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سردبیر

چند هفته ای از آغاز به کار دولت جدید گذشته 
ــرعت در معرفی کابینه، معرفی معاونان رییس  و س
ــازمان های دولتی و  ــای نهادها و س جمهور و رؤس
همچنین تغییرات و انتصابات درون وزارتخانه ها در 
ــاه، از یک منظر، می تواند نویدبخش  این مدت کوت
ــامان دادن فوری به  ــر و س عزم جدی دولت در س
ــور در کمترین زمان ممکن  وضعیت اقتصادی کش

باشد. 
ــکالتی نظیر تحریم های بین المللی، کاهش  مش
ــی اقتصاد کشور  تولید و فروش نفت، عدم دسترس
ــیر انجام  به منابع ارزی کافی، موانع موجود در مس
ــی اعم از انتقال پول و حمل و نقل  مبادالت خارج
کاال، پدیده ی قاچاق، وابستگی به واردات در تأمین 
ــش ارزش پول  ــی و راهبردی، کاه کاالهای اساس
ــح بانک ها در امر تأمین مالی  ملی، عملکرد ناصحی
بخش صنعت و اختالل در فرآیند گشایش اعتبارات 
اسنادی، تصدیگری بیش از حد دولت و عدم اجرای 
ــت های کلی اصل 44  ــح قانون اجرای سیاس صحی
ــازی، عدم اجرای تمام و کمال  مبنی بر خصوصی س
قوانین حامی تولید و بهبود دهنده ی فضای کسب 
و کار، رشد اقتصادی منفی، عدم پرداخت مطالبات 
ــوی کارفرمایان  ــکاران بخش خصوصی از س پیمان
ــریفات غیرضروری این  دولتی، موانع گمرکی و تش
ــودن بخش قابل توجهی از  ــتفاده ب حوزه، بدون اس
ظرفیت تولیدی کارخانجات، اشتغال ناکافی، شدت 
ــاد مالی  ــای نامیمونی همچون فس یافتن پدیده ه
ــاختار پیچیده ی  ــه البته در س ــالس و ...، ک و اخت
ــکالت با یکدیگر دارای  اقتصادی، برخی از این مش
ــویه و علت و معلولی هستند، اقتصاد  رابطه ی دوس
ــور را رفته رفته به سوی وضعیتی سوق داده که  کش
ــود تورمی« یاد  ــه عنوان »رک ــان از آن ب اقتصاددان
ــان حوزه ی اقتصاد،  ــد و بنابر نظر کارشناس می کنن
برون رفت از شرایط رکود توأم با تورم کاری بسیار 
ــک از این دو  ــت، چراکه هر ی ــکل و زمانبر اس مش
ــتند که اگرچه  ــه دارای راه های عالجی هس عارض
یکی را بهبود می دهد ولی و موجب تشدید دیگری 

می شود. 
به طور حتم درک صحیح نسبت به این شرایط 
ــأله ی  ــس جمهور محترم مس ــده که ریی باعث ش
»مشکالت اقتصادی« را در کنار مسأله ی »سیاست 
خارجی« به عنوان یکی از دو دغدغه ی اصلی دولت 
ــه البته نگاه به دنیای پیرامون  خود اعالم نماید؛ ک
مبین این واقعیت است که موفقیت در امر سیاست 

امید به کارسازی تدبیر

خارجی، خود نیازمند پشتوانه ی اقتصادی محکم و 
ــتن اقتصاد قدرتمند، امید  ــت و بدون داش قوی اس
ــب در عرصه ی سیاست  ــب جایگاهی مناس به کس

بین الملل، توهمی بیش نخواهد بود.
ــی خوشنودی است که رییس جمهور  جای بس
محترم در ارایه ی اولین گزارش خود به ملت ایران 
ــیما انجام شد به بسیاری از مسایل  که از طریق س
ــکالت مبتالبه صنعتگران کشور اشاره کردند  و مش
ــا از زبان  ــدند که طرح آن ه ــی را متذکر ش و نکات
ــور مایه ی دلگرمی اهالی  باالترین مقام اجرایی کش

صنعت شده است. 
ــکالت نقدینگی حادث شده برای  توجه به مش
ــه ی بانک ها در  ــی در پی تغییر روی بخش خصوص
ــنادی در کنار افزایش بیش  ــایش اعتبارات اس گش
ــه نیاز بخش صنعت به  ــه برابری قیمت ارز، ک از س
ــت تأمین تجهیزات، کاال و مواد اولیه  نقدینگی جه
ــته افزایش داده، و ابالغ  را به حدود 40 برابر گذش
دستورالعمل جدید به بانک ها برای دریافت حداکثر 
ــنادی به  30درصد مبلغ ریالی معادل اعتبارات اس
جای 130درصدی که طی ماه های گذشته دریافت 
ــد به طور حتم تا حد زیادی در رفع مشکالت  می ش
ــیون صنعتی در امر  ــرکت های اتوماس نقدینگی ش

تأمین کاال تأثیرگذار خواهد بود. 
ــت برنامه ریزی و نظارت  مأموریت یافتن معاون
راهبردی رییس جمهور به تعیین تکلیف بدهی های 
معوق دولت به پیمانکاران بخش خصوصی حداکثر 
ــوع دیگری بود که در بیانات  تا دو ماه آینده، موض
رییس جمهور از آن به عنوان یکی دیگر از مصوبات 
ــت که  ــد. ناگفته پیداس ــد هیأت دولت یاد ش جدی
ــدن این مصوبه، از فشار وارده بر بسیاری  اجرایی ش
ــکاران طرