکل 
ــتفاده از یک  ــر آن ها اس ــه در اکث ــود را دارد ک خ
ــان  تونل ارتباطی به نام  Black Channel یکس
می باشد. با توجه به این که تقریباً روش های انتقال 
ــان می باشند، انتظار  اطالعات به صورت ایمن یکس
می رفت یک پروتکل و یا حداقل تعداد بسیار کمی 
ــند، ولی برعکس  ــته باش ــتاندارد وجود داش در اس
ــت پروتکل ایمنی  در IEC61784�3  امروزه هش
ــت. شبکه ی SERCOS از تعریف  تعریف شده  اس
ــت  ــکل ایمنی خاص خود صرف نظر نموده اس پروت
ــتفاده می کند. بحث ایمنی  ــکل CIP اس و از  پروت
هم مانند سایر بخش های استاندارد 61784 کامل 
ــبکه ی ایمن جدیدی  ــده است و هر از گاهی ش نش
ــن آن  به نام  ــردد که جدیدتری ــدان اضافه می   گ ب

Safety NETp در جدول 5 لحاظ شده است.

5.3. تعریف سرگروه هر شبکه
ــبکه از نظر ترجمه کاماًل  ــرگروه ش ــاید لفظ س ش
ــد، ولی از نظر کاربرد آن در جداول  ــت نباش درس
استاندارد می تواند کلمه ی مناسبی باشد. این کلمه 

ترجمه شده ی CPF  34 می باشد.
ــبکه، CPF  متناظر با  ــر ش ــدول 3 برای ه در ج
ــر جدول  3  ــت. عالوه ب ــماره ی آن درج شده اس ش
ــز CPFها در زیر  ــتاندارد IEC 61784 نی در اس
ــتاندارد تعریف شده اند که در جدول   بخش   های اس

4 نشان داده شده  ا ند.
ــر طبق جدول  ــتاندارد IEC 61158  ب ــرای اس ب
ــماره ی 2 بخش   های مختلفی تعریف شده   اند که  ش
ــزاران صفحه اطالعات  ــر بخش در برگیرنده   ي ه ه
ــک از طبقات خود  ــد. به همین جهت هری می باش

34. Communication Profles Families

ــده اند  ــیم ش به زیرمجموعه های کوچک تری تقس
ــت آورد. هر  ــوان اطالعات دقیق تری را به دس تا بت
پروتکل شبکه با یک Type و شماره مشخص شده 
و هر پروتکل با Type  و شماره ی خود در صورت 

نیاز به زیر مجموعه های دیگر تقسیم می شود.
 IEC ــتاندارد ــودن اس ــم ب ــه به حجی با توج
ــتفاده از  ــدول 5 به عنوان راهنمای اس 61158 ج
ــد. برای مثال می خواهیم  ــتاندارد مهم می باش اس
ــتانداردها را راجع به  ــی مطالب موجود در اس تمام
ــبکه ی Profibus-DP جمع آوری نماییم. بر  ش
ــر گروه 3  طبق جدول Profibus-DP ،5  به س
ــاخه )Profile )CP3/1 تعلق   )CPF3( و زیر ش
دارد. هم چنین در جدول شماره ی 5 دیده می شود 
که در مورد این شبکه در IEC 61784�1 مطالبی 
ــماره ی پروتکل آن عدد 3  وجود دارد. هم چنین ش
ــه همین  ــی Protocol type 3 ب ــد، یعن می باش
IEC 61158�3�3. 61158�4� : ــه جهت نیاز ب

3�6�61158 .3�5�61158 .3 بر طبق جدول 2 
می باشد. هم چنین برای سطح فیزیکی شبکه یعنی  
ــوان Type 3 می   توان  IEC 61158�2 تحت عن

مطالب الزم را به دست آورد.
IEC 61784�5�3 مطالب مربوط به نصب را در 

این  همچنین  یافت.  می توان   A ضمیمه ی  و 
بخش از اطالعات را می توان با اطالعات مربوط به  
  FSCP3/1 شماره ی  دارای  که   PROFIsafe
در دو بخش IEC 61784�3�5  می   باشد، تلفیق 

نمود.
نمودن  ذکر  جهت  شده  گفته  مطالب  به  توجه  با 
انطباق این شبکه براساس استاندارد می توان واژه ی 

زیر را استفاده نمود:
  Compliance to IEC 61784 Ed.2:

2007 CFP 3/1

4. جمع بندي
ــبکه ها، توقع  ــتاندارد ش ــا توجه به حجم زیاد اس ب
این که کسی به تمام جزییات مطالب احاطه داشته 
ــد و این که آیا این  ــد، انتظار بیهوده ای می باش باش
ــترش  می  تواند جهت  ــد از گس ــوا در این ح محت
استفاده کننده مفید باشد خود سؤال دیگری است. 
ــبکه   ها کمتر کسی  ــتاندارد ش در حال حاضر از  اس
ــتانداردها به عنوان اطالعات پایه  برعکس سایر اس
ــتفاده می کند و  ــد محصوالت جدید اس برای تولی
ــط  ــتر از تجهیزات و قطعات آماده ای که توس بیش
ــبکه و یا شرکت   های خاص تولید  انجمن های هر ش
ــبکه   ها عرضه می شود و به قولی کار  کننده انواع ش
ــتانداردها را قباًل  ــخت خواندن و عملی سازی اس س

انجام داده اند، استفاده می گردد. 

IEC 61784 جدول 4. ساختار استاندارد

x =   CPF شماره  ی

استاندارد بين المللی شبکه های صنعتی
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Protocol families of IEC 61784 Services & Protocols of  
IEC 61158 

CPF Family CP & Brand Name 1 2 3 5 Phy DLL AL 
1 FOUNDATION Fieldbus 

(FF) 
CP 1/1 FF – H1 

CP 1/2 FF – HSE 
CP 1/3 FF – H2 

FSCP 1/1 FF- SIS 

X 
X 
X 

 R 
R 
R 
X 

A 
B 
C 

Type 1 
8802-3 
Type 1 

Type 1 
TCP/UDP/I

P 
Type 1 

Type 9 
Type 5 
Type 5 

2 ControlNet (CIP) CP 2/1 ControlNet 
CP 2/2 EtherNet/IP 

CP 2/2.1 EtherNet/IP with time 
synchronization 

CP 2/3 DeviceNet 
FSCP 2/1 CIP Safety 

X 
X 
 

X 
 

 
X 
X 
 
 

 
R 
R 
R 
X 

A 
B 
B 
C 
 

Type 2 
8802-3 
8802-3 
Type 2 

 

Type 2 
Type 2 
Type 2 
Type 2 

 

Type 2 
Type 2 
Type 2 
Type 2 

 

3 PROFIBUS & PROFINET CP 3/1 PROFIBUS-DP 
CP 3/2 PROFIBUS-PA 

CP 3/3 PROFINET CBA 
CP 3/4 PROFINET IO Class A 
CP 3/5 PROFINET IO Class B 
CP 3/6 PROFINET IO Class C 

FSCP 3/1 PROFIsafe 

X 
X 
X 

 
 
 

X 
X 
X 

R 
R 
 

R 
R 
R 
X 

A 
B 
C 
C 
C 
C 

Type 3 
Type 1 
8802-3 
8802-3 
8802-3 
8802-3 

Type 3 
Type 3 
TCP/IP 
UDP/IP 
UDP/IP 
UDP/IP 

Type 3 
Type 3 
Type 

10 
Type 

10 
Type 

10 
Type 

10 
 

4 P-NET CP 4/1 P-NET RS-485 
CP 4/2 P-NET RS-232 
CP 4/3 P-NET on IP 

X 
X 

 
 

X 

 X 
X 
X 

Type 4 
Type 4 
8802-3 

Type 4 
Type 4 
Type 4 

Type 4 
Type 4 
Type 4 

5 WorldFIP CP 5/1 WorldFIP (MPS,MCS) 
CP 5/2 WorldFIP 

(MPS,MCS,SubMMS) 
CP 5/3 WorldFIP (MPS) 

X 
X 
X 

   Type 1 
Type 1 
Type 1 

Type 7 
Type 7 
Type 7 

Type 7 
Type 7 
Type 7 

6 INTERBUS CP 6/1 INTERBUS 
CP 6/2 INTERBUS TCP/IP 
CP 6/3 INTERBUS Subset 

CP 6/4 Link 3/4 to INTERBUS  
CP 6/5 Link 3/5 to INTERBUS 
CP 6/6 Link 3/6 to INTERBUS 

FSCP 6/7 INTERBUS Safety 

X 
X 
X 

 
 
 

X 
X 
X 

R 
R 
R 
 
 
 

X 

A 
A 
A 
 
 
 

X 

Type 8 
Type 8 
Type 8 
Type 8 
Type 8 
Type 8 

Type 8 
Type 8 
Type 8 
Type 8 
Type 8 
Type 8 

Type 8 
Type 8 
Type 8 
Type 

10 
Type 

10 
Type 

10 
 

7 SwiftNet was removed from standard     Type 6   
8 CC-Link CP 8/1 CC-Link/V1 

CP 8/2 CC-Link/V2 
CP 8/3 CC-Link/LT (Bus 

powered-low cost) 
CP 8/4 CC-Link IE 

FSCP 8/1 CC-Link Safety 

X 
X 
X 

 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

A 
A 
B 
C 

Type 18 
Type 18 
Type 18 
8802-3 

Type 18 
Type 18 
Type 18 

Type 
18 

Type 
18 

Type 
18 

9 HART CP 9/1 Universal Command 
(HART 6) 

X      Type 
20 

جدول 5. فهرست شبکه  های صنعتی به همراه اطالعات اختصاری نوع و خانواده   ي پروتکل   های مربوطه

استاندارد بين المللی شبکه های صنعتی
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10 Vnet/IP CP 10/1 Vnet/IP  X  A 8802-3 Type 17 Type 
17 

11 TCnet CP 11/1 TCnet  X  A 8802-3 Type 11 Type 
11 

12 EtherCAT CP 12/1 Simple IO 
CP 12/2 Mailbox & time 

synchronization 
FSCP 12/1 Safety over EtherCAT 

 X 
X 

R 
R 
X 

A 
A 

Type 12 
Type 12 

Type 12 
Type 12 

Type 
12 

Type 
12 

13 Ethernet POWERLINK CP 13/1 EPL 
FSCP 13/1 EPL Safety 

 X R 
X 

 8802-3 Type 13 Type 
13 

14 Ethernet for Plant 
Automation (EPA) 

CP 14/1 EPA NRT 
CP 14/2 EPA RT 

CP 14/3 EPA FRT 
FSCP 14/1 EPA Safety 

 X 
X 
X 

R 
R 
 

X 

 8802-3 
8802-3 
8802-3 

Type 14 
Type 14 
Type 14 

Type 
14 

Type 
14 

Type 
14 

15 Modbus-RTPS CP 15/1 MODBUS TCP 
CP 15/2 Real Time Publisher 

Subscriber (RTPS) 

 X 
X 

 A 
A 

8802-3 
8802-3 

TCP/IP 
TCP/IP 

Type 
15 

Type 
15 

16 SERCOS CP 16/1 SERCOS I 
CP 16/2 SERCOS II 
CP 16/3 SERCOS III 
SFCP 2/1 CIP Safety 

X 
X 

 
 

X 

 
 

R 
X 

A 
A 
B 

Type 16 
Type 16 
8802-3 

 

Type 16 
Type 16 
Type 16 

 

Type 
16 

Type 
16 

Type 
16 

 
17 RAPIEnet CP 17/1  X  A 8802-3 Type 21 Type 

21 
18 SafetyNET p CP 18/1 Real Time Frame Line 

(RTFL) 
CP 18/2 Real Time Frame 

Network (RTFN) 
SFCP 18/1 SafetyNET p 

 X 
X 

R 
R 
X 

A 
A 

8802-3 
8802-3 

Type 22 
Type 22 

Type 
22 

Type 
22 

 
منبع : 

Industrielle Kommunikation mit Feldbus und Ethernet
3 Kapitel: Internationale Normung
von Professor  Dr. Max Felser

A, B, C = Annex / R= Notifcation

استاندارد بين المللی شبکه های صنعتی
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پروتکل DNP3 در سامانه های 
اسکادا صنایع آب و فاضالب

پروتکل DNP3، که اساساً برای صنایع تولید برق 
ــه ی اخیر، به صنایع  ــده بود، طی دو ده طراحی ش
دیگری همچون آب و، فاضالب، نفت، گاز، و حمل 
ــایر صنایع نیز راه یافته است. با افزایش  و نقل و س
ــعه ی فناوری ها و  نیاز در این صنایع و تغییر و توس
ــخصات مورد نیاز در آن ها، این پروتکل نیز به  مش
ــتخوش تغییرات شده و در بسیاری  مرور زمان دس
ــتاندارد پذیرفته شده  حوزه ها نیز به عنوان یک اس

است.
این مقاله، به صورت اجمالی به مشخصات پروتکل 
ــه راهکارهایی  ــه، ب ــردازد و در ادام DNP3 می پ
ــرای چالش هایی  ــکل ب ــای این پروت ــه قابلیت ه ک
ــت و گاز با آن روبرو  ــه صنایع آب و فاضالب، نف ک

هستند، فراهم می آورد، می پردازد.

واژه های کلیدی: DNP3، اسکادا، متادیتا، قابلیت تبادل داده

ان
رد

رگ
ــ

ب

مهندس حامد عابدی
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1. مقدمه
پروتکل DNP3، طی دو دهه ی گذشته تغییراتی 
ــگرفی را برای  ــای ش ــا بتواند مزای ــت ت نموده اس
ــکادا، که نیازمند ارتباط با تجهیزات راه  عملیات اس
ــد، فراهم آورد. این  ــل طوالنی می باش دور در فواص
 DNP3 ــه بیان قابلیت هایی می پردازد که مقاله، ب
را به ابزاری قدرتمند در کاربردهای سنجش از دور1 
ــع آب و فاضالب، نفت و گاز تبدیل نموده  در صنای
است، و به صورت ویژه به روش هایی اشاره می نماید 
ــع چالش های  ــن پروتکل در رف ــوان از ای که می ت

معمول ارتباطی در صنایع مذکور، استفاده نمود.

2. استانداردسازی و قابلیت همکاری و 
تبادل داده

ــتاندارد، کلیه ی  ــاز و اس ــک پروتکل ب ــه عنوان ی ب
ــیله هایی که از DNP3 استفاده می کنند، باید  وس
ــاختار دادهای کاماًل  ــان و س از نوع داده های یکس
سازمان یافته بهره بگیرند، تا اطمینان حاصل شود 
که همه ی آن ها، داده ها را به روشی مشابه مدیریت 
می نمایند. به عنوان یک پروتکل چندالیه، هر الیه 
مسؤول یک کاربرد خاص می باشد، تا درصورت کار 
ــکاری و قابلیت تبادل  ــیله ی دیگر، هم ــا یک وس ب

داده2 میان دو تجهیز، برقرار باشد.
ــی  زیرمجموعه های از  ــن  همچنی  ،DNP3
ــل نیازمندی های یک  ــتفاده می نماید که حداق اس
ــد. چهار  ــی را معین می نماین ــرای کارای ــیله ب وس
ــده اند  ــف از زیرمجموعه ها تعریف ش ــطح مختل س
ــیله ها، از ابزارهای  که گستره ای از قابلیت های وس
کوچک، مانند ابزارهای تک کاربری، تا RTUهای 
ــامل می گردد. نتیجه این  بزرگ و چندکاربره را ش
ــیله های تأمین کنندگان مختلف،  ــود که وس می ش
ــطح  ــود را با یک یا بیش از یکی از این چهار س خ
ــه  منطبق می نمایند تا بتوانند با حداقل  زیرمجموع
ــطوح ارتباط  ــایر س یکی از تجهیزات منطبق بر س
ــت همکاری و تبادل داده،  برقرار نمایند. این قابلی
ــتیبانی  ــبکه ها را پش ــای مختلفی از ش معماری ه
ــیله های قدیمی،  می نماید و می تواند ترکیبی از وس

جدید و آینده را با خود همگام نماید.

1. Telemetry 
2. Interoperability 

3. ارتباطات منعطف
ــت ثبت زمان و  ــاف DNP3، مبتنی بر قابلی انعط
ــد. داده هایی که  ــا3 این پروتکل می باش درج متادیت
دارای برچسب زمانی می باشند، به کاربر این قابلیت 
را می دهند که ترتیب وقایع و همچنین زمان واقعی 
ــروع و  ــخص نمایند، مانند زمان ش رخدادها را مش
ــر اطالعات، از  ــک تجهیز. انتقال معتب پایان کار ی
ــب زمانی حاصل می شود،  طریق استفاده از برچس
ــکلی  ــرایطی که مش چراکه این داده می تواند در ش
ــد، در RTU ذخیره گردد و  ــبکه رخ می ده در ش
هنگامی که سامانه مجدد به شرایط کار برمی گردد، 

مخابره شود.
متادیتا، اطالعات اضافی و معناداری را به همراه 
داده ها منتقل می نماید، برای مثال DNP3 نه تنها 
ــب  می تواند برای انتقال یک مقدار داده ای و برچس
ــد جهت انتقال  ــکار رود، بلکه می توان ــی آن ب زمان
ــده نیز مورد استفاده قرار  کیفیت داده ی مخابره ش
گیرد. داده، همچنین می تواند به گروه های اولویتی 

متفاوت، به نام »کالس ها« نیز تقسیم بندی شود.
ــه جمع آوری  ــا نیاز ب ــه ی داده ه ــوالً، کلی معم
ــتفاده از  ــته را ندارند. اس ــه صورت مداوم و پیوس ب
برچسب زمانی و متادیتا، به کاربران اجازه می دهد 
تا محدوده ی توان عملیاتی کانال های ارتباطی خود 
ــتانه و قوانین انتقال  ــن نقاط آس ــق تعیی  را از طری

داده ها، بهبود بخشند.
ــد، به ویژه در  ــد آمده در پهنای بان کاهش پدی
ــن اهمیت پیدا  ــرعت پایی لینک های ارتباطی با س
ــش فضای خالی و  ــد، همچنین موجب افزای می کن
ــبکه، یا حتی سایر کاربری های  افزایش ظرفیت ش
ــامانه، از قبیل ارتباطات نظیر به نظیر، دسترسی  س
ــم از راه دور نیز می گردد.  ــرای تعمیرات، یا تنظی ب
ــبکه ی ارتباطی، این  ــر ش ــاق زمانی در سراس انطب
ــازه را می دهد که بتوان به زمان بندی دقیق تری  اج
ــت یافت و همچنین قابلیت بهینه سازی انرژی  دس
ــا یک رویداد  ــاق زمانی صحیح ب ــق انطب را از طری

پرمصرف فراهم می آورد. 
داده ها و آالرم های بحرانی، می توانند به صورت 
ــی تحت عنوان  ــتفاده از مکانیزم ــگ، با اس بی درن
ــوند، فارغ از  ــده، مخابره ش ــزارش فراخوانی نش گ
ــایر جریان های انتقال داده ای یا از پیش  وضعیت س
ــخ دهی  ــده. این قابلیت، امکان پاس برنامه ریزی ش
سریع از جانب سایر عملکردهای پایین یا باالدستی 

را ممکن می نماید.
3. Meta�data 

4. امنیت
پروتکل DNP3، امنیت را از طریق استفاده از دو 
ــطح دسترسی ایجاد می نماید.  ابزار رمزگذاری و س
ــتاندارد  ــال داده ها، با بکارگیری اس امنیت در انتق
ــودن داده ی اصلی با  ــب نم ــا ترکی AGA12 و ب
 یک کد امنیتی، به منظور رمزگذاری پیغام، فراهم 
می گردد، که باعث می شود پیغام، برای کسانی که 
ــتند، غیرقابل  ــی به کلید امنیتی هس فاقد دسترس
ــی، موجب ایجاد  ــطح دسترس ــد. س بازخوانی باش
ــی، از قبیل اعمال  ــرای فعالیت های بحران امنیت ب
ــا و تغییرات در تنظیمات می گردد که این  کنترل ه
مهم از طریق جلوگیری از ورود کاربران غیرمجاز به 
ــامانه، با استفاده از روش متوالی  منظور تغییر در س

درخواست-چالش-پاسخ4 فراهم می شود.

5. پشتیبانی کامل از کاربر
ــروه کاربران  ــال 1993، گ ــیس در س از زمان تأس
DNP، به بیش از صدها عضو از استفاده کنندگان 
ــت. این ترکیب  ــش یافته اس ــندگان افزای و فروش
ــطح  ــندگان موجب افزایش س ــران و فروش از کارب
آگاهی نسبت به پروتکل DNP3 شده و همچنین 
موجب توسعه ی سریع و پذیرش باالی قابلیت های 
ــوع، همچنین باعث  ــود. این موض جدید آن می ش
ــامانه در جهت  ــدگان س ــعه دهن می گردد تا توس
ــتفاده کنندگان  ــرای اس ــاد قابلیت هایی که ب ایج
 معنادار و کاربردی می باشند، گام بردارند. با چنین 
گستره ای از کاربران که به پشتیبانی از استانداردها 
ــی  اختصاص ــای  راهکاره از  ــتن  جس دوری   و 
می پردازند، پروتکل DNP3، دارای مسیر موفقیت 

و رشد مستمری خواهد بود.

4. request�challenge�response

پروتکل DNP3 در سامانه های اسکادا صنایع...
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6. چالش های مشتریان در ارتباطات اسکادا 
راه دور

1.6. صحت و قابلیت اطمینان داده ها
ــال های اخیر، چالش های زیادی درخصوص  طی س
ــان  اطمین ــت  قابلی و  ــت  ــودن صح نم ــن   تضمی
داده ها در شبکه های ارتباطی راه دور وجود داشته 
ــت رفته،  ــه عمدتاً به دلیل پیغام های از دس اند، ک
قطع موردی ارتباط و عملیات نامطمئن در شرایط 
ــکل، بخصوص  ــد. این مش ــاعد می باش جوی نامس
ــت و گاز موضوعیت پیدا  ــع نف ــاط با صنای  در ارتب
ــی راه دور  ــه در آن صنایع دسترس ــد، چراک می کن
ــودن حداکثر  ــن در اختیار ب ــا و همچنی  به داده ه
داده ها، جهت کسب تصویری روشن از این موضوع 
ــل چاه ها و پمپ ها  ــک از تجهیزات، از قبی که هری
ــند، حیاتی هستند. مزایای  در چه وضعیتی می باش
ــابهی نیز در صنایع آب و فاضالب، درخصوص  مش
ــاژ، مخازن،  ــتگاه های پمپ ــی از قبیل ایس تجهیزات

کنترل فشار منطقه ای و.. کسب می شود.
ــتفاده از متادیتا، اطالعات دیگری  از طریق اس
در مورد یک داده، فراتر از یک مقدار ساده، از قبیل 
ــی داده نیز قابل  ــت آالرم یا پارامترهای کیف وضعی
ــاخص های  ــا ترکیب آن ها با ش ــد. ب انتقال می باش
ــب زمانی بر روی  کیفیت داده و قابلیت درج برچس
ــت دادن یک پیغام  یک رخداد، دیگر موضوع از دس
ــامانه ی ارتباطی راه دور، یک  ــی یک س یا خاموش
مشکل نخواهد بود. داده می تواند در RTU ذخیره 
ــامانه ی  ارتباطی با اطالعات  ــود، تا زمانی که س ش
ــب زمانی که به دقت یک رویداد را در زمان  برچس
ــترس  ــی صحیح قرار می دهد، مجدداً در دس و توال
ــتگاه  ــرار گیرد. زمانی که این پروتکل با یک ایس ق
ــب برای سامانه ی اسکادا مورد استفاده  اصلی مناس
ــبی  ــی رویدادها، به صورت مناس ــرد، تمام قرارگی
ــخه های  ــگاه داده ذخیره گردیده و نس در یک پای
ــتیبان جهت ارجاعات آتی ثبت می گردند. داده  پش
نه تنها به واسطه ی مقدار، بلکه به واسطه متادیتای 
ــده و مورد ارزیابی قرار  ــناخته ش متصل به آن، ش

می گیرد.
ــکادا راه دور،  ــامانه ی اس ــا که یک س از آن ج
ــه صورت  ــه ی تجهیزات ب ــال به هم ــادر به اتص ق
ــین، سامانه  ــت، در پروتکل های پیش همزمان نیس
ــار درمی آمد تا نوبت یک  ــت به حالت انتظ می بایس
ــیله برای اتصال فرا رسد، پیش از آن که اسکادا  وس
ــکل باخبر گردد. در سامانه های  مرکزی از یک مش
ــامانه های فاضالب با پشتیبانی   بزرگ تر، از قبیل س
ــبکه ای که صدها و هزاران ایستگاه را پشتیبانی  ش
ــد تا  ــیاری طی می ش ــد، معموالً زمان بس می نماین
ــد.  ــتگاه خاص برس این که نوبت به اتصال یک ایس
ــتفاده از روش گزارش گیری فراخوانی نشده،  با اس
پیغام های خطا یا سایر داده های رویدادی که توسط 
ــده اند، به صورت بی درنگ به  RTU جمع آوری ش
ــکادا مرکزی مخابره می شوند، که این  سامانه ی اس

ــان را حاصل می نماید که اطالعات مقتضی،  اطمین
در زمان مناسب دریافت شده و کارکنان عملیاتی، 
دارای تصویری کامل و دقیق از مشکل حادث شده 

هستند.

2.6. محیط سامانه های پویا
ــامانه ی پویا، ضرورت بهینه نمودن  مدیریت یک س
ــت:  ــرفته ی امروزی اس ــای پیش ــا در دنی دارایی ه
ــی و مدنظر قرار دادن تغییرات و  مواجهه، پیش بین
ــتند.  اصالحاتی که به صورت روزمره در جریان هس
ــت و گاز، که  ــوص در تولید نف ــن موضوع، بخص ای
ــتیابی به  ــیر بهبود و دس ــه صورت مداوم در مس ب
ــت،  ــطح کارایی در تولید در حرکت اس باالترین س
ــابه، سامانه های آب و  مصداق می یابد. به نحوی مش
فاضالب، با افزایش جمعیت، گسترش می یابند، و با 
اجرای برنامه های جایگزینی تجهیزات و دارایی ها، 

به روزرسانی می  شوند.
خواه موضوع، پیاده سازی یک سامانه ی مرکزی 
ــد یا اضافه نمودن تجهیزات یا  نظارت و کنترل باش
ــامانه ی موجود، قدرت  فرآیندهای جدید به یک س
پروتکل DNP3، در انعطاف و قابلیت بسط پذیری 
ــت. DNP3 به نحوی توسعه پذیر می باشد  آن اس
ــیله های جدید تعمیم  که می تواند به راحتی به وس
ــامانه ها، به هنگام  ــاط میان همه ی س یافته و ارتب
جایگزینی از یک سامانه ی قدیمی به یک سامانه ی 
ــا، تنظیمات و تغییرات  ــد. فایل ه جدید، برقرار باش
برنامه ای سامانه ی کنترل، همگی، در یک چارچوب 
 RTU ــیار امن و قابل اطمینان، قابل انتقال به بس

می باشند.

3.6. یکپارچه سازی سامانه های پراکنده ی 
پیشین

ــتاندارد، مدیران  ــش از ظهور پروتکل های اس تا پی
ــرو بودند که  ــن چالش روب ــامانه ها، عمدتاً با ای س
ــا یکدیگر  ــراری ارتباط ب ــه برق ــزات، قادر ب تجهی
نبودند، که دلیل اصلی آن، پروتکل های اختصاصی 
ــده  ــازندگان منفرد ایجاد ش ــط س ــد که توس بودن
ــامانه های قدیمی،  ــد. ارتباط با تجهیزات و س بودن
ــامانه ها برقرار  ــاً غیرممکن بود، تعامل بین س  عمدت
ــتگاه های جدید و قدیم،  نمی شد، یا پشتیبانی دس
ــتاندارد، ممکن نبود.  ــی متحدالشکل و اس به روش

ــای چندالیه و  ــاری پروتکل ه ــری معم ــا بکارگی ب
ــطح  ــل س ــه حداق ــردی ک ــای کارب زیرمجموعه ه
ــیله را معین می کنند، سامانه هایی  عملکرد هر وس
ــتفاده می کنند، قادر به رفع این   که از DNP3 اس

چالش ها بوده اند.
وسیله های سازندگان مختلف، با یکی از سطوح 
ــق می گردند، که به  زیرمجموعه ی DNP3 منطب
ــزات دیگر در حداقل  ــا اجازه می دهد با تجهی آن ه
یکی از سطوح ارتباط برقرار نمایند. این یک قابلیت 
ــانی  ــدی در کار با یکدیگر، در هنگام به روزرس کلی
ــامانه می باشد. پروتکل باز  تجهیزات و توسعه ی س
ــت ارتباط میان  ــه به ایجاد قابلی DNP3، با توج
ــخصات و عمر تجهیزات، به  تجهیزات، فارغ از مش
ــامانه ی  ــمگیری هزینه های نصب یک س نحو چش
ــامانه ی موجود را  ــعه و ارتقای یک س جدید و توس

کاهش می دهد. 

4.6. استانداردسازی مخابره داده ها با 
اولویت زمانی

با درنظرگرفتن مثال تولید گاز یا خطوط انتقال گاز، 
ــره رکوردهای با مبنای  ــهیل در مخاب به منظور تس
زمانی، پروتکل های Modbus دستخوش تغییرات 
ــا بتوانند داده های  ــادی گردیدند ت و تنظیمات زی
ــبکه منتقل  ــوابق مرتبط را بر روی ش ارزیابی و س
ــرای داده های با  ــای قانونی ب ــد. نیازمندی ه نماین
 ،API اولویت زمانی، به ویژه برمبنای استانداردهای
عموماً منجر به ایجاد راه حلی مرکب از توسعه های 
اختصاصی سامانه در حوزه ی پروتکل های سامانه ی 

کنترل صنعتی موجود می گردیدند.
ــی در توسعه  یکی از اولین محرک های انگیزش
پروتکل DNP3، نیاز بازار به استانداردسازی بود. 
در مثال داده های با اولویت زمانی، استانداردسازی 
ــط DNP3، منافع عمده ای را  ــده توس حاصل ش
ــرات عمده در  ــه اعمال تغیی ــق عدم نیاز ب از طری
ــراه می آورد.  ــازندگان به هم ــط س پروتکل ها توس
ــا، نگرانی های  ــازی مخابره این داده ه استانداردس
ــز مرتفع  ــای قانونی را نی ــا محدودیت ه ــط ب  مرتب
 ،DNP3 می نماید. قابلیت درج برچسب زمانی در
ــازی روش ها برای  گام بزرگی در جهت استانداردس
نیازمندی های روزافزون صنایع در حوزه ی داده های 

ارزیابی و عملکردی می باشد.

پروتکل DNP3 در سامانه های اسکادا صنایع...
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اتوماسيون توزیع براي بهبود 
پایایي سامانه هاي توزیع الکتریکي

ــالیان اخیر با توجه به رشد چشمگیر صنایع  در س
ــرژي الکتریکي و  ــه ان ــترکین، نیاز ب ــداد مش و تع
ــتفاده ي مداوم و بدون وقفه از آن امري اجتناب  اس
ناپذیر شده است. با توجه به نیاز مصرف کننده ها به 
ــتفاده ي مداوم از انرژي و مسؤولیت سامانه هاي  اس
 توزیع الکتریکي به عنوان رابط بین بخش هاي تولید 
ــامانه هاي  ــال و مصرف کنندگان، وظیفه ي س و انتق
ــت.  ــده اس ــیار با اهمیت تر ش توزیع الکتریکي بس
ــبکه هاي توزیع  بنابراین به دلیل ارتباط نزدیک ش
و مصرف کنندگان، بهبود پایایي )قابلیت اطمینان( 
ــري اجتناب ناپذیر  ــامانه هاي توزیع الکتریکي ام س
ــت که متضمن ارایه ي خدمت با حداقل وقفه و  اس
خاموشي به مشترکین مي شود و در نهایت منجر به 
افزایش سطح رفاه اجتماعي مي گردد. از طرفي در 
ــرکت هاي خدمت دهنده به  بازار رقابتي کنوني، ش
مشترکین در تالش براي ارایه ي خدمت به صورت 

ت اول
قسم

ــي، پایایي  ــیون توزیع الکتریک واژه هـای کلیدی: اتوماس
)قابلیت اطمینان( سامانه هاي قدرت ش

گار
ــ

ن

دکتر حمید لسانیمهندس علیرضا شهسواريدکتر علیرضا فریدونیان

ــت جلب رضایت  ــي باال در جه ــته و با پایای پیوس
ــتند. بنابراین با توجه به مشکالت  ــترکین هس مش
ــع و نیازها و انتظارات  ــامانه هاي توزی موجود در س
ــبکه ي  ــازي یک ش ــترکین عصر نوین، پیاده س مش
ــبکه ي  ــع امن، قابل اطمینان و کارا بر روي ش توزی
ــت که  ــجم اس فعلي نیازمند یک برنامه ریزي منس
ــیر حرکت از وضعیت موجود به شبکه ي توزیع  مس
ــمند آینده در آن ارایه شده باشد. پیاده سازي  هوش
سامانه ي  اتوماسیون توزیع الکتریکي نقشي کلیدي 
ــامانه هاي توزیع الکتریکي دارد  در بهبود پایایي س
ــبکه هاي توزیع  ــه ي راه متصور براي ش که در نقش
ــمند به عنوان یکي از بخش هاي اصلي مطرح  هوش
ــود. در این مطالعه به بررسي زیرساخت هاي  مي ش
ــامانه ي اتوماسیون توزیع پرداخته  سخت افزاري س
ــاخت ها بر شاخص هاي  ــود و تأثیر این زیرس مي  ش

پایایي شرح داده مي شود.
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1. مقدمه
ــته به  ــد روز افزون فناوري هاي وابس با توجه به رش
انرژي الکتریکي  و تعداد مصرف کننده هاي مربوطه، 
 تأمین و تحویل انرژي الکتریکي با کیفیت و پایایي
ــتر مورد  ــبکه هاي توزیع بیش ــاال در پایانه هاي ش ب
ــه توجه به  ــت. در این زمین ــرار گرفته اس توجه ق
ــبکه ي توزیع  ــمت طراحي و کنترل بهینه ي ش س
ــت. به ویژه با ظهور فناوري هاي  ــده اس معطوف ش
ــي به  جدید مخابراتي، الکترونیک و رایانه، دسترس
سامانههاي نظارت و کنترل ارزان و داراي دسترسي 

آسان در شبکه هاي توزیع ممکن شده است]1[.
ــده، به دلیل  ــاره ش ــالوه بر نیازهاي آتي اش ع
ــامانه هاي  ــي در س ــاي غیرکارشناس بهره برداري  ه
ــته، این بخش از سامانه  ــالیان گذش توزیع طي س
ــر بخش ها   ي  ــه دیگ ــبت ب ــکننده و نس ــیار ش بس
سامانه ي الکتریکي )تولید و انتقال( بسیار ناهمگون 
ــبکه ها   ي توزیع از دیرباز همواره به صورت  است. ش
ــه  ــعاعي مورد بهره برداري قرارگرفته اند و همیش ش
ــتر متوجه بخش هاي تولید و  توجه متخصصان بیش
ــکالت بخش هاي  ــت. از این رو مش انتقال بوده اس
ــده است. اما  تولید و انتقال تا حدود زیادي حل ش
ــبکه ي توزیع، این بخش  به دلیل کم توجهي به ش
ــالیان، تغییرات چنداني را در  ــامانه در طي س از س
ــاختار و بهره برداري خود شاهد نبوده است ]2[.  س
ــبکه هاي توزیع تنها بر حسب  ــعه ي ش همواره توس
ــعه ي بلندمدت و  ــر برنامه ي توس ــاز بوده و کمت نی
ــترش و توسعه ي آن در  ــاب شده اي براي گس حس
ــت. به بیان دیگر بهره برداران  ــده اس نظر گرفته ش
ــد بار و تقاضاي  ــب با رش ــبکه ي توزیع، متناس ش
ــترش  ــم به گس ــد، تصمی ــدگان جدی مصرف کنن
ــبکه ي توزیع و ایجاد انشعابات جدید مي گیرند.  ش
ــبکه هاي توزیع برق کنوني شامل، باال  مشکالت ش
ــي هاي  ــت ولتاژ غیرمجاز، خاموش ــودن تلفات، اف ب
طوالني مدت و در نهایت پایین بودن پایایي است. 
پیاده سازي یک شبکه ي توزیع امن، قابل اطمینان 
ــي نیازمند برنامه ریزي  ــبکه ي فعل و کارا بر روي ش
منسجمي است که مسیر حرکت از وضعیت موجود 
ــبکه ي هوشمند آینده در آن ارایه شده باشد.  به ش
نقشه ي راه متصور براي شبکه هاي توزیع هوشمند 
 را مي توان با پیاده سازي سامانه ي اتوماسیون توزیع

 اجرا کرد. با توجه به حجم زیاد سرمایه گذاري مورد 
نیاز جهت تحقق این امر لزوم طراحي، بهره برداري 
ــامانه ي اتوماسیون توزیع  ــازي صحیح س و پیاده س
طي یک برنامه ي بلند مدت و سلسله مراتبي بسیار 

ضروري و اجتناب ناپذیر است.

2. اتوماسیون توزیع الکتریکي
ــامانه ي  تاکنون تعاریف و مفاهیم متفاوتي براي س
ــیون توزیع ارایه شده است و ارایه ي تعریف  اتوماس
واحد در قابل یک چهارچوب کلي مشتمل بر اجزاي 
ــوار  ــیار دش ــامانه، توابع عملکردي و اهداف، بس س

ــت. وجود تعاریف گوناگون به دلیل تعدد توابع  اس
ــامانه اي تحت عنوان اتوماسیون  هدف از اجراي س
ــدف بهره بردار از  ــوان مثال ه ــت. به عن توزیع اس
ــیون توزیع مي تواند شامل  اجراي سامانه ي اتوماس
ــرل بارها، بهبود  ــواردي چون کاهش تلفات، کنت م
ــا مجموعه اي از  ــوان، افزایش پایایي و ی ــت ت کیفی
ــن تعریف  ــد. بنابرای ــده باش ــي موارد ذکر ش تمام
اتوماسیون توزیع براي هر سامانه ي عملکردي حتي 
ــت، به عنوان  ــک مجموعه ي واحد متفاوت اس در ی
ــتگاه هاي نظارتي و حفاظتي در یک  مثال براي دس
ــامانه ي الکتریکي بسیار  سامانه مسأله ي امنیت س
ــت. بنابراین با  ــر از بازدهي و کیفیت توان اس مهم ت
ــیون در  ــدد دیدگاه ها، موضوع اتوماس ــه به تع توج
ــي ارایه و  ــب تعاریف گوناگون ــطح توزیع در قال س
ــود. در این مطالعه سعي بر این است که  بیان مي ش
ــامانه با در نظرگرفتن تجهیزات و  تعریفي از این س
ــاخت هاي سامانه و محوریت قرار دادن بهبود  زیرس
پایایي به عنوان هدف اصلي از پیاده سازي سامانه ي 

اتوماسیون، ارایه شود.
ــدرت  ق ــامانه هاي  س ــي  تحقیقات ــه ي  مؤسس
ــیون  ــامانه ي اتوماس الکتریکي ایاالت متحده، »س
ــامانه اي با هدف بهبود پایایي، کیفیت  توزیع« را س
توان، کاهش تلفات و افزایش بازدهي تعریف کرده 
ــامانه را شامل پایش  ــت و نیازمندي هاي این س اس
اطالعات در هر لحظه، تصمیم گیري سریع و اجراي 
ــه هماهنگي بین  ــریع فرامین کنترلي با توجه ب س
ــا بهره گیري از منابع  ــاي انتقال و تولید و ب بخش ه

تولید پراکنده بیان کرده است]3[.
 ،IEEE ــازمان ــده از س بر طبق تعریف ارایه ش
ــیون توزیع «سامانه اي است که  »سامانه ي اتوماس
یک شرکت توزیع را به نظارت از راه دور، هماهنگ 
ــزات توزیع در  ــال فرمان روي تجهی نمودن و اعم
ــافت هاي دور قادر مي سازد. به  زمان حقیقي و مس
ــاده میتوان گفت اتوماسیون در شبکه ي  عبارت س
توزیع به معناي رفتار مناسب تمامي ادوات منصوبه 
ــزات مانور روي خطوط  ــت ها، مراکز و تجهی در پس
فشار ضعیف و متوسط است که به وسیله ي یک یا 
ــتگاه پایانه ي از راه  چند مرکز کنترل و چندین دس
دور واقع در نقاط حساس و کلیدي شبکه، پایش و 

کنترل مي شود ]5-4[.
ــدد تعاریف مربوط  ــاالت متع ــن در مق همچنی
ــرگاه توابع  ــیون توزیع از منظ ــامانه ي اتوماس به س
ــت. با توجه به اهمیت  عملکردي آن ارایه شده اس
ــع الکتریکي، در  ــامانه هاي توزی بازیابي بارها در س
ــامانه ي اتوماسیون  ــیاري از مقاالت مرتبط، س بس
ــات بازآرایي  ــه ي تعریفي از عملی ــع را با ارای توزی
بیان کرده اند. به عنوان مثال در مرجع ]6[ تعریف 
ــامانه ي اتوماسیون به صورت زیر ارایه شده است.  س
ــازي تجهیزات و زیرساخت هاي ارتباطي  با پیاده س
ــامانه هاي توزیع  ــامانه ي اتوماسیون توزیع در س س
ــده در مراکز  ــش ش ــات نقاط پای ــود، اطالع موج

ــود.  ــي مي ش کنترل و از طریق رایانه قابل دسترس
ــامانه هاي هشدار باعث مي شود  همچنین وجود س
ــبکه، مرکز  ــه بالفاصله پس از رخداد خطا در ش ک
ــت رفع آن  ــه و در جه ــالع یافت ــرل از آن اط کنت
ــال  ــدام نماید. از آنجایي که عملیات مانور با ارس اق
فرمان هاي کنترل به وسیله ي رایانه از مرکز کنترل 
انجام مي شود این عملیات در مدت چند ثانیه اجرا 
ــده و با نصب نشانگر هاي خطا و تجهیزاتي مانند  ش
ــي را به حداقل  ــا، زمان عملیات عیب یاب دژنکتور ه
ــي را در مدت  ــوع اتصال ــدوده ي وق ــانده و مح رس
ــبکه ایزوله  ــخص و از بقیه ي ش زمان کوتاهي مش

مي  نماید]6[.
ــیون توزیع از نگاه  ــي دیگر از اتوماس در تعریف
Que´bec-Hydro گفته شده است اتوماسیون 
ــامانه اي است که قابلیت هاي زیر  شبکه ي توزیع س

را داشته باشد]7[:
• امکان کنترل از راه دور سوییچ ها و بریکر هاي 

شبکه ي فشار متوسط؛
• امکان کنترل ولتاژ و توان راکتیو، با کنترل از 
راه دور خازن هاي نصب شده در فیدر هاي شبکه ي 

فشار متوسط؛
• مکان یابي خطا؛

• پایش کیفیت توان؛
• مدیریت طرف مصرف؛

• تغییر آرایش خودکار فیدر هاي فشار متوسط؛
ــت  ــده جه ــد پراکن ــع تولی ــتفاده از مناب • اس
ــي  تغذیه ي مصرف کنندگان در هنگام بروز خاموش

)بهره گیري از ریزشبکه  ها(؛
• دسترسي سریع و مطمئن به اطالعات سامانه 
ــرژي، نرخ  ــل میزان مصرف ان ــترکین از قبی و مش

تعرفه ها و غیره.
ــاختار جامع اتوماسیون توزیع  در مرجع ]8[ س
ــي جامع از  ــت که تعریف ــده اس الکتریکي ارایه ش
ــامانه ي  ــیون توزیع در قالب فرآیندهاي س اتوماس
ــر فرآیند را فراهم  ــیون و توابع عملکردي ه اتوماس
ــیون و  ــاختار جامع اتوماس ــکل 1 س ــد. ش مي کن

فرآیندهاي مربوطه را نشان مي دهد. 
• فرآیند بهره برداري شـبكه: شامل توابعي 
ــت که امکان کنترل و نظارت بر شبکه ي توزیع  اس
را فراهم مي سازند. فرآیند بهره برداري شبکه شامل 
زیر فرآیندهاي: پایش )مانیتورینگ( شبکه، کنترل 
ــا، و آمار و  ــبکه، مدیریت خط ــودکار و غیر( ش )خ

گزارش هاي بهره برداري است.
بهینه سـازي  و  برنامه ریـزي  فرآینـد   •
ــازي  ــراي برنامه ریزي و بهینه س بهره بـرداري: ب
ــاي:  زیرفرآینده ــامل  ش و  ــبکه  ش ــرداري  بهره ب
ــبکه، برنامه ریزي عملیات  ــازي عملیات ش شبیه س
ــازي تبادل توان  کلیدزني، و برنامهریزي و بهینه س

در بازر برق است.
• فرآینـد کنتـرل و مدیریـت ارتبـاط با 
ــکالت  ــامل مدیریت اطالعات مش مشـترکین: ش

اتوماسيون توزیع براي بهبود پایایي...
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تایاکشواهتساوخرد
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یشوماخ

فرصمورابتیریدم

ویرادهگنتیریدم
تاریمعت

یرادربهرهبروخزابلیلحت

لرتنکویزیرهمانرب
تاریمعتویرادهگن

 اههدادتیریدم

ینفیاههدادتیریدم

ایوپتاعالطاتیریدم

یکيرتکلا عيزوت نويساموتا عماج راتخاس

ــامانه ي121( و خواندن از راه دور  ــترکین )س مش
مصرف ها و سایر پارامترها است.

• فرآیند مدیریـت تعمیرات: که به فراخور 
ــر پس از  ــت اصالحي )تعمی ــه صورت ن ــرایط ب ش
ــاي جدول هاي  ــگیرانه )بر مبن ــت پیش خرابي(، ن
ــت پیش بینا نه )بر  ــدي بازدید دوره اي(، و ن زمان بن
ــد. به  ــش وضعیت تجهیز( مي تواند باش مبناي پای
ــرکت توزیع نیروي برق  ــت ش عنوان مثال، سیاس
تهران بزرگ، پیاده سازي نظام نت پیشگیرانه است، 
ــده است. این فرآیند،  که تا حدود زیادي محقق ش
ــامل زیرفرآیندهاي تحلیل بازخورد بهره برداري  ش
ــرل فعالیت هاي  ــزي و کنت ــاي برنامه ری و جدول ه

نگهداري و تعمیرات است.
ــامل مدیریت  • فرآیند مدیریت داده ها: ش
داده هاي فني و مدیریت داده هاي دینامیکي )پویا(.

با توجه به تعاریف بیان شده و درنظر گرفتن چشم انداز 
ــامانه ي  ــمند، مي توان س ــع هوش ــبکه هاي توزی ش
 اتوماسیون توزیع را به صورت سامانه اي خودترمیم

ــرل در جهت تحقق تابع یا توابع هدف   و خود کنت
ــان و حالت  ــر لحظه از زم ــبکه در ه ــردار ش بهره ب
عملکردي سامانه )عادي، هشدار و غیرعادي( بیان 
ــامانه هاي حفاظتي  ــامانه مجهز به س ــرد. این س ک
ــاخت هاي  ــت و از تجهیزات و زیرس ــمند اس هوش
ــال  ــي به منظور دریافت و ارس ــي و مخابرات ارتباط
ــن کنترلي و  ــال فرامی ــده و ارس اطالعات پایش ش
ــه تعریف ارایه  ــره مي گیرد. با توجه ب ــي به حفاظت
ــب تجهیزات و  ــیون توزیع در غال ــده از اتوماس ش
زیرساخت هاي آن، سامانه ي اتوماسیون را مي توان 
ــي، کنترلي و  ــامانه هاي حفاظت ــش س ــه بخ در س
ــاخت هاي  ــکل 2 زیرس ــمرد ]9[. ش مخابراتي برش
ــاخت را نشان  ــده و زیربخش هاي هر زیرس بیان ش
ــعه ي سامانه هاي  مي دهد. عموماً در طرح هاي توس
ــیون  ــه اتوماس ــت یابي ب ــور دس ــه منظ ــع ب توزی
زیرسامانه ي اندازه گیري نیز جداگانه در نظر گرفته 
مي شود، در طبقه بندي ارایه شده بستر اندازه گیري 
در سامانه ي کنترل محلي در نظر گرفته شده است.

ــامانه ي  ــف و قابلیت هاي س ــه به تعاری با توج
ــیون توزیع، توابع عملکردي زیرساخت هاي  اتوماس
ــامانه را مي توان در سه حالت عادي شبکه،  این س
ــي کرد. به عبارت دیگر  ــدار و غیرعادي بررس هش

دسته اي از توابع عملکردي مربوط به زیرساخت هاي 
ــامانه مرتبط با بهبود سامانه اي که در حالت  این س
کارکرد عادي است، برخي مربوط به وضعیتي است 
که در سامانه احتمال وقوع حالت غیرعادي محتمل 
ــامانه مربوط به  ــود و برخي از قابلیت هاي س مي ش
ــت که در آن خطا رخ داده است. به  ــبکه اي اس ش
ــع عملکردی  ــح تواب ــال، کارکرد صحی ــوان مث عن
ــاخت های ارتباطي و کنترلي در هر  مرتبط با زیرس
ــه حالت عملکردي سامانه ي اتوماسیون )شرایط  س
عادی، هشدار و غیرعادی( مورد نیاز است، در حالي 
ــاخت حفاظتي  که توابع عملکردي مربوط به زیرس
ــامانه عموماً در شرایط غیرعادي مطرح مي شود.  س
ــت که سامانه ي حفاظتي  ذکر این نکته ضروري اس
در حالت گذار از وضعیت غیرعادي به عادي شبکه 
عملکردي همانند سامانه ي کنترلي خواهد داشت. 
ــي از اصلي ترین اهداف  ــه به این که یک با توج
ــیون توزیع الکتریکي  پیاده سازي سامانه ي اتوماس
ــت،  ــترکین اس ارایه ي خدمت با پایایي باال به مش
ــاخص هاي پایایي از دیدگاه  ــي ش در ادامه به بررس
ــامانه  ــاخت هاي س بازیگران بازار برق و تاثیر زیرس

ــاخص هاي پایایي سیستم توزیع  ــیون بر ش اتوماس
الکتریکي پرداخته مي شود.

3. بهبود پایایي با استفاده از سامانه ي 
اتوماسیون توزیع

ــناخت یک  ــت ش ــم جه ــاي مه ــي از پارامتره یک
ــامانه ي قدرت مطالعه ي پایایي آن سامانه است.  س
ــي پایایي  ــف ارزیاب ــطوح مختل ــت تفکیک س جه
ــاط هر کدام از  ــامانه هاي قدرت با توجه به ارتب س
ــامانه ي قدرت  ــاي تولید، انتقال و توزیع س بخش ه
ــیم بندي مي گردد. سطح اول  ــطح تقس ــه س به س
ــطح  ــامل تجهیزات و امکانات تولید )HLI(، س ش
ــال )HLII( و  ــزات تولید و انتق ــامل تجهی دوم ش
ــامانه ي   ــامل کلیه ي تجهیزات س ــوم ش ــطح س س
قدرت مشتمل بر سامانه هاي تولید، انتقال و توزیع 
)HLIII( است. با توجه به ساختار سامانه ي توزیع 
ــترس پذیري به آن )به علت ساختار  که میزان دس
شعاعي آن( در مقایسه با سامانه هاي تولید و انتقال 
ــت و همچنین ارتباط نزدیک این  ــیار کمتر اس بس
ــترکین، تنوع و  ــدرت با مش ــامانه ي ق بخش از س

شکل 1. ساختار جامع اتوماسیون توزیع الکتریکي ]8[

شکل2. زیرساخت هاي سامانه ي اتوماسیون توزیع

یکيرتکلا عيزوت نويساموتا یهناماس

یلرتنکیهناماس یتارباخمیهناماسیتظافح یهناماس

یلحم لرتنک

یزکرم لرتنک

رديف تظافح

اه باعشنا تظافح

زکرمتمیهناماس

زکرمتم ريغ یهناماس
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ــکالت موجود در  ــزات بکار رفته و مش تعدد تجهی
ــامانه ي قدرت، پرداختن به ارزیابي  این بخش از س
ــیاري  ــامانه هاي توزیع توجه بس و بهبود پایایي س
ــه خود جلب کرده  ــان صنعت برق را ب از کارشناس

است]1،10[.
ــر و  ــال هاي اخی ــم در س ــیار مه ــه ي بس مقول
ــور پایایي،  ــبکه هاي توزیع حول مح ــات ش مطالع
ــترس پذیري است. آمادگي در شبکه هاي  بحث دس
ــت و تعداد اعداد  ــددي نزدیک به یک اس توزیع ع
»9« آمادگي بیانگر ساعات خاموشي در سال است. 
امروزه بسیاري از صنایع و دستگاه هاي خدماتي از 
جمله سرورهاي اینترنتي و بانک ها خواستار تأمین 
ــترس پذیري نه »9« هستند. در جدول  توان با دس
ــي در هر  1 آمادگي و تعداد »9«هاي زمان خاموش

حالت ارایه شده است.
همان طور که در مقدمه بیان شد یکي از مزایاي 
ــیون توزیع بهبود  ــامانه هاي اتوماس ــته ي س برجس
ــاخص هاي پایایي سامانه است. به منظور بررسي  ش
ــامانه ي اتوماسیون توزیع  ــاخت هاي س تأثیر زیرس
ــاخص هاي  ــبکه، در ادامه به معرفي ش بر پایایي ش
پایایي از دیدگاه بازیگران مختلف بازار برق پرداخته 

مي شود.

1.3. شاخص هاي ارزیابي پایایي در 
شبکه هاي توزیع الکتریکي از دیدگاه 

بازیگران بازار برق
در  ــي  پایای ــي  بررس ــي  ارزیاب ــاخص هاي  ش
ــاس پارامترهاي متفاوتي  ــامانه هاي قدرت براس س
ــي فراوان ــر  ب ــي  مبتن ــاخص هاي  ش ــه  جمل  از 

ــاخص هاي   یا تداوم، نوع خطا )ماندگار و گذرا(، ش
ــاخص هاي مورد  ــا بار، ش ــترک و ی ــي بر مش مبتن
ــواردي از این قبیل،  ــر تنظیم کننده ي بازار و م نظ
متفاوت است. عموم شاخص هاي مورد بحث پایایي 
ــتر با استفاده از داده هاي ثبت شده در گذشته  بیش
ــته و پیش بیني و  ــه منظور ارزیابي عملکرد گذش ب
برنامه ریزي هاي آتي مفید هستند. ارزیابي عملکرد 
ــا ارزش تلقي  ــک فرآیند ب ــه دلیل ی ــبکه به س ش

مي شود]12-11[:

ــاي پرعارضه فراهم  ــایي فیدره • امکان شناس
میشود؛

ــوان  ــه عن ــود، ب ــاخص هاي موج ــه ي ش • ارای
ــي براي مقادیر قابل قبول در تعیین پایایي  راهنمای

آینده سامانه بکار مي رود؛
ــاي قبلي و  ــه بین پیش بیني ه ــام مقایس • انج

تجربه هاي واقعي بهره بردار امکان پذیر مي شود.
ــامانه هاي توزیع، دو  به منظور ارزیابي پایایي س
ــي میتوان در نظر گرفت.  دسته شاخص هاي اساس
ــاخص هاي نقطه ي  ــاخص ها تحت عنوان ش این ش
ــوند. در ادامه شاخص هاي  ــامانه بیان مي ش بار و س

اساسي هر قسمت بررسي مي شود.

1.1.3. شاخص هاي نقطه بار
ــرف ویژگي هاي یک  ــار مع ــه ب ــاخص هاي نقط ش
ــارت دیگر  ــتند. به عب ــبکه هس ــه نوعي از ش نقط
ــدار بار  ــي، مق ــاخص ها مدت زمان خاموش این ش
ــي از آن را در سال  ــده و هزینه هاي ناش منقطع ش
ــا به دلیل رخداد هر خطا گزارش مي کنند. این  و ی

شاخص ها شامل موارد زیر هستند]13[:
ــب  ــال )l( بر حس ــن نرخ خطا در س • میانگی

تعداد خطا در سال )f/yr(؛
این شاخص بیانگر نرخ رخداد خطا در هر نقطه 
ــداد خطا در  ــت که متأثر از نرخ رخ ــبکه اس بار ش

ــت که در صورت  ــبکه اس خطوط و تجهیزاتي از ش
ــي را  ــوع خطا در آن ها، نقطه بار مذکور خاموش وق
تجربه مي کند. بنابراین این شاخص قابل پیش بیني 
ــق آن میتوان به آمار  ــبه ي دقی بوده و براي محاس

خاموشي ها در سال هاي گذشته رجوع کرد.
 )r( ــي در هر خاموشي • میانگین زمان خاموش

بر حسب زمان خاموشي بر خطا )hr/f(؛
ــت که یک نقطه ي بار  ــاخص  بیانگر این اس ش
ــي در  نمونه به طور میانگین در هر حادثه یا خاموش
ــي را تجربه مي کند.  شبکه چه مدت زمان خاموش
ــي ها در شرکت هاي توزیع  در صورت ثبت خاموش
ــاخص نیز براي هر نقطه ي بار قابل محاسبه  این ش
ــترکین از درجه ي  ــر مش ــاخص  از منظ ــت. ش اس
ــت، هر چند حساسیت  اهمیت باالیي برخوردار اس
ــت.  ــبت به آن متفاوت اس ــترکین مختلف نس مش
ــترکین دیجیتال  ــیت مش ــوان مثال حساس به عن
ــاال نیاز دارند در  ــترکیني که کیفیت توان ب یا مش
مقایسه با کارگاه هاي تولیدي کوچک نسبت به این 

شاخص متفاوت است.
ــر نقطه ي بار در  ــي ه • میانگین زمان خاموش
hr/( ــب زمان خاموشي بر سال سال )u( بر حس

yr(؛
ــت که  ــاخص معرف میانگین زماني اس این ش
ــت. از منظر  ــدون تغذیه اس ــبکه ب هر نقطه بار ش
ــبکه این شاخص نسبت  ــامانه هاي نظارت بر ش س

 آمادگي )%( ها«9»تعداد  ساليانه يزمان وقفه
 99 1 روز 5/63
 99 2 ساعت 3/78

 9/99 6 ساعت 83/7
 99/99 4 دقيقه 53/52

 999/99 5 دقيقه 253/5
 9999/99 3 ثانيه 563/61

 99999/99 8 ثانيه 1563/6
 999999/99 7 ثانيه 61563/9

 9999999/99 9 هرتز 59سيکل  6/1
 

جدول1. آمادگي شرکت هاي توزیع برق و زمان خاموشي
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ــاخص در  ــت و عموماً این ش ــا اهمیت تر اس ــه  ب ب
ــاخص پایایي  ــه عنوان ش ــاي رقابتي برق ب بازاره
ــاخص از  ــود. اهمیت این ش نقطه ي بار ارایه مي ش
ــترکین با توجه به میزان حساسیت آن ها  منظر مش
ــي هاي تجربه شده و زمان  نسبت به تعداد خاموش

هر خاموشي )شاخص ( متفاوت است. 
 )LOE( میانگین انرژي توزیع نشده در سال •

بر حسب )kWh/yr(؛
ــه نرخ خطا  ــتگي ب ــاخص عالوه بر وابس این ش
ــي بارها، به  ــامانه ي بازیاب و مدت زمان عملکرد س
ــت. در  ــته اس ــزان انرژي مصرفي بارها نیز وابس می
ــعه یافته، عموماً این  بازارهاي برق کشورهاي توس
ــرکت هاي توزیع الکتریکي به  ــط ش ــاخص توس ش
ــزارش ماهیانه،  ــده ي بازار به صورت گ تنظیم کنن
فصلي و سالي ارسال مي شود و جریمه هاي مصوب 
براي هر کیلووات ساعت به صورت ثابت یا تعرفه اي 
ــرکت هاي توزیع به مشترکین خسارت  از طرف ش
ــاخص  ــود. بنابراین این ش ــت مي ش ــده پرداخ دی
ــرکت هاي توزیع برق  ــادي دارد و ش جنبهي اقتص
ــتند که  ــراي کاهش آن به دنبال راهکارهایي هس ب
سامانه ي اتوماسیون توزیع راهکاري براي این مهم 
است. عموماً بیان مي شود که حساسیت مشترکین 
ــیار ناچیز است، در صورتي که  ــاخص بس به این ش
ــي  در بازارهاي رقابتي کنوني، میزان جریمه ي ناش
ــبکه عالوه بر  ــي براي بارهاي مختلف ش از خاموش
ــتگي به مدت زمان خاموشي، به زمان رخداد  وابس
ــتگي دارد. بنابراین با توجه به  ــي نیز وابس خاموش
ــاعات روز، این  ــترکین در س ــن مصرف مش میانگی
شاخص متغیر بوده و تأثیر آن بر مشترکین مختلف 
ــتقیم در جریمه ي مصوب لحاظ  به صورت غیرمس

مي گردد. 

2.1.3. شاخص هاي سامانه
ــده در قسمت  ــاخص هاي بیان ش ــتفاده از ش با اس
قبل، شاخص هایي تعریف مي شوند که با استفاده از 
ــاخص هاي نقطه بار وضعیت کلي شبکه ي توزیع  ش
ــي قرار مي دهند. عموماً  را از بعد پایایي مورد بررس

شاخص هاي سامانه را سه دسته ]13[:
ــاخص هاي مبتني بر مشترک براي وقفه ي  • ش

ماندگار؛
ــاخص هاي مبتني بر مشترک براي وقفه ي  • ش

گذرا؛
ــرژي مورد  ــر بار و ان ــي ب ــاخص هاي مبتن • ش
ــامانه را  ــاخص س ــد. هر ش ــرار مي دهن ــي ق بررس
ــاس تعاریف و استانداردهاي متفاوت  مي توان براس
ــي از تعاریف این  ــرار داد. در برخ ــي ق مورد بررس
شاخص ها با توجه به هر دو رویکرد ارزیابي گذشته 
ــي قرار گرفته است،  و پیش بیني آینده مورد بررس
ــتر حول محور  ــه در برخي دیگر، بیش ــي ک در حال
ــته است. شاخص هاي اساسي ارزیابي  ارزیابي گذش

پایایي سامانه شامل موارد زیر است.

• سایفي: شاخص میانگین فراواني وقفه ي سامانه؛ 
ــایفي بیانگر این است که مشترکین  شاخص س
به طور میانگین چه تعداد وقفه ي ماندگار را در سال 
تجربه مي کنند. همان طور که مشخص است هرچه 
این شاخص کمتر باشد پایایي شبکه بیشتر خواهد 
ــي از راه هاي  ــترک، یک ــود. براي تعداد ثابت مش ب
کاهش این شاخص کاهش تعداد وقفه هاي ماندگار 
ــعه ي ادوات حفاظتي در سامانه ي  است که با توس

اتوماسیون توزیع امکان پذیر است.
ــدت وقفه ي  ــن م ــاخص میانگی ــایدي: ش • س

سامانه؛
ــي  ــن زمان خاموش ــایدي، میانگی ــاخص س ش
ــزارش مي دهد.  ــال را گ بارهاي مختلف در یک س
ــاخص متأثر از خطاي احتمالي و مدت زمان  این ش
ــامانه است. با توجه به  اجراي فرآیند بازیابي در س
ــامانه هاي  ــش فرکانس بروز خطا در س این که کاه
توزیع الکتریکي تقریباً دشوار است، بهترین راهکار 
ــریع  ــاخص، تس ــراي کاهش این ش ــنهادي ب پیش
ــت.  ــد بازیابي بارهاي منقطع گردیده اس در فرآین
بنابراین براي یک تعداد ثابت مشترک، راهکارهاي 
کاهش این شاخص کاهش تعداد وقفه هاي ماندگار 
و مدت زمان وقفه ها است که به ترتیب با توسعه و 

تجهیز ادوات حفاظتي و کنترلي امکان پذیر است.
ــي وقفه ي  ــاخص میانگین فراوان ــي: ش • کایف

مشترکین؛
ــاخص همانند سایفي است با این تفاوت  این ش
ــترکین متأثر  ــبت تعداد مش ــده به نس که وزن ش
ــت و کاربرد آن به منظور بررسي  ــي اس از خاموش
ــت. چون  ــال اس ــرکت طي چند س عملکرد یک ش
انتظار مي رود کل تعداد مشترکیني که در هر سال 

خاموشي را تجربه میکنند کاهش یابد. 
• کایدي: شاخص میانگین مدت وقفه مشترک؛

شاخص کایدي بیانگر این است که یک وقفه ي 
نوعي به طور میانگین چه مدت زمان طول مي کشد 
و به عنوان مدت زمان پاسخگویي شرکت هاي برق 
ــود. کایدي مي تواند با کاهش  به اتفاقات ارایه مي ش
مدت زمان وقفه ها کاهش یابد. البته افزایش تعداد 
ــب کاهش کایدي  ــاي کوتاه مدت نیز موج وقفه ه
ــود که  ــن باعث ایجاد تناقض ش ــود که ممک مي ش
ــت. در عین  ــرداري بهبود یافته اس ــت بهره ب وضعی
ــرعت عمل  ــنجش س حال کایدي بهترین معیار س
ــبکه است. اما به دلیل تناقض  تعمیرات و بازیابي ش
ــت تغییرات کایدي را  ــده در فوق بهتر اس بیان ش

موازي با شاخص دیگر از جمله سایفي بررسي کرد.
ــاخص میانگین آمادگي خدمت؛ ــایي: ش • آس

ــت  ــایدي اس ــاخص تقریباً همانند س ــن ش ای
ــده با  ــت را به صورت وزن ش ــي در خدم و آمادگ

مشترک بیان مي کند.  
ــت و  ــایي اس ــویي: همانند آس ــاخص آس • ش
ــزارش مي کند. ــي را گ ــاعات ناآمادگ ــت س پریونی

• شاخص انرژي تأمین نشده؛
ــاخص هاي مبتني بر بار و  این شاخص جزو ش
ــت و در بررسي هاي اقتصادي بسیار مورد  انرژي اس
کاربرد شرکت هاي توزیع است. این شاخص مجموع 
ــترکین و  ــدم فروش انرژي به مش ــي از ع ضرر ناش
ــامل  ــي را تؤاماً ش ــي از خاموش جریمه ي مقرر ناش
ــود. همان طور که پیش از این هم بیان شده،  مي ش
تنظیم کننده ي بازار متناسب با میزان بار مشترک 
و نوع مشترک هزینه اي تحت عنوان جریمه ي عدم 
ارایه خدمت به مشترکین از شرکت توزیع گرفته و 
ــترک پرداخت مي کند. بنابراین در مطالعات  به مش
شبکه هاي توزیع و طرح هاي توسعه، همواره یکي از 
ــي انرژي تأمین  توابع هدف کم کردن هزینه ي ناش

نشده است. 
• آسیفي)و آسیدي(: شاخص میانگین فراواني 
ــامانه )و شاخص میانگین مدت وقفه بار  وقفه بار س

سامانه(
ــیدي  ــایفي و آس ــیفي همانند س ــاخص آس ش
ــاوت که به جاي  ــت. با این تف ــایدي اس همانند س
ــترکین را  ــار منصوبه ي مش ــترکین، ب ــداد مش تع
ــاده بودن  ــاخص س مبنا قرار مي دهد. مزیت این ش
ــبه نسبت به شاخص هاي مبتني بر بار است.  محاس
ــترکین  ــت منصوبه ي مش اطالعات ظرفی ــاً  عموم
نسبت به تعداد مشترکین دردسترس تر و به راحتي 
ــن، از دیدگاه  ــت. عالوه بر ای ــل اندازه گیري اس قاب
ــیفي )یا آسیدي( معیار  شرکت توزیع، شاخص آس
ــي پایایي، به منظور بهره برداري  بهتري براي ارزیاب
ــیدي( بر  ــیفي)یا آس ــت. زیرا آس و برنامه ریزي اس
ــب بار منصوبه ي مشترکین است در حالي که  حس
ــایفي )یا سایدي( بر  ــاخص متناظر آن یعني س ش
ــتند. به عبارت دیگر  ــب تعداد مشترکین هس حس
ــرکت توزیع از نظر اقتصادي توجیه پذیرتر  براي ش
ــت که دفعات و زمان قطع بار را کاهش دهد تا  اس
ــترکین را کاهش  ــن که دفعات و زمان قطع مش ای
ــازار )در ایران،  ــگاه تنظیم کننده ي ب دهد. اما از ن
ــب  ــت، کس توانیر( که نماینده ي مدعي العموم اس

جدول 2. حساسیت بازیگران بازار برق در حوزه ي مصرف نسبت به شاخص هاي پایایي

 SAIFI SAIDI CAIFI CAIDI ASAI AENS ASIFI ASIDI 

         مشترکين
         شرکت توزيع
         شرکت توانير
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ــبت به  ــاه اجتماعي نس ــترکین و رف ــت مش رضای
بهینه سازي اقتصادي، اولویت باالتري دارد. بنابراین 
ــرکت هاي توزیع موظف  ــبکه ش از دید رگوالتور ش
ــاخص هاي مبتني بر  ــري و گزارش ش ــه اندازه گی ب

مشترک مانند سایفي و سایدي هستند.

3.1.3. اهمیت شاخص هاي پایایي از 
دیدگاه مصرف کننده، شرکت توزیع و 

توانیر
ــران مختلف در صنعت  ــیت بازیگ اهمیت و حساس
برق نسبت به شاخص هاي مورد بررسي در قسمت 
ــین متفاوت است. رگوالتور یا تنظیم کننده ي  پیش
ــت، اهداف  ــرکت توانیر اس بازار برق که در ایران ش
ــترکین و  ــا رضایت مش ــط ب ــاخص هاي مرتب و ش
ــوارد خاص امنیت  ــاه اجتماعي و در برخي از م رف
ــاص را مد نظر قرار مي دهد. در مقابل،  نهادهاي خ
ــایل  ــر حول محور مس ــع بیش ت ــرکت هاي توزی ش
ــه بیانگر  ــي ک ــاخص هایي از پایای ــادي و ش اقتص

هزینه هاي جاري و آتي هستند، تمرکز مي کنند.
از دیدگاه مشترکین شاخص هاي پایایي متناسب 
ــرایط کارکردي و نوع مشترک بسیار متفاوت  با ش
ــت. به عنوان مثال برخي از مشترکین نسبت به  اس
ــیت  وقفه هاي کوتاه مدت و تعدد زیاد آن ها حساس
ــبت به وقفه هاي  ــتري دارند و برخي دیگر نس بیش
ــان مي دهند. در  ــیت باالتري نش بلند مدت حساس
ــورهاي جهان انواع مشترکین را در  بسیاري از کش
ــترکین خانگي، صنعتي، تجاري،  پنج دسته ي: مش
ــاس طبقه بندي مي کنند و  ــي و عمومي حس عموم
ــاخص هاي مورد توجه هر بخش را مورد بررسي  ش
ــا بارهاي  ــترکین ب ــد. منظور از مش ــرار مي دهن ق
ــت که قطعي در  ــاس، مشترکیني اس عمومي حس
ــدگان را میتوان  ــه ي خدمت به این مصرف کنن ارای
ــب نگراني  ــج تلقي کرد و موج ــأله ي بغرن یک مس
ــش امنیت در وضعیت مصرف کننده  عمومي و کاه
ــن مصرف کنندگان  ــود، از جمله ای مورد نظر مي ش
مي توان به بیمارستان ها، مراکز پلیس، ایستگاه هاي 
ــاني، تصفیه خانه هاي شهري، مراکز اتصال  آتش نش
ــاره کرد. از  ــا و ... اش ــروري، فرودگاه ه ــاني ض رس
ــترکین عمومي، مشترکیني هستند که  طرفي مش
ــن مصرف کنندگان  ــي در ارایه ي خدمت به ای قطع

ــاي عمومي را در  ــاي اجتماعي و نگراني ه پیامده
ــن مصرف کنندگان  ــت، از جمله ای پي خواهد داش
مي توان مدارس و مراکز آموزشي، ادارات و نهادهاي 
دولتي غیر حساس و باشگاه هاي ورزشي را نام برد. 
در جدول2 شاخص هاي مختلف پایایي و دیدگاه و 
میزان اهمیت هر بازیگر بازار برق به صورت خالصه 
ــده است. در این جدول درجه ي اهمیت هر  بیان ش
ــاخص مورد نظر با میزان رنگ  ــبت به ش بخش نس

رابطه ي مستقیم دارد.

2.3. تأثیر زیرساخت هاي سامانه اتوماسیون 
توزیع بر بهبود شاخص هاي پایایي

ــیاري از خاموشي ها در سامانه ي قدرت به دلیل  بس
ــد. خاموشي  ــامانه ي توزیع مي باش وقوع خطا در س
ــع دو پارامتر  ــترکین را مي توان تاب ــاالنه ي مش س
ــت. فراواني خطا  تداوم و فراواني رخداد خطا دانس
ــا، از طریق بهبود  ــرخ خط ــوان با کاهش ن را مي ت
ــش داد و  ــي و ... کاه ــي، حفاظت ــامانه ي عایق س
ــامانه ي کنترلي  تداوم خطا را مي توان با تقویت س
ــد بازیابي، کاهش  ــي و در کل بهبود فرآین و نظارت
ــریع  ــاي مؤثر در بهبود و تس ــي از راهکاره داد. یک
ــه ي تجهیزات  ــي، مکانیابي بهین ــد بازیاب در فرآین
ــتفاده  ــت. همچنین اس کنترلي از جمله کلیدها اس
ــریع در فرآیند  ــودکار موجب تس ــاي خ از کلیده
ــرایط اقتصادي  ــود ولي با توجه به ش بازیابي مي ش
ــبکه  ــرکت هاي برق مجهزکردن ش و هزینه هاي ش
توزیع به کلیدهاي خودکار در طي یک برنامه ریزي 

کوتاه مدت عماًل غیر ممکن است.
ــاخت هاي عملیاتي  ــر س ــل، زی ــمت قب در قس
ــش  بخ ــه  س در  ــع  توزی ــیون  اتوماس ــامانه ي  س
ــي و حفاظتي مورد  ــي، مخابرات ــامانه هاي کنترل س
بررسي قرار گرفت. کارکرد صحیح این زیرساخت ها 
موجب کاهش فراواني خاموشي، تداوم خاموشي و 
ــي شود  یا کاهش همزمان فراواني و تداوم خاموش
که منجر به بهبود پایایي سامانه ي توزیع الکتریکي 
مي شود. با توجه به این که عملکرد صحیح سامانه ي 
ــامانه ي اتوماسیون  ــرط الزم کارایي س مخابراتي ش
ــامانه ي پایشي خطا به  مي باشد، در این مطالعه س
ــامانه ي مخابراتي مورد بررسي  ــي از س عنوان بخش
ــامانه ي  ــن زیر بخش س ــرد و تأثیر ای ــرار مي گی ق

ــي قرار  ــورد بررس ــود پایایي م ــر بهب ــي ب مخابرات
ــامانه ي اتوماسیون  مي گیرد. تأثیر زیربخش هاي س
بر شاخص هاي پایایي سامانه ي توزیع الکتریکي در 

شکل 3 نشان داده شده است.
ــر فیوزها،  ــزات حفاظتي نظی ــعه ي تجهی توس
بریکرها و ریکلوزرها عالوه بر کاهش زمان خاموشي 
ــتند. ابزارهاي کنترلي  بر فراواني خطا نیز مؤثر هس
ــور بازیابي بارها  ــبکه به منظ به منظور بازآرایي ش
در شرایط رخداد خطا در شبکه استفاده مي شوند، 
بنابراین ابزارهاي کنترلي شبکه از جمله کلیدهاي 
ــار در صورت رخ دادن خطا در کاهش زمان  قطع ب
ــوند و تأثیري  )تداوم( قطعي بارها مؤثر واقع مي ش
ــي خطا، از  ــر فراواني خطا ندارند. تجهیزات پایش ب
جمله آشکارسازهاي خطا، موجب تسریع در فرآیند 
ــات بازیابي و همچنین رفع  تصمیم گیري در عملی
ــي موجي  ــود. بنابراین تجهیزات پایش ــا مي ش خط
ــده و بر شاخص هایي از  ــي ش کاهش زمان خاموش
پایایي سامانه مؤثر است که معرف تداوم خاموشي 

هستند.
ــامانه ي توزیع با استفاده  میزان بهبود پایایي س
ــیون توزیع، وابستگي شدیدي  ــامانه ي اتوماس از س
ــامانه ي  ــاخت هاي س ــح زیرس ــرد صحی ــه عملک ب
ــیون دارد. به عنوان مثال در شرایط رخداد  اتوماس
خطا، عملکرد صحیح سامانه ي حفاظتي، سامانه ي 
ــازي  ــي به ترتیب بر فرآیند جداس کنترلي و پایش
ــل بازیابي و تعیین  ــا، بازیابي بارهاي قاب محل خط
ــع خطا، مؤثر  ــور بازآرایي و رف ــل خطا به منظ مح
ــت. بنابراین پایایي سامانه ي توزیع الکتریکي به  اس
ــتفاده در زیرساخت هاي  پایایي تجهیزات مورد اس
ــته است. یکي از  ــامانه ي اتوماسیون توزیع وابس س
ــود افزایش احتمال  ــاي بهب ــن راهکاره متداول تری
ــامانه ي اتوماسیون  عملکرد صحیح تجهیزات در س
ــطوح تجهیزات زیرسامانه ها  توزیع، افزونگي1 در س
ــامانه ي توزیع  ــود پایایي س ــت که موجب بهب اس
ــور، در  ــه همین منظ ــود]14[. ب ــي مي ش الکتریک
ــاخت هاي  ــي تأثیر زیرس ــات بعدي به بررس مطالع
ــي پرداخته  ــیون توزیع الکتریک ــامانه ي اتوماس س
مي شود. به همین منظور مطالعات عددي مربوطه، 

در قالب سناریوهاي مختلف بررسي مي شود. 

1. Redundancy

 

 

 کاهش زمان و فرکانس خاموشی ی تجهيزات حفاظتیتوسعه

 کاهش زمان خاموشی ی تجهيزات کنترلیتوسعه

 کاهش زمان خاموشی تجهيزات پايشی یتوسعه

بهبود قابليت 
اطمينان سيستم 
 توزيع الکتريکی

شکل 3. تأثیر زیرساخت هاي سامانه ي اتوماسیون توزیع الکتریکي بر پایایي سامانه ي توزیع

اتوماسيون توزیع براي بهبود پایایي...

 بهبود قابلیت
اطمینان سامانه ی
توزیع الكتریكی
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4. جمع بندي
در این مقاله مفاهیم و تعاریف سامانه ي اتوماسیون 
توزیع الکتریکي با توجه به قابلیت هاي این سامانه، 
توابع عملکردي سامانه و ساختار جامع فرآیندهاي 
ــامانه ي  ــي گردید. همچنین تعریفي از س آن بررس
ــاخت هاي سخت افزاري  اتوماسیون بر اساس زیرس
ــه گردید. با توجه به  ــا رویکرد پایایي محور ارای و ب
ــبکه هاي  ــأله ي قابلیت اطمینان در ش اهمیت مس
ــیون توزیع  ــامانه ي اتوماس توزیع و نقش حیاتي س
ــاخص هاي قابلیت اطمینان  در جهت بهبود آن، ش
ــي  ــازار برق بررس ــن بازیگران ب ــر گرفت ــا در نظ ب
ــبت به  ــیت بازیگران بازار برق نس گردید و حساس
ــد. در ادامه  ــاخص هاي قابلیت اطمینان ارایه ش ش
ــیون بر  ــامانه ي اتوماس ــاخت هاي س ــر زیرس تأثی
ــرح داده شد.  ــامانه ي توزیع ش قابلیت اطمینان س
در قسمت هاي آتي مقاله )قسمت هاي دوم-هفتم( 
ــه بهبود قابلیت اطمینان  مطالعات عددي مربوط ب
ــیون  ــاخت هاي اتوماس با در نظر گرفتن تاثیر زیرس

توزیع ارایه مي گردد.

  ادامه دارد

ــکده  ــتادیار دانش ــر علیرضا فریدونیان، اس 1. دکت
ــگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي و  برق دانش

پژوهشگر پسادکتري دانشگاه تهران
ــجوي  دانش ــواری،  شهس ــا  علیرض ــدس  مهن  .2
ــد مهندسي برق قدرت، آزمایشگاه  کارشناسي ارش
سیستم و ماشین هاي الکتریکي، دانشکده مهندسي 

برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
ــتاد دانشکده مهندسي  ــانی، اس 3. دکتر حمید لس

برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

نگارندگان:

اتوماسيون توزیع براي بهبود پایایي...
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ــده  ــامانه های کنترلی توزیع ش ــته، س در گذش
ــده  ــیار پیچی ــت و بس ــزرگ، گران قیم )DCS( ب
ــان کنترل  ــیاری از مهندس بودند. از همین رو، بس
ــا از  ــش هزینه ه ــور کاه ــه منظ ــد ب ــور بودن  مجب
ــزی1  برنامه ری ــل  قاب ــی  منطق ــای  کنترل  کننده   ه
 ،)HMI( 2ــان – ماشین )PLC( و واسط   های انس
ــتفاده از این  ــروزه، اس ــی ام ــد. ول ــتفاده نماین  اس
ــای  ــا کاربرده ــد ی ــرل فرآین ــرای کنت ــا ب المان   ه
ــامانه های DCS، عموماً  ــته ای3، در قیاس با س دس

دارای هزینه های باالتری هستند.
ــازی مزایای کلیدی  ــه مستندس این گزارش ب
سامانه های DCS در مقایسه با سامانه های مبتنی 
ــای متعارف هر  ــه و مزای ــر PLC/HMI پرداخت ب

کدام را نیز عنوان خواهد نمود.

1. Programmable Logic Controllers
2. Human Machine Interface
3. Batch Application

کاهش هزینه ی اتوماسيون 
DCS فرآیند با استفاده از

DCS، PLC، HMI ،واژه های کلیدی:کنترل فرآیند

ان
رد

رگ
ــ

ب

مهندس مرتضی اخشیک
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ــه می توان  ــد که چگون ــان می  ده این گزارش نش
ــدار  ــه مق ــا را ب ــیون فرآینده ــای اتوماس هزینه ه
ــه احتماالً آگاهید،  ــمگیری کاهش داد. چنانچ چش
ــر مجزا،  ــط   های کارب ــازی PLC و واس یکپارچه   س
ــتلزم صرف زمان و کار زیادی است. این تالش  مس
ــود کارکرد ، کاهش  ــتر از این که معطوف به بهب بیش
هزینه ها یا افزایش کیفیت یا سودآوری پلنت شود 
ــای مختلف برای  ــازی فناوری  ه صرف یکپارچه س

استفاده می گردد.
غالباً بیشتر مهندسان هیچ تصوری در رابطه با 
ــت سامانه   ی PLC/HMI دارای  این   که ممکن اس
ــای داده   ی منحصر به  ــدادی از پایگاه ه ــک یا تع ی
ــتی مرتب شده   اند( باشد،  فرد زیر )که به صورت دس

ندارند:
ــای  ــده و ورودی/خروجی   ه ــر کنترل   کنن • ه

مربوطه؛
• HMI )یا به  طور بالقوه چندین HMI(؛

• مدیریت هشدارها؛
• دسته / دستورالعمل ها و PLI؛

• افزونگی در تمامی سطوح؛
• تاریخ نگار؛

• بهینه سازی دارایی ها؛
• مدیریت وسیله های فیلدباس.

تمامی پایگاه های داده   ی مذکور باید به صورت 
دستی با یکدیگر همگام1 گردند؛ چراکه هنگامی که 
یکی از این پایگاه ها تغییر نماید، غالباً باید سایرین 
ــوند تا این تغییر را در خود هضم  ــانی ش به   روزرس
ــی که یک ورودی/ ــد. به عنوان مثال، هنگام نماین

ــامانه افزوده شود،  خروجی یا منطقی کنترلی به س
 ،HMI ــر یا افزودن یک رابط احتماالً نیاز به تغیی
ــامانه ایجاد  تاریخ نگار یا پایگاه داده های آالرم در س

خواهد شد.
ــان  ــت که مهندس این موضوع به معنی آن اس

1. Sync

PLC/HMIصرفه جویی زمانی حاصل سامانه های کنترل فرآیند
از کنترل فرآیند 

ــازی واسط کاربر  ــان ناظر باید نحوه یکپارچه س مهندس
ــات کنترل   کننده   ها و  ــامانه   ی آالرم، ارتباط )HMI(، س
ــر پروژه ی جدید  ــای چندگانه را برای ه کنترل   کننده   ه

بازتعریف نمایند.
ــتی  ــب ها( کنترلی باید به صورت دس آدرس های )برچس
در مدارک مهندسی برای بقیه   ی سامانه طراحی گردند.

این فرآیند دستی زمان بر بوده و همواره مواجه با ریسک 
بروز خطا است.

ــای نرم افزاری  ــد تا ابزاره ــان مجبورن همچنین مهندس
ــاً چندین هفته وقت  ــرا بگیرند؛ که عموم ــه را ف چندگان

می برد.

ــامانه   ی آالرم،  ــق کنترلی طراحی گردیده و س منط
ــط   های کاربر )HMI( و سامانه های ارتباطی به  واس

صورت خودکار تنظیم می گردند.
ــدی نرم افزاری برای تدوین  یکی از ابزارهای پیکربن
ــتفاده تمامی  ــگاه داده   ی واحد که مورد اس یک پای

عناصر سامانه قرار می گیرد، به کار می رود.
ــط مهندس  ــض طراحی منطق کنترلی توس به مح
ــامانه در جایگاه خاص خود  کنترل، مابقی عناصر س

قرار می گیرند.
سادگی این شیوه این امکان را برای مهندسان فراهم 
می آورد تا تنها ظرف چند روز این فضا را کاماًل درک 

نمایند.

ــد؛  درص  25 ــا  ت  15 از 
ــن  اینکه  چندی ــه  ب ــته  بس
ــر )HMI( و   ــط کارب  واس

ــامانه   ی آالرم در سامانه  س
قرار گرفته  ــتفاده  اس مورد 

است.

ــی پایگاه های داده فوق، و نه  باید تغییر را در تمام
فقط بر روی یکی از آن ها، اعمال نمایند.

یا در یک سناریوی دیگر، ممکن است تنظیمات 
ــی از آالرم ها در یک حلقه   ی کنترلی تغییر داده  یک
ــامانه   ی PLC، ارتباط خودکاری بین  ــود. در س ش
کنترل  کننده و HMI وجود ندارد.  این امر هنگام 
ــازی یک برنامه   ی جدید می تواند مشکالت  پیاده س
ــرا هنگام تالش برای  ــده ای را ایجاد نماید؛ زی عدی
ــت آالرم و HMI با توجه به  ــانی مدیری به   روزرس
تغییرات مورد نظر کاربر، عالیم آالرم کنترل   کننده 

دائماً در حال فعالیت خواهند بود.

مزایای کلیدی
ــامانه های امروزی DCS؛ که با نام »سامانه های  س
ــوند، به نحوی  ــناخته می ش کنترل فرآیند« نیز ش
ــیون می   تواند  ــده اند که مهندس اتوماس طراحی ش
ــاختن تمامی پایگاه های داده که در  با یکپارچه س
غالب یک کاربری خاص طراحی، پیکره بندی و اجرا 

گردیده  اند، به سرعت سامانه را عملیاتی سازد.
ــتفاده از  ــان می   دهد که امروز اس جدول 1 نش
PLC/ ــامانه های ــامانه های DCS نسبت به س س
ــراه دارد.  ــی را به هم ــه صرفه جویی های HMI چ
ــال تجربه های اجرایی  این اطالعات ثمره  ی ده ها س
ــان کنترل کاربر نهایی،  ــان ABB، مهندس مهندس
مشاوران و یکپارچه   سازان سامانه   های متفاوت است 
ــامانه ی  ــازی هر دو نوع س ــه در زمینه   ی پیاده س ک
ــته های  ــاس نیازهای کاربرد و خواس کنترل بر اس

مشتریان فعالیت داشته اند.
ــاس هزینه های  ــی براس ــای زمان صرفه جویی ه
متعارف مربوط به سامانه با استفاده از حدوداً 500 
ــتگاه  وروردی/ خروجی، دو کنترل  کننده، یک ایس

کاری و 25 حلقه  ی PID محاسبه گردیده اند.

نتایج سفارشی شده
ــی که در  ــتحضرید، صرفه جویی های ــه مس چنان چ
ــت حالت کلی  ــده اس ــاره ش جدول 1 به آن ها اش
ــت صرفه جویی های  ــد؛ از همین رو ممکن اس دارن
ــمگیری  ــای فوق تفاوت های چش ــما با برآورده ش
ــما در برآورد  ــه ش ــرای کمک ب ــند. ب ــته باش داش
ــه فعالیت تان می توان از  ــای مربوط ب صرفه جویی ه

ابزار زیر کمک گرفت:
ــما طراحی گردیده  ابزاری که برای کمک به ش
ــت.  ــی«2 اس »کاربرگ ارزیابی فرآیندهای سفارش
ــس از دانلود این ابزار قادر خواهید بود تا با تغییر  پ
قسمت های زرد رنگ حوزه هایی را که در آن ها قادر 
ــتید، شناسایی نمایید. نمونه ای  به صرفه جویی هس

از این کاربرگ در بخش زیر ارایه شده است:
ــی با 25  ــده  ، 500 ورودی/خروج 2 کنترل  کنن
ــتگاه کاری که نظارت سایر  حلقه  ی PID، یک ایس

بخش ها را برعهده دارد.

نتیجه گیری
ــل  قاب ــی  منطق ــای  کنترل  کننده  ه از  ــه  چنانچ
 )HMI( ــر  کارب ــط  واس و   )PLC( ــزی  برنامه ری
ــته ای خود استفاده  برای فرآیند یا فعالیت های دس
ــدای خوبی برای  ــما کاندی ــرد ش ــد، کارب می نمایی
ــمار می رود.  ــا و کنترل بهتر به ش کاهش هزینه ه
صرفه جویی های حاصل از این کار برای شما بسیار 
ــمگیر بوده و به تداوم کاهش هزینه های شما  چش
ــامانه نیز کمک خواهد نمود.  در طول عمر مفید س

منبع:
www.Automation.com

2. که از  آدرس:
http://www.abbprocess.com/fles/Process_Eval_

Worksheet.xls  .قابل دانلود است

مهندسی

DCS کاهش هزینه ی اتوماسيون فرآیند با استفاده از
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ــامانه   ی آالرم،  ــق کنترلی، س ــدام از عناصر منط ــر ک ه
ــامانه و HMI، به صورت مجزا برنامه ریزی  ارتباطات س
ــان کنترل نیز مسؤول یکپارچه سازی/ می شوند. مهندس

ــرای تعریف  ــای داده   ی چندگانه ب ــی پایگاه ه ارتباط ده
سامانه هستند.

عناصر سامانه باید به صورت دستی در هر کدام از عناصر 
سامانه از قبیل موارد زیر بازآفرینی گردند:

• داده های مقیاس پذیر؛
• سطح )صدای( آالرم ها؛

• مکان برچسب ها )آدرس ها(.
تنها کنترل های ابتدایی در دسترس هستند و بسط توابع 
ــاس هر کدام از کاربردها  ــتلزم تعریف براس عملیاتی مس
ــی، خودتنظیمی،  ــورد، ردیاب ــش خ ــت )از قبیل پی اس
ــیوه منجر به کاربردهای  ــتفاده از  این ش آالرم و ...( اس
ــتاندارد؛ که اجرا و تداوم آن ها بسیار مشکل است،  غیراس

می شود.
افزونگی در این کنترل  کننده   های منطقی قابل برنامه ریزی 
)PLC( به ندرت استفاده می   شود. عمده ترین دلیل این 
ــی معنی  دار در  ــواری تنظیم و مدیریت افزونگ امر، دش

برنامه   های کاربردی است

ــق کنترلی تدوین گردید، صفحات  هنگامی که منط
HMI، آالرم   ها و ارتباطات سامانه به صورت خودکار 

پیکربندی می گردند.
ــطح  ــابه س ــتفاده از تنظیمات مش ــا اس ــات ب صفح
ــدای( آالرم ها و مقیاس پذیری در منطق کنترلی  )ص
به صورت خودکار ظاهر می شوند. این عناصر داده ای 

اصلی تنها برای یک بار در سامانه تنظیم می شوند.
ــان مورد نیاز برای طراحی  ــن امر تا حد زیادی زم ای
ــامانه و خطاهای محتمل را کاهش  و پیاده سازی س

می دهد.
ــر روی میز کار و  ــاق تقویم ب ــن امر به مثابه الص ای
برقراری خودکار تماس های تلفنی برای همگام سازی 
ــه جای نیاز به تایپ مجدد هر قرار مالقات بر روی  ب
ــتگاه ها است. افرادی که تالش می کنند  تک تک دس
ــا دو تقویم متفاوت را با یکدیگر همگام نگاه دارند،  ت
ــاًل آگاهند که عالوه بر صرف زمان دو برابری، به  کام

ندرت این تقویم ها با یکدیگر همگام می گردند.
ــادگی و با سرعتی  افزونگی در بخش نرم افزاری به س
ــک کلید صورت  ــار دادن ی ــاً در حد فش ــاال، بعض ب

می گیرد.

15 تا 45 درصد

ــامانه   ی PLC/HMI عموماً در محل نصب و  ــت س تس
پس از تکمیل سیم کشی ها صورت می گیرد و مدیر تولید 
این سؤال را می پرسد که: »چرا این سامانه هنوز آغاز به 

کار نکرده است؟«
ــت ولی  ــر اس ــم امکان پذی ــازی Off-Line ه شبیه س
مستلزم تالش وسیعی برای برنامه ریزی تدوین کدهایی 
ــرل را انجام  ــرد مورد کنت ــازی عملک ــت که شبیه س اس
ــاال و برنامه ریزی  ــا توجه به هزینه   ی ب ــد. البته ب می دهن

پیچیده، این شبیه سازی ندرتاً اتفاق می افتد.

سامانه های کنترل فرآیند این قابلیت را دارند که به 
ــاس منطق  صورت خودکار فرآیند مورد نظر را بر اس
ــداردهنده هایی  ــری و هش ــای کارب ــرل، رابط ه کنت
ــامانه در مجموعه  ــر س ــط کارب ــت توس که قرار اس
ــازی نمایند. ــرد، شبیه س ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس م

ــامانه را کاهش می   دهد. زیرا  ــن امر زمان نصب س ای
ــامانه تحت  ــی س برنامه ریزی پیش از آغاز سیم کش

تست قرار گرفته است.

ــته  ــا 20 درصد؛ بس 10 ت
ــی  پیچیدگ ــه ی  درج ــه  ب
ــدازی راه ان و  ــب  نص

ــای الزم را در  ــدس کنترل، برنامه ریزی ه چنان  چه مهن
سامانه انجام دهد، ابزارهای کشف و رفع ایراد قدرتمندی 

در آن وجود خواهد داشت.
ــامانه  مثالً، چنان  چه یکی از ورودی ها یا خروجی ها به س
ــد، منطق کنترلی به نحوی برنامه ریزی  متصل شده باش
ــی بهره برداری  ــمت کنترل ــن قس ــا از ای ــد ت خواهد ش
ــه این منطق  ــت که هنگامی   ک ــؤال این اس  نماید. اما س
ــط   های کاربر نیز  ــانی گردید، آیا داده ها با واس به   روز رس
ــداردهی  ــط می گردد یا خیر؟ آیا آالرم   ها برای هش مرتب
ــکالت، تنظیم شده اند یا خیر؟  به کاربر در خصوص مش
ــایر کنترل   کننده   ها مرتبط گردیده اند  آیا این نقاط به س

یا خیر؟
ــر قرار  ــدرت در اختیار کارب ــه ن ــزی ب ــق برنامه ری منط
ــی بوده به صورت  ــرا ابزار نرم افزاری متفاوت می گیرد. زی

شهودی توسط وی قابل ادراک نخواهد بود.

ــر روی  ــده ب ــال ش ــق اعم ــوع منط ــه ن ــته ب  بس
ــا، تمامی اطالعات به صورت خودکار  کنترل   کننده   ه

در دسترس کاربر قرار دارد.
ــخیص  این امر تا حد زیادی زمان مورد نیاز برای تش
مشکالت و به کارگیری تسهیالت و راه اندازی مجدد 

سامانه را کاهش می دهد.
ــای  ــاهده ی بلوک ه ــکان مش ــر ام ــن، کارب همچنی
کاربردهای گرافیکی را هنگام اجرا برای نشان دادن 
این که کدام اجزا کار می کنند و کدامیک خیر، دارد 

)تنها قادر به مشاهده است(.
تحلیل سرمنشأ مشکالت به صورت استاندارد صورت 

می گیرد.
ابزارهای عیب یابی فیلد )HART و فیلدباس ها( نیز 

در پایانه   ی کاربر تعبیه گردیده اند.

10 تا 40 درصد؛ که تا حد 
ــر زمان  ــادی تحت تأثی زی
ــرای ایجاد  ــده ب ــرف ش ص
 )HMI( ــط   های کاربر واس
به   روز نگاه داری  و  آالرم   ها  و 

سامانه قرار می گیرد.

برنامه نویسی
ب یابی و رفع اشکال

عی
ب و راه اندازی

نص

DCS کاهش هزینه ی اتوماسيون فرآیند با استفاده از
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تغییر منطق کنترلی برای مطابقت با الزامات کاربردهای 
ــت. چالش ها تنها هنگام مواجهه  ــبتاً ساده اس جدید نس
ــه آن ها در  ــرای تعبی ــورد نیاز ب ــی م ــات اضاف ــا الزام ب
پایانه های کاربری ایجاد می گردند. همچنین، باید امکان 
مستندسازی هر تغییری در سامانه تعبیه گردد؛ هر چند 

این امر آن چنان که باید و شاید صورت نمی گیرد.
ــک نقطه ورودی به یک آدرس  چنانچه مایل به تغییر ی
ــب جدید باشید، باید آن را به صورت دستی در  یا برچس

سامانه اعمال نمایید.

افزودن یا تغییر یکی از منطق های موجود در سامانه 
ــیار ساده است. در بسیاری از موارد حتی ساده تر  بس
ــای از پیش  ــتفاده از منطق ه ــا آن را با اس ــت ت اس
ــامانه یا بانک کدهای درخواستی  ــده در س تعریف ش

تغییر داد.
ــای وارده به منطق  ــرات، داده ه ــگام اعمال تغیی هن
ــی جنبه های  ــودکار در تمام ــی به صورت خ کنترل
ــوند. این امر به معنی  ــامانه پخش می ش مختلف س
ــیار اندک در سامانه بوده و سامانه تنها  خطاهای بس
با یک تغییر در منطق کنترلی کاماًل تغییر می نماید. 

ــد. درص  25 ــا  ت  20
از  ــی  ناش صرفه جویی های 
تغییر، چندان غیر متعارف 

نیستند.

ــوده و  ــراح کاربرد ب ــده  ی ط ــر عه ــران ب ــوزش کارب  آم
ــنده ارایه نمی گردد.  ــط فروش ــی توس هیچ  گونه آموزش
ــط کاربر  ــدام صفحات HMI، پایانه های واس زیرا هر ک
ــو متفاوتی  ــت آالرم می تواند به نح ــا مدیری )HMI( ی
ــی در یک کاربرد  ــایرین تنظیم گردد. حت ــبت به س نس
خاص هم ممکن است کاربران نمادهای متفاوتی را برای 

مناطق متفاوت تحت نظارت خود مشاهده نمایند.

ــنده  ی کنترل فرآیند  آموزش کاربران از طریق فروش
قابل تأمین است. این امر به دلیل شیوه  ی استاندارد 

ارایه  ی اطالعات مورد نیاز به کاربران است.
ــتفاده از واسط  های  این موضوع می تواند به دلیل اس
ــر متعارف و مورد انتظار؛ صرف نظر از فردی که  کارب
ــا حد زیادی هزینه های  ــامانه را نصب می نماید، ت س

آموزشی و کیفیت آن را کاهش دهد.

ــا 15 درصد  ــاً 10 ت عموم
ــای  هزینه ه در  ــش  کاه
آموزش به وقوع می پیوندد؛ 
ــزاری  برگ ــرار  تک ــا  ب ولی 
دوره ها و اشتراک یافته های 
ــم قابل  ــن رق ــران، ای کارب

افزایش است.

مستندسازی براساس تک تک اجزای کل سامانه صورت 
ــرد. به محض تغییر هر کدام از مؤلفه ها، به منظور  می گی
ــانی هر کدام از اسناد، باید مجدداً مستندسازی  به  روز رس
ــه وقوع  ــوع به ندرت ب ــن موض ــرد. البته ای ــورت گی ص
ــکالتی را در خصوص  ــر حال مش ــدد ولی در ه می پیون

تغییرات آتی و رفع ایرادات پیش می آورد.

به محض تغییر منطق کنترلی، مستندسازی تمامی 
ــودکار صورت  ــه صورت خ ــامانه ب ــاد متفاوت س ابع

می گیرد.

ــته  ــا 50 درصد؛ بس 30 ت
ــامانه ی نصب  به ماهیت س

شده در محل.

سامانه ی کنترل فرآیندPLC/HMIفاز پروژه
هزینهصرفه جویی متعارفهزینهدالر/ساعتساعت

20160 دالر%2520020 دالر120 دالر210مهندسی
45000 دالر%450000 دالرهزینه  ی خرید

10560 دالر%1920045 دالر120 دالر160برنامه ریزی/ پیاده سازی
24000 دالر%240000 دالر120 دالر200نصب/ سیم کشی

360 دالر%720095 دالر  120 دالر60یکپارچه سازی
1440 دالر%240040 دالر120 دالر20نصب

ایرادیابی و رفع )هزینه هر ساعت 
مشتمل بر هزینه  ی تعطیلی 

کارخانه(
80000 دالر%10000020 دالر10000 دالر10

6600 دالر%1200045 دالر120 دالر100به  روز رسانی فرآیند
3600 دالر%720020 دالر120 دالر60آموزش/ مستندسازی

191720 دالر%24220021 دالرجمع

شکل 1. فرم نمونه  ی فرآیند

ت تغییر برای تطابق با الزامات فرآیند
قابلی

ش کاربران
آموز

مستندسازی سامانه

DCS کاهش هزینه ی اتوماسيون فرآیند با استفاده از
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ــش  کاه ــا  ب ــرادف  مت ــی  صنعت ــیون   اتوماس
ــت. در ایران  هزینه  ها و افزایش راندمان فرآیندهاس
ــت پایین حامل   های انرژی بهره   گیري  به دلیل قیم
ــیون به عنوان عاملي جهت کاهش هزینه  از اتوماس
و افزایش بهره   وري مورد توجه چندانی قرار نگرفته 
ــوخت به  ــی که صحبت از  کاهش مصرف س و زمان
ــم به صورت  ــود این مه ــزان 3 % یا 4%  مي   ش می

راهکاری بی   اهمیت و بعضاً مضحک جلوه می   کند.
اما در عین حال کم آبی و اهمیت یافتن موضوع 
ــه   ي آب، نقطه  ي مقابل این بی  توجهی  مصرف بهین
ــود آب در ایران  ــت و می  توان گفت امروز کمب اس
ــت.  ــدن به یک بحران جدي اس در حال تبدیل ش
ــیون صنعتی را  ــا توجه به این امر می   توان اتوماس ب
حلقه   ي مفقوده در جهت مدیریت صحیح این منابع 
ــی کرد. این مقاله به  ــور معرف و مصارف آب در کش
ــی راهکارهای اجرایی اتوماسیون صنعتی در  بررس

قبال بحران بی   آبی می   پردازد.

نقش کليدی اتوماسيون صنعتی 
در صنعت آب و فاضالب

ــی، هزینه و فایده ی  ــیون صنعت واژه های کلیدی: اتوماس
اتوماسیون، اسکادا

ری
آو

رد
مهندس صابر درویشگـ

مدیرعامل شرکت
فن آوری پیشگامان صنعت آرکا زاک
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1. مقدمه
ــوری نیمه خشک است که پدیده   ي گرم  ایران کش
ــود را بر این اقلیم  ــدن زمین مخرب    ترین اثر خ ش
ــته که کاهش نزوالت آسمانی گواه آن است.  گذاش
ــته  ــت منابع آبی در گذش ــن روش مدیری  مهم    تری
ــه این قنات    ها بدون تخریب منابع  قنات    ها بودند ک
ــطح  ــی، آب های زیرزمینی را به س ــر زمین آب زی
ــر بی   توجهی به  ــانند. در حال حاض ــن می    رس  زمی
ــدم توجه به  ــق، ع ــای عمی ــر چاه ــا و حف قنات    ه
ــفره    های آب زیرزمینی، عدم  ــه و مدیریت س  تغذی
ــه    ي فاضالب    ها و وجود چاهای جذبی متعدد  تصفی
منابع بسیار پراهمیت زیرزمیني آب را در ایران که 
ــتاهای ایران وابسته به آن  ــیاری از روس حیات بس

است، در معرض نابودي قرار داده است.
ــیار گسترده  ــي از کم آبی، بس ــکالت ناش مش
ــتفاده    ي صحیح از تمام  ــت اما در این میان اس اس
منابع آبی و مدیریت مصرف آب از موارد با اهمیت 
ــد. در  ــکالت می    باش ــخگویی به این مش  جهت پاس
 مقوله    ي منابع جدید آبی عالوه بر منابع طبیعی آب 
ــه    ي  تصفی از  ــل  حاص آب  ــه  ب ــوان   می    ت
ــرف آب به پایش  ــا و جهت مدیریت مص فاضالب    ه
مصرف و پیاده    سازی الگوریتم    های کنترلی پیشرفته 
ــاره کرد که  ــتحصال و توزیع آب اش در فرآیند اس
تاکنون این مهم در ایران بسیار مورد بی   توجه  ی قرار 
گرفته است. در این میان نقش اتوماسیون صنعتی 
ــامانه    ي کارآمد که با ایجاد ارتباط  به عنوان یک س
ــرف و تولید،  ــع بین الیه    های مص ــمند و جام هوش
ــع آب را امکان    پذیر مي   کند غیرقابل  مدیریت مناب
ــوي دیگر این فناوري به  ــت. از س ــي اس چشم   پوش
ــطه    ي تأثیر قابل توجهي که بر مصرف بهینه    ي  واس
ــت سرمایه را برای  آب دارد از نرخ باالیي از بازگش

سرمایه    گذاران این بخش فراهم مي    کند.

2. اتوماسیون صنعتی در تصفیه خانه  های 
آب و فاضالب

ــان اتخاذ تصمیم  ــایل در زم یکی از مهم    ترین مس
ــیون صنعتی در سایت    های  ــتفاده از اتوماس در اس
ــرمایه  ــت س تصفیه    ي آب و فاضالب موضوع بازگش
ــن تصمیم  ــرای اتخاذ ای ــأله ب ــت. بهترین مس اس
ــامانه    ي  ــت که س اطالع از هزینه    ها و امتیازاتی اس

اتوماسیون به ارمغان می    آورد.
ــیون از 3  ــه از دیدگاه اتوماس ــک تصفیه خان ی

بخش اصلی زیر تشکیل شده است
ــامل  ــرل و پایش محلی ش ــامانه    های کنت • س
ــا، کنترل    های ابتدایی،  ــیرهاي کنترلي، عملگره ش

موتورها، راه    اندازها و ...؛
ــامل ش ــی  صنعت ــیون  اتوماس ــامانه    های  س  • 

PLCها و RTUها، DCSها؛ 
ــای کنترل،  ــامل اتاق    ه ــامانه    های ناظر ش  • س
ــامانه    های آالرم،  ــبکه    های ارتباطي، چاپگرها، س ش

HMIها و نرم    افزارهای اسکادا.

عالوه بر 3 الیه    ي باال باید به الیه    ي پایش از راه 
ــاره کرد که اطالعات را براي انجام عملیات  دور1 اش

پایش به خارج سایت می    فرستد.

3. مقایسه هزینه  و فایده  ي اتوماسیون در 
تصفیه خانه

ــد حاصل از  ــوان هزینه    ها و فوای ــور کلي مي    ت به   ط
بکارگیر سامانه    ي اتوماسیون در یک تصفیه خانه    ي 
ــوس و نامحسوس  ــته    ي محس صنعتي را به دو دس

دسته    بندي کرد.
ــامل  هزینه های محسـوس: این هزینه    ها ش
ــتقیم پیاده    سازي و نگهداري سامانه  هزینه    های مس
ــرا، نگهداری،  ــی، اج ــل هزینه    های مهندس از قبی
آموزش کارکنان و به    روزرساني سامانه می    باشند که 

معموالً به روشني قابل مالحظه هستند. 
هزینه  های نامحسوس: هزینه    های نامحسوس  
ــدان نمایان  ــه معموالً چن ــتند ک ــی هس هزینه    های
ــاب  ــفانه در برخی موارد به حس ــتند و متأس  نیس
ــث کاربری ناقص  ــد که این عدم توجه باع نمی    آین
ــوالً به صورت  ــود. این هزینه   ها معم ــامانه می    ش س
ــی از تغییر روش  بالقوه وجود دارند مانند خطر ناش
ــرایط جدید،  بهره    بردای، عدم تطبیق کارکنان با ش
ــت انطباق با  ــازمانی جه هزینه    های مدیریتی و س

تجهیزات جدید.
فواید محسوس: فواید محسوس شامل کاهش 
هزینه    های کارکنان به دلیل استفاده از سامانه    های 
ــش هزینه    های رفت و آمد  ــد و خودکار، کاه کارآم

1. Remote monitoring

ــای مواد  ــایت    های راه دور، کاهش هزینه    ه ــه س ب
ــیمیایی مصرفي، افزایش راندمان سامانه، امکان  ش
ــامانه از محل سودآوری، کاهش  افزایش ظرفیت س
صدمات به تجهیزات و کارکنان مانند از بین رفتن 
ــش هزینه    های بایگانی، بانک  پیک    های کاری، کاه
ــامانه  ــش راندمان س ــل جهت افزای ــات کام  اطالع

می    باشند.
ــوس شامل  فواید نامحسـوس:  فواید نامحس
ــاد بانک  ــده، ایج ــت آب تصفیه ش ــش کیفی افزای
ــش امنیت  ــتناد، افزای ــی کامل و قابل اس اطالعات
سامانه، ایجاد امکان واکنش سریع نسبت به شرایط 
ــان، افزایش  ــردن راندمان کارکن ــراری، باال ب اضط
انعطاف    پذیری سامانه، امکان اعمال نظارت کامل بر 
سامانه در زمان غیبت اپراتور، حفظ محیط زیست 

می  باشد.

4. بررسی موردی ارتقای سامانه  ی اسکادا 
آب و فاضالب شهر اندرسون در ایالت 

نوادا
• آیا استفاده از سامانه    های اتوماسیون پیشرفته 

باعث کاهش هزینه    ها می    شود؟ 
• آیا این سامانه    ها می    توانند هزینه    ی نصب خود 

را با کاهش سایر هزینه    ها جبران کنند؟ 
• این سؤال    ها، سؤال    هایی است که معموالً اکثر 

مدیران و کارفرمایان با آن مواجه می   شوند. 
ــؤال    ها از  ــخ این س ــده پاس • در ادامه تالش ش

طریق یک بررسی موردی شرح داده شود.
ــده  ــمت ارایه ش ــوژی   ای که در این قس متدول

شکل 1. سامانه  ي اتوماسیون صنعتی تصفیه خانه

سامانه  های کنترل و پایش محلی

سامانه  های کنترل و پایش محلی

سامانه  های اتوماسیون محلی

نقش کليدی اتوماسيون صنعتی در صنعت...
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راهکاری است برای کارفرمایان برای تصمیم    گیری 
ــتفاده از اتوماسیون صنعتی  در استفاده یا عدم اس

که در شکل 2 نمایش داده شده است.

1.4. گام  های اجرای متدولوژی
1. تعریف پروژه؛

2. مشخص کردن فواید؛
3. تحلیل مزایای مالی؛

4. تهیه و مشخص نمودن هزینه  های پروژه؛
.NPV 5. محاسبه   ی

ــهر بزرگ ایالت نوادا  ــهر اندرسون دومین ش ش
ــر 250.000  نفر  ــهر جمعیتی براب ــت. این ش اس
ــال 1994  ــامانه   ی تصفیه   ی آب آن در س دارد و س
ــده  ــا هزینه   ای معادل 14 میلیون دالر احداث ش ب
ــهر دو  ــایت جدید این ش ــداث س ــت. برای اح  اس

مؤلفه    بسیار حایز اهمیت بود:
1. کیفیت آب؛

ــایت تا حد  2. اقتصادی بودن بهره   برداری از س
ممکن، که این امر متخصصان طراحی تصفیه خانه 
را واداشت تا از سامانه   های اتوماسیون صنعتی برای 
کاهش نیروی کار استفاده کنند، که پیش از اجرای 
پروژه   ی بهبود با کارکنان یک نوبت کاری به صورت 

7/24 فعالیت می   کند.
ــت  ــاعت در روز اس ــان حضور اپراتور 10 س زم
ــکادا در صورت بروز  ــامانه  ی اس و در باقی موارد س
 شرایط غیرطبیعی آالرم   های الزم را به اپراتور آماده 
می   دهد. کارکنان شامل 6 نفر متصدی اتاق کنترل 
ــه   ی نگهداری  ــد که وظیف ــر برقکار  می   باش و 2 نف

ــامل واحد تصفیه   ی آب، تصفیه   ی  ــامانه که ش از س
فاضالب و باقی امور را به عهده دارند.

از  ــده  ش ــتفاده  اس ــیون  اتوماس ــامانه   های  س
محصوالت شرکت   های اشنایدر و کریسپ می   باشد 
که وظیفه   ی کنترل فرآیند مربوطه را برعهده دارند. 

شمایی از فرآیند مذکور در شکل 3 آمده است.

2.4. نیازمندی  های سامانه
• تهیه  ی آب با کیفیت بسیار باال؛

• کمینه شدن هزینه   ی اپراتوری سامانه؛
• کمینه شدن عملیات تعمیرات و نگهداری.

3.4. هزینه  های نصب سامانه 
• هزینه   ی سامانه  ی اسکادا:   2/292/000 دالر

• هزینه پلنت: 10/733.000 دالر
3/838 MG :میزان تولید  برابر •

982/MG :هزینه   ی نگهداری و تصفیه   ی آب •

NPV  4. 4. محاسبه  ی
ــامانه   ی مذکور صرفه  ــا توجه به روش NPV  س ب

جویی   های زیر را داشته است:
ــه صرفه   جویی در کارکنان برابر یک نفر  • هزین
ــری اپراتورها و  ــل کاهش 1/5 نف ــد. )حاص می   باش

افزایش 0/5 نفری تیم تعمیرات و نگهداری(؛
• 10% کاهش هزینه   ی مواد شیمیایی با ارزش 

مالی   8/207 دالر؛
ــه   ی نفرات و مواد  ــن 4% افزایش هزین • تخمی

شیمیایی در 10 سال؛

• یک سوم هزینه   ی سامانه   ی اسکادا برای واحد 
تصفیه   ی آب می   باشد؛

ــامانه   ی اتوماسیون  • افزایش 50% هزینه   ی س
صنعتی به دلیل استفاده از یک سامانه   ی هوشمند 

به جای یک سامانه   ی ناظر تنها.
ــبات فوق  ــبات نتایج محاس ــا توجه به محاس ب
ــرای پروژه  ــال بعد از اج ــدد NPV برای 10 س ع
ــوددهی  ــانگر س ــد که نش مبلغ 249/365 می   باش
ــیون صنعتی  ــامانه   ی اتوماس ــک س ــتفاده از ی اس
ــدای از  ــوددهی ج ــن س ــه ای ــت ک ــمند اس  هوش
مزیت   های نامشهود پروژه مانند کیفیت آب است. 

5. جمع  بندی و نتیجه  گیری
ــی موردی انجام شده در این مقاله  با توجه به بررس
ــیون صنعتی در بهبود  ــه اهمیت اتوماس می   توان ب
ــی تصفیه  ــای عملیات ــش هزینه   ه ــرد و کاه  عملک
ــر ارایه   ی کیفیت باالی  ــا پی برد که عالوه ب خانه   ه
ــل قبولی نیز  ــرمایه   ی قاب ــت س آب می  تواند برگش
برای مالک سامانه به ارمغان آورد که این سرمایه   ی 
ــتی می   تواند صرف اجرای سایر پروژه   ها برای  برگش

مدیرت بحران آب شود.

منبـع
1. AWWA research foundation 
(2008) Cost and beneft of complete 
water treatment plant. water research 
foundation. (access10 2013)
 

هزینه های نامشهود

تحلیل هزینه چرخه ی عمر

ارزیابی خطرات

امتیازات پروژه مورد کسب و کار

شکل .2 عناصر تشکیل دهنده  ی متدولوژی

هزینه   بر حسب دالرعنوان هزینهردیف

235/000پرسنل1
238/600انرژی2
80/300مواد شیمیایی3
3/756/000سایر 4
4/454/900جمع 5

شکل 3. فرآیند کاری تصفیه خانه

جدول1.  هزینه  های سامانه در سال 2005 
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1. معرفی شرکت کنتورسازی ایران
ــهامی عام( در سال  ــرکت کنتورسازی ایران )س ش
ــک صنعت و  ــارکت وزارت نیرو، بان ــا مش 1347 ب
معدن، شرکت آ.اِ.گ اینترنشنال و سازمان گسترش 
ــهر صنعتی قزوین  مالکیت واحدهای تولیدی در ش
ــال  ــیس گردید. بهره برداری از کارخانه در س تأس
ــتگاه کنتور  1350 و با تولید حدود یکصد هزار دس

آغاز شد. 
ــال در صنعت  ــاوری دیجیت ــد آمدن فن با پدی
ــرکت اکتاریس  ــرکت با همکاری ش کنتور، این ش
ــه به تولید کنتورهای الکترونیک روی آورد و  فرانس
در نهایت خطوط تولید این کنتورها در سال 1385 

باحضور وزیر محترم نیرو افتتاح گردید.
ــدور فرمان مقام معظم رهبری مبنی  پس از ص
بر ضرورت اجرایی شدن اصـل 44 قـانون اساسـی، 
ــام( در  ــهامی ع ـــازی ایران )س ــرکت کنتور س ش
ــرکت های مشمول این اصل قرار گرفت  فهرست ش
ــهام حـاکمیتی آن از طریق بازار بـورس اوراق  و س
ــه برابر  ــومین مرحله ی عرضه به س ــادار، در س به
ــرمایه گـذاری و تجاری  ــرکت س ــت پایه به ش قیم

معین رنـان واگذار شد.
ــازی  ــرکت کنتورس ــازی ش پس از خصوصی س
ــم انداز بیست ساله،  ایران نظر به ضرورت های چش

ــتور کار قرار  ــای کمـی و کیفی تولید در دس ارتقـ
ــه گونه ای که ظرف چند ماه تنها با اتکا به  گرفت ب
ــد به دو برابر رقم  ــای موجود، میزان تولی ظرفیت ه
پیش از خصوصی سازی افزایش یافت. در ادامه نیز 
ــد با حضور معاون  ــا راه اندازی خطوط تولید جدی ب
ــال 1387  ــفند ماه س محترم وقت وزیر نیرو در اس
ــا افزایش ظرفیت تولید به میزان 5 میلیون کنتور  ب
ــال، 168  ــه فاز در س تک فاز و 500 هزار کنتور س
ظرفیت شغلی جدید نیز در این شرکت ایجاد شد.

ــرکت پس از  ــی های اصلی ش یکی از خط مش
ــازی، تقویت بخش تحقیق و توسعه با  خصوصی س
هدف بومی سازی و اخذ کامل فناوری تولید کنتور 

بوده است.
در همین راستا و به واسطه ی قوت یافتن واحد 
ــازی ایران توانسته است  تحقیق و توسعه، کنتورس
ــای ارتقای فناوری در زمینه ی تولید کنتور در  همپ
ــن عرضه کننده ی  ــطح جهانی پیش رفته و اولی س
ــه فناوری  ــد؛ به گونه ای ک ــای نوین باش فناوری ه
ــرکت در  ــط این ش ــن بار توس ــرای اولی AMR ب
ــور معرفی و به کار گرفته شد. هم چنین نصب  کش
کنتورهای هوشمند تولید این شرکت در سطح فوق 
ــتای شکل گیری  توزیع اولین گامی بود که در راس

شبکه ی هوشمند AMI برداشته شده است.

در عین حال با سوق یافتن بازار جهانی به سوی 
ــا همکاری  ــترده ای ب ــاوری AMI، فعالیت گس فن
ــتخدام فناوری یاد  ــرکای خارجی به منظور اس ش
شده در کنتورسازی ایران آغاز شد که پیرو دستور 
ــه ی مجلس مبنی  ــت محترم جمهور و مصوب ریاس
ــور،  ــبکه ی برق کش ــازی ش بر ضرورت هوشمندس
ــه در یک  ــه گونه ای ک ــتری گرفت ب ــتاب بیش ش
ــازمان بهره وری  ــجم تحت مدیریت س حرکت منس
ــابا(، شرکت توانیر و شرکت موننکو  انرژی ایران )س
ــیوم تولیدکنندگان کنتور  ایران و در قالب کنسرس
ــرق ایران )تکبا(، در همکاری تنگاتنگی به منظور  ب
ــکل گیری هر چه سریع تر شبکه ی هوشمند برق  ش
ــات جهانی  ــی از اولین تجربی ــور به عنوان یک کش

سهیم شد.
ــازی های مناسب  اکنون به یاری خدا با بسترس
ــت اندرکاران و متخصصان امر، پروژه ی  توسط دس
ــور در دستور کار  ــبکه برق کش ــازی ش هوشمندس
ــازی ایران، با  ــرم قرار گرفته و کنتورس دولت محت
اتکا به توان و تخصص نیروی انسانی تالشگر خود، 
ــارکت در این  ــی کامل خود را به منظور مش آمادگ

طرح عظیم ملی اعالم می دارد.

سامانه هوشمند 
اندازه گيری و مدیریت 

انرژی سامان

شکل 1. نمایی از خطوط تولید شرکت کنتورسازی ایران
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2. معرفی دپارتمان شبکه های هوشمند برق
ــرکت  ــرق ش ــمند ب ــبکه های هوش ــان ش دپارتم
ــال 1389 تأسیس گردید  کنتورسازی ایران در س
ــازی ایران به عنوان بزرگ ترین  ــرکت کنتورس تا ش
ــور در خاورمیانه پا در عرصه ی  تولیدکننده ی کنت
ــدف اصلی این  ــذارد. ه ــمند بگ ــبکه های هوش ش
ــامانه ی  ــی فهام )فراس ــرای طرح مل ــان اج دپارتم
هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی(، پیاده سازی 
ــمند اندازه گیری )AMI( و فراهم  زیرساخت هوش
ــبکه های هوشمند  ــتر مناسب برای ش ساختن بس

می باشد.
ــازی ایران با آغاز فعالیت این  شرکت کنتور س
دپارتمان، اقدامات ارزشمندی را در زمینه ی اجرای 
طرح فهام انجام داده است که از آن جمله می توان 
ــمند  ــوط تولید کنتورهای هوش ــه راه اندازی خط ب
جهت پاسخگویی به دامنه ی گسترده ی کنتورهای 
ــارکت در اولین  ــمند داخلی و منطقه ای، مش هوش
ــن پروژه ی  ــام و چندی ــرح ملی فه ــه ی ط مناقص
ــازی مصرف منابع  ــم AMI با هدف بهینه س عظی
ــامانه های توزیع و کمک  انرژی، افزایش کارایی س
ــرای تصمیم گیری آگاهانه در  به   مصرف کنندگان ب
ــورد چگونگی مصرف خود نام برد. یکی از اهداف  م
ــبکه های هوشمند ایجاد بستر مناسب  دپارتمان ش
ــبکه ی توزیع و استفاده از  ــازی ش برای هوشمندس
ــازی و اصالح الگوی  تمام ظرفیت ها جهت بهینه س
ــکل3 نمایی از  ــترکین خانگی است. ش مصرف مش
کارایی محصوالت الکترونیکی سامان برای رسیدن 

به این هدف را نشان می دهد.

3. معرفی سامانه ی هوشمند اندازه گیری و 
مدیریت انرژی شرکت کنتورسازی ایران 

(سامان)
ــمند اندازه گیری و مدیریت انرژی  ــامانه ی هوش س
ــازی ایران با نام تجاری »سامان«  شرکت کنتورس
کلیه ی الزامات طرح ملی فهام را برآورده می سازد. 
ساختار کلی این سامانه در شکل 4 نشان داده شده 

است.
اجزای این سامانه به شرح زیر می باشد:

ــمند  کنتور هوشـمند سـامان: کنتور هوش
سامان عالوه بر اندازه گیري مصرف انرژی می تواند 
به عنوان یک هاب مخابراتي عمل کرده و اطالعات 
کنتورهای زیر دست را به صورت مستقیم به سرور 

ــال  کند. این تجهیز مانند یک واسط به منظور  ارس
ذخیره سازي و انتقال  اطالعات کنتورهاي هوشمند 
ــمند  ــل مي کند. کنتور هوش ــامان عم آب و گاز س
سامان به صورت از راه دور توسط سامانه ی مرکزی 

سامان مدیریت مي شود.
ــه فاز هوشمند  نمای ظاهری کنتور تکفاز و س

سامان در شکل 5 نشان داده شده است.
ــخصات فنی و ویژگی های  این کنتور دارای مش

زیر است:
• رجیسترهای اندازه گیری متعدد؛

• صفحه نمایش LCD؛
• حفاظت عایقی کالس II؛

• IP54؛
• ثبت رویدادها؛

• پروفایل بار؛
• واسط نمایش در خانه )IHD(؛

• واسط MBUS با پوشش جداگانه؛
• ماژول های ارتباطی )قابل تغییر(؛
• وجود درگاه پشتیبان RS485؛

ــتیبانی از روش های  ــا پش ــی ب ــه ی  داخل • رل
کنترلی متفاوت برای قطع/ وصل مشترک؛

• جداول تعرفه اصلی و فرعی؛
• قابلیت ارتقای نرم افزار در محل یا از راه دور؛

ــرای نمایش اطالعات  ــری قابل تعویض ب • بات
هنگام خاموشی شبکه؛
• RTC و DST؛
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• تشخیص سال کبیسه و تبدیل تقویم هجری 
خورشیدی؛

ــانی Firmware کنتور به صورت  • به روزرس
محلی و از راه دور؛

• پروتکل DLMS/COSEM؛

 SAMAN جمع کننـده ی هوشـمند داده
ــطي است که بین  PLCC1000: این تجهیز واس
ــامانه ی مرکزی قرار  ــامان و س ــمند س کنتور هوش
مي گیرد. هدف اصلي از به کارگیري آن جمع آوري 
و مدیریت اطالعات دریافتي از کنتورهاي هوشمند 
ــتقیم و کنتورهاي آب، گاز  ــامان به صورت مس س
ــه صورت غیر  ــترک ب ــمت مش و تجهیز انتهایي س
مستقیم مي باشد. این اطالعات شامل رجیسترهاي 
ــدار ها و موارد دیگر مي باشند که  اندازه گیري، هش
ــال مي شود. نمای  ــتم مرکزی سامان ارس به سیس
ــده  ــان داده ش ــکل 6 نش ظاهری این تجهیز در ش

است.
مشخصات این دستگاه به شرح زیر می باشد:

 GPRS/CDMA/3G ــی  ارتباط ــط  واس  •
جهت ارتباط با مرکز کنترل ) up-Link(؛

• درگاه RS232  جهت تنظیمات و نگهداری  
محلی؛

• پورت Ethernet؛
ــات و نگهداری  ــت تنظیم ــوری جه • درگاه ن

محلی؛
• پورت RS485؛

ــکل DLMS/COSEM  جهت قرائت  • پروت
کنتورها؛

• ماژول ارتباطی Plug & Play؛
ــانی Firmware از طریق ارتباط  • به روزرس

محلی و از راه دور؛
• نمایش کنتورهای نصب شده بر روی هر فاز؛
ــازی رویداد و گزارش آن به صورت  • ذخیره س

ــمند  ــکل 3. بهره وری انرژی در خانه های  هوش ش
مجهز به تجهیزات الکترونیکی سامان

شکل 2. تعدادی از کنتورهای 
هوشمند تولیدی شرکت 

کنتورسازی ایران

سامانه هوشمند اندازه گيری و مدیریت انرژی سامان
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خودکار؛
ــزارش رویدادها به مرکز کنترل در صورت  • گ

قطع برق با استفاده از باتری پشتیبان؛
ــای  پارامتره ــازی  و ذخیره س ــری  اندازه گی  •

ترانسفورماتور )دما، فشار روغن و ...(؛
• تراشه امنیتی 1ESAM داخلی

تجهیزات خارجي: نوعي دیگري از تجهیزات 
ــت توزیع( که با  ــتند )تجهیزات موجود در پس هس
ــط ارتباطی محلی به جمع کننده  ــتفاده از واس اس
ــامان متصل می شوند و اطالعات آن ها  هوشمند س
ــتم مرکزی ارسال  برای تحلیل و مدیریت به سیس

می شود.
 SAMAN( سـامان  مرکـزي  سیسـتم 
ــامان  ــتم مرکزی س Central System(: سیس
ــامانه مانند  ــتم هاي کاربردي دیگر این س ــا سیس ب
ــاب مشترکین، سامانه ی  سامانه ی صدور صورتحس
ــامانه ی مدیریت بار سامان  مدیریت خاموشی و س
ــؤولیت مدیریت تمام  ــاط برقرار مي کند و مس ارتب
ــدي، کنترل و  ــد پیکربن ــا مانن ــات و داده ه اطالع
ــتم را برعهده  ــزاي سیس ــام اج ــرداري از تم بهره ب
دارد. عملیات روي رویدادها و هشدار ها و مدیریت 
بهره برداري ارتباطات سیستم نیز بر عهده سیستم 

مرکزی سامان می باشد.
 SAMAN( سیستم هاي کاربردی سامان
ــردی  ــتم های کارب Legacy Systems(: سیس
ــامان شامل سیستم هاي فني و تجاري که شامل  س
ــامانه ی تنظیم تعرفه،  ــامانه ی ثبت کنتورها، س س
ــامان، سامانه ی  ــاب س ــامانه ی صدور صورتحس س
ــامان  ــي س ــت خاموش ــرژي و مدیری ــت ان مدیری
ــاز بهره برداران  ــه فرآیندهاي مورد نی ــند  ک می باش

شبکه را انجام مي دهند.

3. 1. مشخصات سیستم هوشمند 
اندازه گیری و مدیریت انرژی سامان

ــری و مدیریت انرژی  ــمند اندازه گی ــتم هوش سیس
سامان دارای مزایای زیر است:

• قرائت خودکار و بنا به درخواست؛
ــبکه توزیع با  ــت اطمینان ش ــش قابلی • افزای

تشخیص سریع خطای شبکه توزیع؛
• امکان پیش  بینی دقیق بار؛

• امکان پیش فروش برق؛
ــدازی بازار  ــب برای راه  ان ــتر مناس • ایجاد بس

خرده  فروشی برق؛
ــب برای پیاده سازی شبکه  • ایجاد بستر مناس

هوشمند گاز و آب؛
ــام خدمات  ــب برای انج ــتر مناس • ایجاد بس

جانبی در راستای پیاده سازی دولت الکترونیک؛
• کاهش تلفات غیر فني؛

ــترک )مدیریت  • مدیریت تقاضا با موافقت مش
تعرفه(؛

1. ESAM Embedded  Security Access Module 

شکل 6. دستگاه هوشمند جمع کننده ی داده سامان

شکل 4. ساختار سامانه ی هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی شرکت کنتورسازی ایران )سامان(

شکل 5. کنتور هوشمند 
تکفاز و سه فاز سامان
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Data Base
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System
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• مدیریت تقاضا و اعمال محدودیت در شرایط 
بحراني؛

ــاني  • اصالح الگوي مصرف از طریق اطالع رس
به مشترک در زمان هاي مختلف؛

ــات و کاهش  ــتم وصول مطالب ــود سیس • بهب
ــات معوقه، به دلیل امکان قطع و وصل از راه  مطالب

دور؛
• کاهش هزینه هاي قرائت، سرویس و نگهداري 

و قطع و وصل مشترکین؛
ــازي براي  • امکان پیش فروش برق و آماده س

بازار خرده فروشي برق؛
 PLC کنتور هوشمند سامان می تواند از طریق
ــمند داده سامان  و RS485 با جمع کننده ی هوش
ارتباط برقرار کند. ساختار این ارتباط در شکل های 

7 و 8 نشان داده شده است.
ــامان از  ــمند س ــاختار ارتباطی کنتور هوش س
ــکل 8 نشان داده شده است.  طریق RS485 در ش
همانطور که در این شکل مشاهده می شود می توان 
 RS485 ــورت ــف کنتورهای دارای پ ــواع مختل ان
ــل کرد و از  ــه SAMAN Collector متص را ب

ــال داد. یکی  ــرور انتق این طریق اطالعات را به س
ــتم انتقال اطالعات  ــن مزایای این سیس از مهم تری
ــرور و عدم  ــی به س ــی معمول ــای دیجیتال کنتوره
ــب کنتورهای  ــور اپراتور در محل نص ــاز به حض نی

دیجیتالی است.

سامانه هوشمند اندازه گيری و مدیریت انرژی سامان
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SAMAN PLCC1000 SAMAN 5000 CT SAMAN 5000 DC SAMAN 2000

SAMAN 5000 CT-PT

MV feeder Line

PLC Network

Low Voltage Feeder

SAMAN Data Concentrator + SAMAN PLC Meters

(GPRS meter)

20/0.4 kV

 

تکنولوژی ارتباطی
انتقال اطالعات در سیستم هوشمند سامان نیازمند 
ــکل 7  ــد. ش ارتباط دو طرفه قابل اطمینان می باش
بخش های مختلف این ارتباط را مشخص می نماید.

(Home Area Network) HAN
ــتفاده از این نوع  ــا اس ــامان ب ــمند س کنتور هوش
بسترهای ارتباطی قابلیت اتصال به کنتورهای آب، 
گاز و حرارتی که استانداردهای Modbus در آن 
رعایت شده است را دارد. عالوه بر این اتصال کنتور 
ــگر خانگی سامان برای  ــمند سامان به نمایش هوش
اطالع لحظه ای مصرف کننده از میزان و قیمت برق 
ــتفاده از HAN میسر است. این  مصرفی نیز با اس
ــرایط اجرای  ــته به ش کانال ارتباطی )HAN( بس
ــتفاده از بسترهای M-Bus و  پروژه می تواند با اس

RS485 برقرار گردد.

(Local Area Network) LAN
ــامان ــمند س ــور هوش کنت از  ــات  اطالع ــال   انتق
S - PLCC1000P تا جمع کننده هوشمند داده 

ــته قرار می گیرد. در این انتقال  MAN در این دس
ــتم های  ــرایط پروژه می توان از سیس ــته به ش بس

ارتباطی گوناگون استفاده نمود.

(Wide Area Network) WAN
ارسال اطالعات از جمع کننده هوشمند داده یا خود 
کنتور سامان به صورت مستقیم به سرور مرکزی با 
استفاده از این کانال ارتباطی انجام می پذیرد. بستر 
ــش از اهمیت ویژه ای  ــال اطالعات در این بخ ارس
برخوردار است با توجه به وسعت پروژه های تعریف 
ــابه پهنای باند مورد استفاده و  ــده در موارد مش ش
ــان در انتقال اطالعات در  ــرعت و قابلیت اطمین س

این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

پارامترهای امنیتی به کار رفته در سامانه ی 
هوشمند سامان 

• امکان دسترسي غیر مجاز، سرقت و استفاده 
ــات محرمانه نظیر تغییر داده ها  غیر مجاز از اطالع
ــامان و یا در حین تبادل در شبکه  بر روي کنتور س

وجود ندارد.
ــن یکپارچگي یا قابلیت  ــت رفت • امکان از دس
اطمینان پردازش داده ها و اطالعات تولیدي وجود 

ندارد.
ــترس پذیري سیستم هوشمند سامان به  • دس
ــده است )مرکز پشتیباني و  صورت کامل تأمین ش

پردازش داده محفوظ مي باشد(
ــاز )به طور مثال به  ــکان تغییرات غیر مج • ام

روزرساني غیر مجاز Firmware( وجود ندارد.

افق های پیش رو
ــتم  ــامان به عنوان یک سیس ــا توجه به اینکه س ب

 SAMAN و RS485 شکل 8. ارتباط
Collector در سامانه هوشمند سامان

ــامانه ی  ــاختار ارتباطی PLC در س ــکل 7. س ش
هوشمند اندازه گیری و مدیریت سامان

ــت،  ــده اس ــاختی در بخش توزیع طراحی ش زیرس
ــتم در مناطق هدف، گام بعدی  پس از نصب سیس
ــایر نرم افزارها و  ــامانه با س ایجاد ارتباط بین این س
سیستم های موجود در شرکت های توزیع می باشد. 
ــجم و یکپارچه  ــی منس ــای اطالعات ــاد بانک ه ایج
ــاختار مدیریت جزیره ای  اولین گام در خروج از س
ــای اجرایی  ــد. نرم افزاره ــبکه توزیع می باش در ش
ــامانه ی  ــازی س ــرکت های توزیع پس از پیاده س ش
ــود را در  ــامان اطالعات مورد نیاز خ ــمند س هوش
ــامانه دریافت  ــش از پایگاه اطالعات این س هر بخ
ــد و تحلیل های الزم بر روی این اطالعات  می نماین
خام صورت خواهد گرفت تا در نهایت خروجی های 

مورد نظر تولید شود.

(GIS( سیستم اطالعات جغرافیایی
ــناریوهای ارتباطی برای شرکت های  جذاب ترین س
ــی  ــش قابل برنامه ریزی و بررس ــع در این بخ توزی
ــترکین و  ــه اطالعات مش ــی ب ــد. دسترس می باش
ــبکه )با توجه به قابلیت های کنتورهای  وضعیت ش
ــار واحد  ــل توجهی در اختی ــات قاب ــامان( امکان س

دیسپاچینگ شرکت های توزیع قرار می دهد.

سامانه های خدمات خاموشی و حوادث 
(121)

ــری  ــتم پیگی ــا سیس ــامان ب ــتم س ــاط سیس ارتب
ــی ها و حوادث، امکان خدمت رسانی بیشتر  خاموش
با کاهش زمان خاموشی را برای شرکت های توزیع 
ــا توجه به اطالعات  ــراه دارد. عالوه بر این ب به هم
ــترک بسیاری از تماس های  موجود از وضعیت مش
ــور قابل پیگیری  ــاط با اپرات ــترکین بدون ارتب  مش
ــیار دیگری هم در این  ــناریوهای بس ــد. س می باش

بخش قابل طرح و بررسی می باشد.

ارتباط با نرم افزارهای وصول مطالبات
ارتباط بانک اطالعات سامان با بانک نرم افزار وصول 
ــترکین  ــات امکان کنترل دقیق وضعیت مش مطالب
ــترکین  ــات مش ــت خدم ــه معاون ــاب را ب بدحس

شرکت های توزیع می دهد.

ارتباط با نرم  افزارهای صدور قبض
ــون در صدور  ــت های گوناگ ــکان تنظیم سیاس ام
ــترکین متفاوت در  ــق مختلف یا مش قبوض مناط
ــان در هر  دوره های مجزا، ایجاد مقاطع زمانی یکس

دوره قرائت از مزایای این ارتباط می باشد.

سامانه هوشمند اندازه گيری و مدیریت انرژی سامان
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ــت که  ــوري اس ــان تنها کش ــر آلم ــال حاض در ح
ــدارد و در  ــرعت وجود ن ــن کنترل س  در آن قوانی
بزرگراه  هاي آن محدودیت سرعت براي خودروها در 
 نظر گرفته نشده است؛ با این حال آمار تصادفات در 
ــته 12%  ــال گذش ــبت به س بزرگراه   هاي آلمان نس
ــت که در  ــت. این در حالی اس ــته اس کاهش داش
ــار تصادفات هر  ــورهاي جهان، آم ــیاري از کش بس
ــاله افزایش پیدا مي   کند، واقعاً دلیل این کاهش  س
ــت؟ آیا فرهنگ باالي مردم  ــمگیر چه بوده اس چش
ــامانه   های  ــن امر گردیده یا س ــور باعث ای این کش
ــده بر روي خودروهاي آلماني دلیل  ایمني نصب ش
ــت که عالوه بر باال  ــت؟ جواب این اس آن بوده اس
ــان و ارتقای فرهنگ  ــردم در آلم ــودن فرهنگ م ب
ــتفاده از سامانه   های حمل  رانندگي و  همچنین اس
ــاخت  ــور و مرور، در س ــي جهت عب ــل عموم و نق
ــدس بنز، آئودي، بي.  خودروهاي آلماني نظیر مرس
ــر وجود ترمز  ــن و غیره، عالوه ب ــس واگ ام.و، فولک
ضدقفل و کیسه   ی هوا که امروزه در اکثر کشورهاي 
ــت،  ــا روي خودروها الزامي اس ــب آن  ه جهان نص
ــرفته   اي نصب  ــامانه   های ایمني پیش تجهیزات و س
ــم تصادفات و حفظ  ــده   اند که باعث کاهش حج ش

جان راننده   ها و عابرین پیاده مي   شوند.
ــور آلمان،  ــدي کش ــاي تولی ــروزه خودروه  ام
ــس و گران قیمت برندهاي  به   ویژه خودروهاي لوک
ــي.ام.و به بیش از  ــدس بنز و ب معروفي چون مرس
ــت سامانه   ی ایمني و امنیتي مجهز مي باشند.  بیس
ــامانه   ها که براي جلوگیري  یکي از مهم   ترین این س
ــامانه   ی ترمز خودکار  ــده، س از تصادفات اختراع ش
است. به محض این که مانعي در مقابل خودرو قرار 
گیرد، خودرو به صورت خودکار توقف مي   کند. مانع 
جلوي خودرو به وسیله   ی دوربین ویژه   ای شناسایي 
ــي، راننده را از وجود  ــیگنال صوت گردیده و یک س
ــخص مطلع مي  نماید و راننده را به توقف  مانع یا ش
ــد  خودرو وادار مي   کند. اگر وضعیت به صورتي باش
که راننده نتواند با دیدن مانع عکس   العملي از خود 
نشان دهد، ترمزهاي خودکار خودرو فعال گردیده 
و خودرو را متوقف مي   کنند. این سامانه در مواقعي 
ــده از رانندگي پرت  ــد که حواس رانن مفید مي  باش
مي   شود. برای مثال اگر راننده در حال آدرس دادن 
 ،CD خودرو، تعویض GPS ــامانه   ی رهیاب به س
ــامانه   ی صوتي خودرو و یا جواب دادن به  تنظیم س
ــد، این سامانه به کاهش تصادفات  تلفن همراه باش

ــایاني مي  نماید و  ــارات ناشي از آن کمک ش و خس
ــیب و  ــي که تصادفي هم پیش بیاید، آس در صورت

خسارت کمتري به راننده وارد مي   شود.
ــش تصادفات  ــه در کاه ــري ک ــامانه   ی دیگ س
ــه نام  ــت ب ــامانه   اي اس ــر بوده، س ــان مؤث در آلم
ــز و  ــدس  بن ــاي مرس ــه خودروه  Distronic ک
ــامانه  ــتفاده مي کنند. اگر این س ــي  باخ از آن اس م
ــه صورت  ــود، ب ــال وقوع تصادف ش ــه احتم متوج
خودکار ترمز کرده و کمربندها را نیز محکم مي کند 
ــرعت خودروهاي  و همچنین اگر متوجه افزایش س
جلویي و خالي شدن جلوي راننده شود، به صورت 

ــرعت خودرو را افزایش مي  دهد تا آن را  خودکار س
ــرعت اولیه بازگرداند. این سامانه  با استفاده از  به س
حسگر و رادار ویژه مي تواند دریچه   ی کنترل بنزین 
و سامانه   ی ترمزها را به گونه اي تنظیم کند که اگر 
ــاي جلویي رخ داد یا  ــرعت خودروه تغییري در س
ــال راننده اي محتاط در جلوي خودرو قرار  برای مث
ــایر خودروها  ــرعت کمي نسبت به س گرفت که س
ــا خودروهاي  ــت، همواره فاصله   ی خودرو را ب داش
ــي در حدی مطمئن حفظ نماید. الزم به ذکر  جلوی
ــت که همواره امکان دخالت در کار این سامانه،  اس

توسط راننده وجود دارد.

تأثیر سامانه  هاي اتوماسیون خودرو بر 
ایمنی و رفاه سرنشینان

برگردان: اشكان معصومي
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ــد و یا  ــا خواب آلوده باش ــته ی اگر راننده خس
ــگام رانندگي بخوابد  ــراي چند ثانیه در هن حتي ب
ــود.  یا چرت بزند، مي   تواند باعث فاجعه   ی بزرگي ش
به همین علت خودروهاي پیشرفته   ی آلماني مجهز 
به سامانه   اي هستند که در صورت خوابیدن راننده 
ــاده، با لرزانیدن  ــروج خودرو از خط کناري ج و خ
ــدار  فرمان خودرو و ایجاد صداي زیاد به راننده هش
ــامانه  ــده را بیدار مي   کند. یعني این س  داده و رانن
خط  کشي کنار جاده یا خیابان را تشخیص مي   دهد 
ــود. رانندگي  ــع از بروز حادثه   اي جدي مي   ش و مان
ــوادث مخصوص به خود  ــب هم خطرات و ح در ش
ــي  ــي در روز، کم ــا رانندگ ــه ب  را دارد و در مقایس
مشکل   تر و خطرناک   تر به نظر مي   رسد. دیدن موانع 
ــت  ــب از اهمیت ویژه   اي برخوردار اس  در هنگام ش
به  طوري که برندهاي خودروسازي معروف آلمان، بر 
روي خودروهاي پیشرفته   ی تولیدي خود سامانه   اي 
ــتفاده از دوربین   هاي مادون  نصب کرده   اند که با اس
ــز یا دوربین   هاي حرارتي، راننده مي   تواند موانع  قرم
ــخاص را تا فاصله   ی 300 متري در شب هم  و یا اش
ــا را در صفحه   ی  ــد و به راحتي آن  ه ــخیص ده تش
ــاهده نماید. این سامانه در  نمایش جلوي خود مش

بي.ام. و با نام Night Vision شناخته مي   شود.
اگر راننده به دلیل سکته یا بیماري   هاي ناگهاني 
ــد، با  ــر قادر به ادامه   ی رانندگي نباش و خاص دیگ
فشار دکمه   اي خودرو را متوقف مي   نماید. وقتي که 
ــامانه   ی  ــود، س دکمه   ی توقف اضطراري1 زده مي   ش
ــه مي   گردد که راننده قادر به  امنیتي خودرو متوج
ادامه   ی رانندگي نبوده و این سامانه کنترل خودرو 
ــرعت خودرو را کاهش  ــت مي   گیرد و س را در دس
ــد، به  ــمت چپ جاده باش داده و اگر خودرو در س
آرامي خودرو را به سمت راست منحرف نموده و در 
همین هنگام به صورت خودکار دکتر یا آمبوالنس 
ــع مي   کند و مکان خودرو را گزارش مي   دهد  را مطل

تا آن  ها براي امدادرساني راننده بیایند.
ــابه دیگري به نام »سامانه   ی  ــامانه   ی مش     س
پیشرفته   ی پاسخ به تصادفات« در هنگام تصادفات 
ــس تعبیه گردیده  ــدید بر روي خودروهاي لوک ش
ــه   ی هوا فعال  ــدن کیس ــت که به محض باز ش  اس
ــدي  ــاي تولی ــامانه در خودروه ــن س ــود. ای مي   ش
مرسدس بنز با عنوان EARS 2 و در بي.ام.و با نام 
ــناخته مي   شود که پس از بروز تصادف  Assist  ش
ــدید و در صورت باز شدن کیسه   های هوا، به  طور  ش
خودکار چراغ   هاي داخل اتاق خودرو را روشن کرده 
و درب   هاي خودرو را از حالت قفل خارج مي   نماید. 
ــودکار محل تصادف  ــامانه به صورت خ این س
ــتان   ها و مراکز اورژانس اطراف اطالع  را به بیمارس
ــان قرار  ــار آن ــادف را در اختی ــات تص داده و جزیی
ــه در خودروهاي  ــت ک ــد. این در حالي اس مي ده
تولیدي فولکس واگن، مانند توارگ، گلف و یا حتي

1. Emergency Stop
2. Enhanced Accident Response System

ــه، این سامانه باتري خودرو را از   خودروهاي پورش
ــع مي کند تا برق موجود  ــد برق یا آلترناتور قط مول
ــود.  ــث انفجار بنزین نش ــزات خودرو باع در تجهی
همچنین این فناوري در خودروهاي ساخت شرکت 
ــامانه  ی سوخت   رساني خودرو را در زمان  آئودي، س
باز شدن کیسه   هاي هوا قطع مي کند تا باعث آتش 

سوزي یا انفجار خودرو نشود.
ــتفاده جهت  یکي دیگر از فناوري   هاي مورد اس
ــامانه   ی  ــي خودروهاي گران قیمت آلماني، س ایمن
پارک خودکار3 مي   باشد که در مکان   هایي که براي 
ــت و راننده نمي   تواند  پارک کردن خودرو تنگ اس
بعد از پارک، درب خودرو را باز نموده و پیاده شود، 
ــده از خودرو  ــه این صورت که رانن ــرد دارد. ب کارب
ــرل از راه دور به  ــط کنت ــده و خودرو توس پیاده ش
صورت خودکار پارک مي   شود. این سامانه در برخي 
ــدس بنز و مي باخ  از خودروها مانند بي.ام.و و مرس
ــرفته  تر است و راننده را در یافتن محل  قدري پیش
ــواج الکترومغناطیس  ــک مي   کند و با ام پارک کم
ــکن و کنترل مي   نماید تا با توجه  کنار خیابان را اس
ــارک خودرو  ــاي خالي جهت پ ــه ابعاد خودرو ج ب
ــب  ــد و به محض یافتن محل پارک مناس پیدا کن
ــا صداي بوق به راننده اعالم مي   کند که خودرو را  ب

3. Auto�Park

ــاده نماید. در این حین راننده  براي پارک دوبل آم
ــت خود را از فرمان رها نموده و بازدن دکمه   ی  دس
ــود تا سامانه به صورت  پارک خودکار منتظر مي   ش
ــارک کردن خودرو  ــودکار، فرمان را در جهت پ خ
ــن فواصل جانبي  ــا در نظر گرفت ــت کرده و ب هدای
ــودرو از موانع و خودروهاي دیگر، آن را در محل  خ
مناسب پارک نماید. مطمئناً به زودي و با پیشرفت 
فناوری ساخت خودرو و تجهیزات ایمني آن، راننده 
در خودرو تنها نقش سرنشین را دارد و بدون ترس 
ــیر مورد  ــوادث رانندگي در مس ــات و ح از تصادف
ــه کاهش آمار تصادفات  نظر رانندگي مي   کند. البت
ــد که با وجود  رانندگي در صورتي محقق خواهد ش
ــبي این سامانه   هاي پیشرفته، امکان  گران بودن نس
ــتفاده از آن  ها در کلیه   ی خودروها وجود داشته  اس
ــن فناوري   هاي ــفانه در حال حاضر ای ــد. متأس باش

ــا در خودروهاي لوکس و گران قیمت و  ایمني تنه
در برندهاي معروف خودروسازي استفاده مي   شوند 
ــامانه   ها در خودروهاي  ــورت کاربرد این س و در ص
ــن یا مزیت  ــط، از آن  ها به عنوان آپش کالس متوس
نسبي براي آن خودرو نام برده مي   شود که براي آن 
خودرو افزایش نسبي قیمت را نسبت به خودروهاي 

کالس متوسط در برخواهد داشت.

تأثير سامانه  هاي اتوماسيون خودرو بر ایمنی
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مهندس خوب

دکتر علیرضا فریدونیان
استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه 

صنعتی خواجه نصیر طوسی

اشاره: در سال 1378، مقاله ای با عنوان »مهندس 
ــجویی  ــریه ی دانش خوب« برای مجله ی برکام، نش
ــته  ــکده فنی، نوش ــکده برق و کامپیوتر دانش دانش
ــردآوری از منابع )به ویژه کتاب  بودم؛ که حاصل گ
دانیل بابکاک( و نیز برخی تجربه های شخصی بود. 
ــنهاد تحریریه ی مجله ی صنعت هوشمند،  به پیش
ــده ی »مهندس  ــدم که نسخه ی به روز ش بر آن ش
خوب« را برای چاپ در صنعت هوشمند تهیه کنم. 
ــال کار در  فکر می کنم در فاصله ی این چهارده س
ــراح و پیمانکار  ــف از مهندس ط ــمت های مختل س
جزء تا مدیر پروژه و پژوهشگر ارشد در محیط های 
ــی، تجربیاتی  ــف داخلی و بین المللی مهندس مختل
ــکاران مهندس  ــه می تواند برای هم ــه ام ک اندوخت

جوان تر سودمند باشد. 
ــتار،که برخالف علوم  بدیهی است که این نوش
ــات و فیزیک، از  ــی، ریاضی ــل مهندس ــخت مث س
جنس علوم نرم است از نایقینی بیشتری برخوردار 
ــت و می تواند محل مناقشه و اختالف آرا باشد.  اس
بنابراین، امیدوارم دوستانی که این مقاله را مطالعه 
ــی یا انتقادی خود را  می فرمایند، بحث های تکمیل

برای چاپ به مجله  ارسال فرمایند.

ش
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1. مقدمه 
 در سال 1984، انجمن آمریکایی جوامع مهندسی1،

ــاغل در صنعت  ــین ش تحقیقی را در مورد مهندس
ــخنامه بود:  هدایت نمود]1[ که حاصل 3357 پاس
69 % پاسخنامه ها از نامه هایی که به آدرس اعضای 
ــده بودند و 31 %  ــی مهم پست ش جوامع مهندس
پاسخنامه ها از بازدیدهایی که از 22 شرکت دارای 
ــود؛ جمع آوری  ــل آمده ب ــرفته به عم فناوری پیش
ــؤاالت این بود که شما چقدر از  ــدند. یکی از س ش
ــخ  ــتید؟ پاس ــی تان راضی هس تحصیالت مهندس
ــان از تحصیالت  ــزان رضایت آن ــین به می مهندس

مهندسی شان بدین ترتیب بوده است: 
• تحصیالت فنی 88%؛

• آماده شدن برای شغل فعلی 66% ؛
• مهارت های ارتباطی نوشتاری 62% ؛

• مهارت های ارتباطی شفاهی 55% ؛

• مهارت های ارتباط انسانی 52% ؛

• هدایت شغلی %24 .

ــخ دهندگان  ــق، 55% از پاس ــان تحقی در هم
ــود بیان  ــغلی خ ــت ش ــود را از موقعی ــت خ رضای
ــغلی  ــرفت ش نمودند، اما فقط 22% از آنان از پیش
ــین، چهارسال یا بیشتر  خود راضی بودند. مهندس
ــرایطی می گذرانند که اگر مسایل علمی و  را در ش
ــتی حل کنند، با نمرات باال و مشابه  فنی را به درس
ــوند. لذا اصاًل تعجب آور نیست  ــویق می ش آن تش
ــد، انتظار دارند که  ــروع به کار می کنن که وقتی ش
ــه موفقیت انجام  ــه باید برای نیل ب ــام آن چه ک تم
ــر مهارت های علمی  و فنی  ــد، بکار بردن مؤث بدهن
است که در تحصیل مهندسی آموخته اند. این الزم 
ــت، اما کافی نیست! مهندسین موفق می آموزند  اس
ــان را با همان مهارت ها اداره کنند و نیز  که شغلش
 بتوانند خوب فکر کنند. همانگونه که کارل ساگان2

ــت،  ــی از معلومات نیس ــش مخزن ــد: »دان  می گوی
ــت«. در این مقاله  ــیوه ای از اندیشیدن اس بلکه ش
ــی و ارتباط  ــی نقاط ضعف آموزش مهندس به برخ
ــی می پردازیم. ابتدا تجاربی  ــا حرفه ی مهندس آن ب
ــدن  ــین موفق در مورد آماده ش را از زبان مهندس
ــروع صحیح در بازار کار بیان می کنیم.  برای یک ش
ــغلی3 ــیر ش ــا مس ــه ب ــی را در رابط ــپس نکات  س

ــت  ــود. آنگاه بحثی خواهیم داش ــان خواهیم نم بی
ــه می تواند هدف یک  ــاغلی ک در رابطه با انواع مش

فارغ التحصیل مهندسی باشد.

2. آمادگی برای یک آغاز خوب
1.2. پیش زمینه 

ــاله بهترین رتبه های کنکور جذب رشته های  هرس
ــوند. اما برای بیشتر افراد حرفه ای،  مهندسی می ش
ــغل، ارضا کننده نیست. برای  صرف داشتن یک ش

1. American Associationof Engineering Societies 
(AAES) 
2. Carl Sagan 
3. Career 

ــاختن یک  ــه ای خوب، باید از س ــک زندگی حرف ی
شخصیت ویژه که موفقیت شغلی آینده را تضمین 
ــت چند دهه  ــما ممکن اس ــد، آغاز نمود. ش می کن
ــاغل اولیه تان  بعد به کارها یا تصمیماتی که در مش
ــتید، فکر کنید که می توانسته شما را موفق یا  داش
موفق تر بگرداند. شاید آن گاه مایل باشید تجربه ای 
ــین  ــت آورده اید با مهندس ــختی بدس ــه به س را ک

جوانی که در آغاز راه هستند به اشتراک بگذارید.
خوشبختانه، تعدادی از مهندسین موفق این کار 
را انجام داده اند. یکی از آنان هنری فایول  مهندس 
ــت.  ــت فرانسوی اس ــرداز مدیری ــدن و نظریه پ مع
ــوز هم مانند  ــین جوان« هن »نصایحش به مهندس
ــده بود )1916( تر و  ــال های اولی که منتشر ش س
ــما در درونتان شاد هستید که  ــت ]2[:»ش تازه اس
ــتید و میل نامحدودی برای بدست  ــودمند هس س
ــه ی خدماتتان  ــی با ارای ــگاه غرورآفرین آوردن جای
دارید. توانمندی هایی که شما در زندگی شغلی بکار 
ــتند که در دانشکده  می برید، دقیقاً همان هایی نیس
ــره گرفته اید. هنر بکار گرفتن افراد  بخاطر آن ها نم
و چرخ ها )که در امتحانات  دانشکده ارزیابی نشده 
است( اثر قابل مالحظه ای در موفقیت یک مهندس 
ــت که شاگرد اول یک کالس  دارند. تعجب آور نیس
ــه کسی نیست که در مهندسی بهتر از همه  همیش
عمل می کند. شما به اندازه ی کافی برای مبارزه در 
ــده اید. دانشکده درک  مدیریت و بازرگانی آماده نش
چندانی از مدیریت، تجارت و حسابداری که از لوازم 
یک مدیر هستند، به شما نداده است. حتی اگر این 
درس ها برای شما ارایه شده باشد، بازهم نمی دانید 
ــت و در  ــه ی عملی کاربرد آن چگونه اس ــه تجرب ک
ــاط با افراد و چیزها به چه وضعی در می آیند؟  ارتب
ــر روی توان فنی  ــه مقدار زیادی ب ــما ب آینده ی ش
شما استوار است، اما به مقدار بیشتری روی توانایی 
مدیریتی شما تکیه می کند. حتی اطالعات اولیه در 
مورد اینکه چگونه فرمان بدهید، برنامه ریزی کنید، 
ــازمان دهی و کنترل کنید، مکمل جدایی ناپذیر  س
ــت. در بازار کار، شما در مورد  ــما اس دانش فنی ش
ــته هایتان مورد قضاوت واقع نمی شوید، بلکه  دانس
ــوید.  بر مبنای آن چه انجام می دهید، ارزیابی می ش
ــراد، ضرورت  ــری و کارکردن با اف ــوزش بکارگی آم

مهمی است.«
ــناخته شده تر آمریکایی  یک مرجع تازه تر و ش
ــد ]3[. فصل »آنچه تازه  ــو جی کینگ می باش دبلی
ــد« در کتاب  ــد بدانن ــه ی اول بای ــا در مرحل کاره
»قوانین نانوشته ی مهندسی« او چهارچوبی را برای 
ــما  بحث در رابطه با کار رییس و افراد مرتبط با ش
ــف می کند. در همین چهارچوب، کتاب، نکات  تعری
ــی و مدیریت از  ــرای موفقیت در مهندس کلیدی ب
برنارد سارچت رییس و بنیان گذار انجمن آمریکایی 
مدیریت مهندسی ]4[ مطالب جالبی دارد. در اینجا 

خالصه ای از این مطالب را مالحظه می فرمایید. 

2.2. در رابطه با کار
مهندس دانش آموخته ی دانشگاه و تازه وارد به بازار 
ــال اول حضورش در سازمان،  کار، در طول چند س
ــب می کند. انجام یک  نمراتش را از محیط کار کس
ــتثنایی در یک مأموریت کم اهمیت بهترین  کار اس
راه برای شناخته شدن به عنوان یک فرد رقابت جو 
ــت. مدیران اجرایی به دنبال افراد مبارزه جویی  اس
ــؤولیت تر  ــمت های پرمس ــتند تا آنان را به س هس
ــجویان  ارتقا دهند. این امر در مورد کارآموزی دانش
مهندسی فارغ التحصیل نشده در صنعت نیز صادق 
ــجویان  ــد. دنیس لی ]5[ دریافت که دانش می باش
ــتند  ــانی هس دارای روحیه ی همکاری باالتر از کس
که سخت کار می کنند و مأموریت های کاریشان را 
ــاهده شد  پرچالش تر می یابند. در همین پروژه مش
ــد از فارغ التحصیلی از  ــال بع که همین افراد دو س
ــاده به  نظر حرفه ای موفق ترند. اگر یک مأموریت س
ــما داده شده که جذابیت و چالش چندانی برای  ش
ــما ندارد، در رابطه با انجام کار مورد عالقه ای که  ش
تجربیات بیشتری به شما بدهد با رییس تان گفتگو 
کنید. اگر او نخواست یا نتوانست کاری انجام دهد، 
ــغل  ــازه بخواهید که با مدیر دیگری که ش از او اج
ــما را اداره می کند کار کنید، اگر این  ــورد نظر ش م
ــازمان دیگر  ــد به دنبال یک س ــر نش کار هم میس
بگردید. شاید در شرایطی باشید که چاره ی دیگری 
ــردن در آن بخش ندارید. در این صورت،  جز کار ک
ــالت آور فعلی تان را آنقدر  ــعی کنید که کار کس س
ــغلی  ــه بتوانید به جایگاه ش ــام دهید ک خوب انج

جذاب تر و پرچالش تری دست بیابید.

1.2.2. منتظر دیگران نشوید، خودتان 
کارها را انجام دهید

ــتیار، یک مجری و یا یک کارآموز  ــما دس این که ش
ــاز دارید،  ــه آن نی ــه ب ــی ک ــام کارهای ــرای انج ب
ــت که تا رسیدن او  ــته اید، به این معنی نیس خواس
ــت روی دست بگذارید. یک فایل کنترل پروژه  دس
ــرفت کار پیگیری  ــید و در مورد پیش ــته باش داش
ــری کنید. اگر  ــر الزم بود، باز هم پیگی ــد و اگ کنی
ــکل مواجه شدید، راه دیگری برای انجام کار  با مش
ــد و یا دو روش موازی را همزمان بکار گیرید.  بیابی
ــید و نستوه، و بیاموزید که به تفاوت ها  فهمیده باش

و جزییات توجه کنید. 

2.2.2. نهایت استفاده را از زمان ببرید
ــهرت در مدت زمان یک هفته ی کاری  ــن ش حس
ــت نمی آید و برای یک  ــاعته بدس چهل و چهار س
ــه در اوقات  ــد به مطالع ــر بودن، بای ــه ای مؤث حرف
فراغت ادامه داد. وقتی مسؤولیت های شما افزایش 
ــل زمانی بدون  ــد، در می یابید که به فواص می یابن
ــد که در  وقفه نیاز دارید. در نتیجه، به نظر نمی رس
طول روزهایی که مشغول برنامه ریزی و تفکر برای 
ــتید، فرصت مطالعه داشته  حل مسایل شغلی هس

مهندس خوب
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باشید. سریع ترین پیشرفت نصیب کسانی می شود 
ــان می دهند.  ــاده ای از خود نش ــالش فوق الع که ت
ــر از جمله زمان  ــالش باید با ارزش های دیگ این ت
اختصاص داده شده به خانواده، معنویت، استراحت، 
ــای عام المنفعه به تعادل  ــت به جامعه و کاره خدم
ــیم. این  ــد. هریک از ما باید به این تعادل برس برس
ــل حرفه ای  ــرای افراد متأه ــت ب تعادل ممکن اس
مشکل باشد، اگرچه آنان به اندازه ی کافی به خاطر 
ــایل  ــه حقیقتاً می تواند در مس ــی ک ازدواج با کس
ــد، خوشبخت هستند.  ــریک آنان باش خانوادگی ش
ــبختانه موفقیت در مؤثر بودن است، و نه در  خوش
زمان طی شده. این امر موضوع بحث مدیریت زمان 

است.

3.2.2. روابط عمومی
ــه ی خودتان  ــانس هایی که برای عرض خوب به ش
ــب رهبری در یک انجمن  دارید بنگرید، برای کس
حرفه ای یا برای سازمان دهی امور زیربنایی شرکت 
ــانس یا یک مالقات  ــز دیگر. گاهی یک ش و یا چی
ــما را با افراد حرفه ای که می توانند  غیرمنتظره، ش
بینش صحیح تری برای سازمان دهی کارتان به شما 

بدهند، آشنا می کند. 

3.2. در ارتباط با مدیر
1.3.2. در انتخاب مدیرتان تا جایی که 

ممکن است دقت کنید
از روزگار  ــل  قب ــال ها  ــد: س ــگ ]3[ می گوی کین
ــران تمام  ــی، صنعتگ ــگاه ها وکتاب های درس دانش
ــوزی نزد صنعتگر  ــان را از کارآم مهارت ها و هنرش
ــد می آموختند. شما نیز می توانید با مشاهده ی  ارش
ــی، خیلی سریع تر  ــد، یا مدیر مهندس مهندس ارش

هنر یک مهندس حرفه ای مؤثر را بیاموزید. آموس 
و سارچت ]4[ می گویند: سعی کنید مدیرتان را تا 
جایی درک کنید، که تصمیماتی که اخذ می کنید 
ــد که او می گیرد. بدین ترتیب شما  همان هایی باش
ــد؛ بلکه به طوری قابل  ــه تنها هنر او را می آموزی ن
اعتماد و ارزشمند خواهید شد که وقتی این ارزش 
ــری را بدون  ــغل باالت ــا بیافتد، او هیچ ش ــما ج ش
ــتن شما )با یک قول از طرف شما برای  همراه داش

همکاری( قبول نخواهد کرد!

2.3.2.مدیرتان را در جریان نگه دارید
ــتاد– من چه  ــید »مدیر –یا اس ــان بپرس از خودت
ــد بداند تا کارش را بهتر انجام دهد؟«  چیزی را بای
ــتن چیزی که  به خصوص، هیچگاه نگذارید از دانس
ــما به موقع به او نگفته اید شگفت زده و متعجب  ش
ــی رود یا یک مأموریت  ــود. اگر کاری بد پیش م ش
ــت، او را در جریان  ــب اس ــدی عق کاری از زمان بن
ــودش از موضوع  ــل از مدیر خ ــد. اگر او قب بگذاری
مطلع شود، ممکن است بتواند عواقب مسأله را کم 
کند. اگر شرایط طوری است که برای شما تعهدی 
ــر ایجاد می کند،  ــبت به یک مدیر اجرایی  باالت نس
ــازید. در آخر اگر به  مدیرتان را از این امر مطلع س
ــت، آن را به طور کامل  ــما کاری واگذار شده اس ش
انجام دهید و اگر در همان ابتدای کار متوجه شدید 
که مقرون به صرفه یا امکان پذیر نیست، موضوع را 
ــا مدیرتان در میان بگذارید و موافقت وی را برای  ب
ــا کردن کار جلب کنید. نگذارید که او فکر کند  ره

کماکان در حال کار کردن روی آن موضوع هستید، 
در حالی که شما آن کار را رها کرده اید. 

3.2. کار رییس تان را ساده کنید
ــت که به مدیرتان کمک  ــغل اصلی شما این اس ش
ــام دهد. این اصاًل  ــؤولیت هایش را انج کنید تا مس
ــت. آن چه  ــی نیس ــق و فرومایگ ــای تمل ــه معن ب
ــد و از او در مورد  ــد انجام دهی ــان می خواه مدیرت
ــت  اولویت های کارها راهنمایی بخواهید، زیرا اوس
ــه کار را  ــادت کنید ک ــت. ع ــت شماس که سرپرس
ــط کارمند4« ــده توس ــورت »کار تکمیل ش ــه ص  ب

ــأله ی   انجام دهید. یعنی این که هیچ گاه با یک مس
ــی نشده ی بدون راه حل و پیشنهاد، وارد اتاق  بررس
مدیر نشوید. اگر قرار بود مدیرتان به جای شما فکر 
 کند، نیازی به حضور شما نبود! سعی کنید تصمیم یار5

ــید، یعنی تا حد امکان اطالعات الزم  مدیرتان باش
را گردآوری و تحلیل کنید و راهکارها و گزینه های 
ــه مدرکی را که  ــنهاد کنید. هرگون ــن را پیش ممک
راه حل پیشنهادی شما را بیان یا پشتیبانی می کند، 
ــید. بدین ترتیب اگر مدیر با  ــته باش به همراه داش
شما موافق باشد، تمام کاری که وی انجام می دهد، 

یک امضا خواهد بود. 

4.2. در رابطه با همکاران و مراجعین 
ــک بخش دیگر، بدون  ــگاه به حوزه ی کاری ی هیچ
اجازه ی مدیر آن، وارد نشوید. کینگ ]3[ می گوید: 
ــت و مشکالت زیادی را  ــتباه مرسومی اس »این اش
ــد که هیچگاه یک  ــد می آورد« و اخطار می ده پدی
ــه عهده ی فردی در بخش دیگر نگذارید )و  کار را ب
ــی در مورد آن بحث نکنید(. زیاد روی خدمات  حت
4. Completed Staff Work 
5. Decision Support 
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ــد و حتی روی زمان  ــاب نکنی یک گروه دیگر حس
ــچ کاری در رابطه با  ــاب نکنید و هی آن ها هم حس
ــده،  ــپرده ش مأموریت کاری که به گروه دیگری س

قبل از بحث و توافق در مورد آن، انجام ندهید. 
ــر ناراضی  ــش دیگ ــک بخ ــات ی ــر از خدم اگ
ــتید، شکایت خود را به فردی که مستقیم ترین  هس
ــأله دارد، عرضه  ــه با آن مس ــؤولیت را در رابط مس
ــما مسأله ای  ــت ش کنید و نه به مدیر او. ممکن اس
ــا  ــرد از آن )و ی ــه آن ف ــد ک ــخیص می دهی را تش
ــت. اگر می توانید  ــما( مطلع نیس اهمیتش برای ش
ــام دهید. با این  ــب انج ــن کار را در هنگام مناس ای
کار این شانس را به آن فرد می دهید که اصالحاتی 
ــود  ــأله مطلع ش ــل از این که رییس اش از مس را قب
آغاز کند. بدین ترتیب با کم ترین اصطکاک حرکت 
می کنید و ارتباط متقابل قابل اعتمادی با فردی که 
ممکن است در آینده به او نیاز داشته باشید بنیان 
ــتان سابق مدرسه  می نهید. با حفظ ارتباط با دوس
ــای قدیم، وابستگی های  و دانشکده، اساتید و رؤس
ــت برای  ــظ کنید. روزی ممکن اس ــی را حف قدیم
ــن توصیه نامه برای  ــغل جدید، گرفت یافتن یک ش
ــری به کمک  ــا چیز دیگ ــی و ی ــالت تکمیل تحصی
ــید. همچنین ممکن است به منابع  نیاز داشته باش
ــردم و یا چیزهای دیگر، برای  اطالعاتی در مورد م
ــایل کاری، نیاز داشته باشید. شما فقط از  حل مس
ــوید بلکه از  ــه که می دانید ارزیابی نمی ش نظر آنچ
ــن نظر که می توانید آنچه را که به آن نیاز دارید،  ای

بیابید نیز مورد قضاوت واقع شوید. 
در ارتباط با مشتری ها و سایر مراجعین، به خاطر 
داشته باشید که شما نماینده ی سازمانتان هستید. 
ــان ندهید و برعکس، آن را  ــازمان خود را بد نش س
ــکلی را  به بهترین وجه ممکن عرضه نمایید. هرمش
به فرد مسؤول آن ارجاع دهید تا در نتیجه به طور 
داخلی حل شود. عالوه بر آن، بیاد داشته باشید که 
ــتری(، شما را نماینده ی فنی، قانونی و  مراجع )مش
ــما به تازگی  ــرکت می داند، حتی اگر ش تجاری ش
ــرکت پیوسته باشید. بنابراین مراقب رفتار  به آن ش
ــید. در برنامه ی آپولو، مهندسین جوان از  خود باش
ــادی را برای  ــکاران پروژه ها، زمان زی ــا و پیمان ناس
ــایل فنی با یکدیگر گذراندند.  بحث در رابطه با مس
ــین دو طرف آموختندکه حتی  در این بین مهندس
ــند، تا  اگر آنان در مورد تغییرات الزم به توافق برس
زمانی که تمام نمایندگان طرف قرار داد)که اختیار 
ــاردن هر یک بخش ها را دارند(، تغییرات  به کارگم
ــان نمی توانند این توافق را پیاده  را نپذیرفته اند، آن

کنند. 
 5.2. در رابطه با مسیر شغلی6

1.5.2. تعریف یک مسیر شغلی
ــان می سازند  ــبرگ ]6[ خاطر نش موریسون و ُوس
ــغلی برای مردم مختلف، تعاریف  ــیر ش که یک مس

متفاوتی دارد. 

6. Career 

ــغلی7 ــای اصیل، موقعیت ش ــرای حرفه ای ه  ب
ــه درباالترین مرتبه است، ارتباط با سازمان،  همیش
ــازمان،  ــت؛ و اگر س ــاس اس ــق و حس ــیار دقی بس
ــگاهی و ارزش ها  ــاط دانش ــای فنی، ارتب چالش ه
ــغلی انتظار  ــی را که از آن موقعیت ش و پاداش های
ــت به  ــا تأمین نکند، ممکن اس ــی رود برای آن ه م
ــغلی و  ــیر ش ــازمان دیگری بروند. در اینجا، مس س
ــوند. افراد دیگر عموماً  ــغلی یکی می ش موقعیت ش
ــوند و در داخل سازمان از  ــازمان ملحق می ش به س
ــوند. اینجا  بخش طراحی به مدیریت منتقل می ش
ــوند. بنگاه های  ــغلی  و سازمان یکی می ش مسیر ش
ــورد دوم برخوردارند.  ــاختار م اقتصادی ژاپنی از س
ــی بین این دو  ــغلی مهندس ــیرهای ش بیشتر مس
ــری برای  ــد. در تصمیم گی ــرار می گیرن ــت ق نهای
ــغلی باید ابتدا موفقیت را در  ــیر ش برنامه ریزی مس

یک مسیر شغلی تعریف نمود. 

2.5.2. مراحل مسیر شغلی 
ــیر  ــد مس ــوپر ]7[ مراحل پنجگانه ی رش دانلد س

شغلی را این چنین خالصه نموده است: 
مرحله ی رشـد8، از تولد تا 14 سـالگی: از 
ــیر  اولین آگاهی ها در مورد تصمیم گیری برای مس

شغلی تا توسعه ی اولیه در عالیق و توانایی ها؛
مرحلـه ی مكاشـفه9 از 15 تا 24 سـالگی: 
ــن فرصت های  ــت آوردن اولی ــرای بدس ــالش ب ت
ــغلی، تصمیم گیری در مورد ورود به بازارکار و یا  ش
ــرفته و تالش برای ورود به اولین  آموزش های پیش

شغل؛
مرحلـه ی پایه گـذاری10 از 24 تـا 44: پنج 
سال اول این مرحله به عنوان یک دوره ی آزمایشی 
ــر در حوزه ی  ــا دو تغیی ــک ی ــه در آن ی ــت، ک اس
ــغلی  کاری بوجود می آید؛ قبل از این که زندگی ش
ــخصی پایه گذاری شود و یا این که آشکار شود  مش
که زندگی شغلی فرد از یکسری از مشاغل نامربوط 

به هم تشکیل خواهد شد]8[. 

7. Occupation 
8. Growth 
9. Exploration 
10. Establishment 

مرحلـه ی نگهداری11 از 45 تـا 65: در این 
ــی که در مرحله ی  ــه، فرد با تکیه بر جایگاه مرحل
ــر مبنای الگوهای  ــت آورده، ب قبل دنیای کار بدس

پایه گذاری شده، به کار ادامه می دهد.
ــه  مرحل ــن  ای در  بازنشسـتگی12:  مرحلـه 
ــرد روی به کاهش  ــی و ذهنی ف ــای فیزیک نیروه
ــای کاری تغییر  ــارکت در دنی می گذارد و نوع مش
ــپس متوقف می گردد. سوپر و دیگران  می کند و س
ــن مراحل  ــاختند که ای ــان س ــداً خاطر نش ]8[ بع
ــروز نمایند:  ــری ب ــنین متغی ــت در س ــن اس ممک
ــا تغییر در  ــت ب ــذاری ممکن اس ــه ی پایه گ مرحل
ــنین میانه13 ــا یک بحران س ــای اجتماعی ی  نیازه

ــده، منجر به ورود مجدد به مرحله ی  دچار وقفه ش
ــفه گردد. دوره ی بازنشستگی ممکن است به  مکاش
سنین هفتاد یا هشتاد برسد و یا بوسیله ی تحریک 
ــنین  ــرف صنعت، در س ــل خارجی از ط ــک عام ی
ــنین چهل در ارتش( اتفاق بیافتد و  پنجاه )و یا س
ــف )مکاشفه( یک  در نتیجه منجر به مرحله ی کش

مسیر شغلی جدید و یک سیکل جدید گردد. 
ــله چهار  ــک سلس ــون ]9[ ی ــون و تامپس دالت
مرحله ای برای مسیر شغلی حرفه ای ها ارایه نمودند 
ــون بدین ترتیب  ــبورگ و موریس ــط وس ــه توس ک

خالصه شده اند: 
ــازه کار به عنوان  کارآموزی14: فرد حرفه ای ت
ــد و یا می آموزد که فردی  یک کارآموز آغاز می کن
مؤثر باشد. عزمش را برای انجام خوب مأموریت های 
ــد، ولی  ــان می ده ــاده( نش ــن )تکراری و س روتی
کارهای پرچالش تر را جستجو می کند. افراد با زود 
ــه ی دیگران چیزی  ــردن این حوزه، از تجرب رها ک

نمی آموزند. 
جوان  ــه ای  حرف دانشـكده ای15:  مرحلـه ی 
ــکده ای با بدست  ــوی مرحله ی دانش راهش را به س
ــرد حرفه ای رقابت  ــهرت به عنوان یک ف آوردن ش
ــود و  ــتقل تر می ش ــازد. فرد مس ــو، هموار می س ج
ایده های شخصی در رابطه با کاری که باید در یک 
11. Maintenance 
12. Disengagement 
13. Midlife Crisis 
14. Apprintice 
15. Collegical 
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ــود، ارایه می کند. بسیاری  موقعیت خاص انجام ش
ــان  ــیر شغلی ش از حرفه ای ها برای باقیمانده ی مس
ــیر شغلی  در همین مرحله باقی می مانند و یک مس

نسبتاً موفق را در سازمان طی می کنند. 
ــؤولیت  مرحله ی مشـاور16: فرد می تواند مس
ــذاری، راهنمایی، هدایت،  ــی را در تأثیرگ روزافزون
ــعه ی افراد دیگر بپذیرد. در این مرحله  رشد و توس
ــه نقش  ــا ترکیبی از دو یا س ــت فرد، ب ــن اس ممک
ــه دهد: یک  ــه خدمت خود ادام ــن نقش ها، ب از ای
ــاور اطالعاتی، یک مدیر، و یا یک ایده پرداز. در  مش
ــتاد درصد افرادی که به این مرحله وارد  حدود هش
ــالگی به سطوح باالتر از  ــوند، بعد از چهل س می ش

متوسط ارتقا می یابند.
ــتلزم آن است که  مرحله ی پشـتیبان17: مس
ــه تأثیرگذاری بر  ــذاری بر گروه ها ب فرد، از تأثیرگ
ــازمان یا بخش مهمی از آن، ارتقا  جهت حرکت س
ــتر از یکی از  ــد. این افراد می توانند یکی یا بیش یاب
ــن نقش ها را ایفا نمایند: مدیر، کارآفرین داخلی،  ای

بدعت گذار، استراتژیست، مصلح و ...

6.2. حرکت به سمت پاسخگویی18
ــینی که به  ــن و  فابریکی ]10[ بین مهندس تیوس
ــادگی فقط به درخواست دیگران پاسخ می دهند  س
ــروع می کنند، تمایز  ــان کار را ش و آنانی که خودش
قایل شده اند: مهندسی که صرفاً به عنوان پاسخگو 
ــته ی دیگران کار می کند، بر مبنای شروع  به خواس
ــول نهایی کار او به  ــران عمل می کند و محص دیگ
ــیله دیگری به معرض نمایش گذاشته می شود.  وس
ــبی از انتقاد  ــت او را به طور نس ــه این وضعی اگرچ
ــت  آزاد می د    ارد، آزادی او از انتقاد به قیمت از دس
رفتن شهرت حرفه ای و پرستیژ او تمام می شود. از 
بسیاری جهات، او بیش از آن که حرفه ای باشد یک 
ــین است. از دیگر سو، مهندس خالق نه تنها  تکنس
ــه بر محدودیت های  ــتجو برای غلب در تالش و جس
ــت، بلکه آغاز می کند، پیشنهاد می دهد  فیزیکی اس
ــای در برگیرنده ی  ــت پروژه ه ــؤولیت موفقی و مس
فاکتورهای انسانی و اقتصادی را به عهده می گیرد. 
بنابراین، مهندس آغازگر و خالق می تواند خیلی از 
16. Mentor 
17. Sponser 
18. Responsiveness 

مهندسی که منفعالنه پاسخگوی درخواست هاست، 
مؤثرتر و سازنده تر باشد.

3.موقعیت های موجود برای مسیرهای 
شغلی یک مهندس  

موقعیت های شغلی یک مهندس به سادگی محدود 
به مهندسی محض و مدیریت محض نمی شود. این 
موقعیت ها را می توان در حوزه های مختلف شغلی، 
ــتند،  که به درجات مختلف مخلوطی از این دو هس
ــمیت این حوزه ها را بدین ترتیب  یافت. لئونارد اس

دسته بندی نموده است ]11[.

1.3. مشاغل تحقیقاتی و طراحی
ــامل تحقیق و پژوهش در فناوری  ــاغل ش این مش
ــی جدید، طراحی پیشرفته و طرح ابتدایی  مهندس
ــین این  ــند. مهندس ــامانه های پیچیده، می باش س
ــت آوردن حداقل  ــغلی باید برای به دس حوزه ی ش
مدرک فوق لیسانس )M.Sc( در یک تخصص فنی 
برنامه ریزی کنند و تالش بی وقفه ای را برای ماندن 
بر قله ی فناوری مبذول دارند. برای توسعه ی کاری 

باید با مدیریت پروژه نیز آشنا شوند. 
2.3. مشاغل مدیریت مهندسی 

ــت  ــه مدیری ــاً ب ــی، نهایت ــاغل مهندس ــر مش اکث
ــداوی19 ب ــد.  می گردن ــی  منته ــغل  ش ــان   هم

ــغلی با  ــا مصاحبه هایی که در رابطه با اهداف ش  ب
مهندسین و دانشمندان انجام داده بود، دریافت که 
ــغلی 80 % آنان این است که طی پنج سال  هدف ش
ــوند. وی دالیل این  ــت و یا مدیر ش آینده سرپرس

افراد را در 6 بخش خالصه نمود ]12[.

1.2.3. پیشرفت مالی
مهندسین معتقدند که نردبان ترقی مدیریت، سهم 
بزرگتری از منافع سازمان را به آنان عرضه می کند 
ــازمان ها این معضل  ــیر شغلی فنی. برخی س تا مس
ــکل 1 حل کرده اند  ــک نردبان دوگانه به ش را با ی
بدین ترتیب که به موازات پیشرفت مدیریتی، افراد 
ــد و از مزایایی  ــرفت کنن ــم می توانند پیش  فنی ه

درخورشان سود ببرند.
به اعتقاد بداوی برای اجرای خوب این طرح باید 

19. Badaway 

شرایط زیر مهیا باشد:
• نردبان های فنی و اداری باید برای مهندسین 
ــای  ــغلی و پاداش ه ــن ش ــوق، عناوی ــر حق از نظ

غیراقتصادی دارای جذابیت یکسان باشند؛
ــرای به کار  ــک از دو نردبان نباید ب ــچ ی • هی

گماردن افراد ناموفق نردبان دیگر استفاده شوند؛
• شرایط توسعه و پیشرفت در نردبان فنی باید 
محکم، جدی و مبتنی بر ویژگی های تکنیکی باالی 

افراد باشد.
ــر دو نردبان باید از حمایت کامل مدیریت  • ه

بهرهمند باشند؛
ــط مدیریت فنی  ــامانه باید کاماًل توس • این س

پذیرفته شود.

2.2.3. شناخته شدن در مسؤولیت و رهبری
ــیاری معتقدند که مدیر شدن بهترین راه برای  بس

رسیدن به یک موقعیت مطلوب است.
 

3.2.3. قدرت، نفوذ، موقعیت و پرستیژ 
ــتجوی شغل های مدیریتی  مهندسینی که در جس
ــان به قدرت  ــتند، می خواهند در ارضای نیازش هس
ــت  و تأثیرگذاری بر دیگران، وضعیت بهتری به دس
ــردی از نظر  ــازمان ها، وقتی ف ــد. در اکثر س آوردن
مدیریتی ارتقا می یابد، عناوین و مظاهر موقعیت او 
ــی ها و غیره نیز به روشنی  مثل اندازه ی دفتر، منش

ارتقا می یابد.

4.2.3. پیشرفت، تحصیل موفقیت و شناخت
پیشرفت در شغل مدیریت، شناخت روشنی را برای 

تحصیل موفقیت بیشترحاصل می سازد.

5.2.3. ترس از فسیل شدن از نظر فنی
ــمندان، به روز بودن و  ــین و دانش برخی از مهندس
ــیع فناوری را بسیار مشکل  حرکت با تغییرات وس
ــت را تنها را  ــغل مدیری ــت ش می یابند و ممکن اس
ــه می خواهد در  ــن بدانند. یک مهندس ک جایگزی
ــت که تحصیالت  خط مقدم فناوری بماند، الزم اس
ــی خود را در تمام طول عمر حرفه ای، به صورت  فن
ــه دهد و این کار  ــوز و روش های دیگر ادام خودآم

برای بسیاری ممکن است مشکل به نظر آید. 
       

 مدیریتی-نردبان ارتقای متناظر فنی . 1شکل 
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6.2.3. پیشامدهای تصادفی
ــل موقعیت  ــه دلی ــک مهندس ب ــت ی ــن اس ممک
شغلی ای که به ناگهان خالی شده و یا جلوگیری از 
رییس شدن یک فرد تازه وارد نامطلوب و یا به یک 

دلیل ناگهانی دیگر به شغل مدیریت بلغزد!

3.3. مشاغل اجرایی
ــان را در حوزه هایی  ــیاری از مهندسین شغلش بس
ــزی، خدمات مصرف  ــد، برنامه ری مثل تولید، خری
ــروع می کنند. هر یک از این  کنندگان و فروش ش
ــی  ــا کاربردهایی از دانش و مهارت مهندس حوزه ه
ــد. مأموریت های شغلی اجرایی برای  را دارا می باش
ــوی مدیریت اجرایی و حتی مدیریت  حرکت به س

عامل بسیار مناسب هستند.

4.3. مشاغل کارآفرینی
ــیر  ــین به نقطه ای در مس ــی از مهندس تعداد کم
ــند که به تنهایی و یا با چند نفر  ــان می رس شغلیش
ــرکتی را تأسیس کنند. این شرکت ممکن  دیگر، ش
ــش، طراحی، تولید یک  ــت در زمینه های پژوه اس
ــرویس  ــا ارایه ی خدمات فروش و یا س محصول، ی
ــد. در این حالت  ــول فعالیت نمای ــرای یک محص ب
20. Principal Engineer 
21. Senior Specialist 
22. Engineering Specialist 

ــا پاداش  ــت ام ــتر اس ــک و احتمال خطا بیش ریس
بالقوه ی بیشتری هم دارد.

3. 5. مشاغل مشاوره 
ــش و تجربه ی  ــین از دان ــاغل، مهندس در این مش
ــاندن به سازمان ها و  ــی خود برای بهره رس مهندس
ــت از  ــود می برند. مثاًل ممکن اس ــا افراد دیگر س ی
ــته شود که طراحی کنند،  مهندسین مشاور خواس
ــاوره بدهند، مسایلی را حل کنند و یا یک نظر  مش
کارشناسی بدهند. برای موفق بودن در این زمینه، 
فرد باید خبرگی خاص و شهرت الزم را در زمینه ی 
ــیس یک  ــما می توانید با تأس ــر بیابد. ش مورد نظ
ــرکت مشاور این شغل را با یک شغل کارآفرینی  ش
ــت ابتدا به منظور کسب  ترکیب کنید، اما الزم اس
تخصص و تجربه، برای سازمان دیگری کار کنید. 

6.3. مشاغل نویسندگی 
ــد آینده را  ــذت می برید، می توانی ــتن ل اگر از نوش
ــریه یا مجله ی فنی،  ــندگی برای یک نش در نویس
ــتن  ــنده ی فنی، نوش کار کردن به عنوان یک نویس
ــی، تعمیر و نگهداری یا  کتاب های راهنمای آموزش
ــرای تولیدات  ــون فروش و کاتالوگ ها ب تهیه ی مت

فنی و یا حتی نوشتن کتاب بیابید. 
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7.3. مشاغل دانشگاهی
ــت تصمیم بگیرید که به دیگران آموزش  ممکن اس
ــد درس در دوره ی تحصیل  ــد. با گذراندن چن دهی
ــیمی را در  می توانید دروس ریاضیات، فیزیک و ش
دبیرستان ها تدریس کنید یا با مدرک فوق لیسانس 
می توانید دروس دوره های کاردانی و یا کارشناسی 
ــد. برای  ــس نمایی ــی را تدری دانشکده های مهندس
ــکده های مهندسی معتبر، مدرک  تدریس در دانش
ــگاه ها  ــغل تدریس در دانش ــت. ش دکتری الزم اس
ــاوره و  ــی، مش می تواند به خوبی با کارهای پژوهش
ــود. در حقیقت، پیشرفت در  نویسندگی ترکیب ش
کار پژوهش و انتشارات برای تصدی کرسی تدریس 

در اکثر دانشکده های مهندسی ضروری می باشد.

8.3. سایر مشاغل
ــه این امکان را داریم که مهندسی را رها  ما همیش
کنیم و به سوی چیز کاماًل متفاوتی برویم! تمرینی 
ــأله حل  ــک مهندس در مس ــه عنوان ی ــما ب که ش
ــته اید، به شما این توانایی را می دهد که  کردن داش
موقعیت های شغلی بی شماری را در هر زمینه ای که 
می خواهید، کسب کنید به شرط آن که به اندازه ی 

کافی برای مسأله حل کردن تمرین کرده باشید.

مهندس خوب
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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      

.نمایندگی رسمی کمپانی های Moxa  و
Westermo در ایران .طراح و مجری شبکه های 

Westermo و Moxa صنعتی با استفاده از تجهیزات
.ارتباطات رادیویی بی سیم )Wireless( با استفاده از 

تجهیزاتExtrawave .اتوماسیون سیستم های صنعتی 
.طراحی و اجرای سیستم های کنترل

88935400      
88935257      

   www.easyertebat.com      
info@easyertebat.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 کنترل فرآیند

کنترل دیجیتال نوین صنایع الکترونیک شریف تراشه

متد الکترونیک سپاهانمهندسی ایمن تابلو

کامپیوتری برگ

دقیق فرآیند کنترل 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      
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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

سامانه گستر برنا

اندیشه سازان صنعت برقراهبردهای هوشمند

درنا صنعت مهر

سرو کنترل سیستم تکنوکلیدمشاوران راه انرژی دنیا

کنترل 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      

.نماینده رسمی سوییچ های صنعتی
EtherWan تایوان .نماینده رسمی

ــای  دوربین ه و  ــی  پیرامون ــت  حفاظ ــتم های  سیس
ــتان.طراحی و پیاده سازی  مداربسته ASM مجارس
ــیون صنعتی )BMS(  و اتوماسیون  پروژه های اتوماس

)DCMS( مرکز داده
        20-26204918 و 22036639 و 22051288

22036634       
    www.samanehgostar.com      

info@samanehgostar.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      

 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       

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

HMI _DRIVE

33901200-33950393      
      33942768      

   www.teknoklid.com      
info@teknoklid.com      

سرو کنترل سیستم

مهندسی ارسا فرآیند 

مهندسی ارم طرح صنعت پارس           

مجری پروژه های اتوماسیون صنعتی
ــرل، برق،  ــتم های کنت ــای جامع در سیس ــه راه حل ه  ارای

ابزار دقیق، اعالن و اطفاء حریق
ــعه  ــی، تعمیرات و طرح توس ــای جایگزین ــه راه حل ه ارای

پروژه های موجود

88361380      
88360234       

  farzaneh@afec.ir       
www.afec.ir       

• 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      
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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 کنترل

فراگامان کنترل ایده گستر کاوه 

دیزل مولد امید

آقای امیر شاه زیدی

پارس بهمن پارت کنترل خراسان

کنترل و پردازش هوشمند

فراصنعت بسامد

فاز سوم قرن
• 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     

سگال پردازش پارت

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      

توزیع فروش لوازم برق صنعتی وکابل
ــوالت فوجی الکتریک ژاپن و  نماینده فروش محص
ــوری و محافظ جان دوپکه  ــده فروش مینیات نماین

آلمان
Doepke - Fuji  Electric

    33940203-33920203-33113765      
  33936634      

   info@parsbahman.com      

ــاخت  ــی به صورت EPC، س ــای صنعت ــرای پروژه ه اج
تابلوهای برق صنعتی، بازرگانی و تأمین تجهیزات برق و 

اتوماسیون صنعتی

   88719408-10      
   88715925      

www.farasanat.com     
   info@farasanat.com     

• طراحی و ساخت انواع RTU و کنترلرهای صنعتی
ــاخت انواع ماژول ها و واسط های شبکه های  • طراحی و س

SCADA
ــتم های کنترل، مانیتورینگ، تله  • طراحی و اجرای سیس

متری و اسکادا
44004539–44003522      

44004539      
www.segaltech.com      

  info@segaltech.com      

سیستم های کنترل و اتوماسیون صنعتی و تاسیساتی
   DCS/ FCS/ SCS/ ESD

PMS/ PDCS/ SAS
     SCADA/ RTU

BMS/ IBS
                    88368818      

88370181     
  www.icp.co.ir     
Info@ icp.co.ir     

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.

• S7 – 400, 300, 1200, 200
• HMI & OP�Panel 
• Motor & Invertor
• Switching Power supply (24v, 12v, 5v,...) 

       22053089      
 22059895       

  www.fgcontrol.com      
info@fgcontrol.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

Field
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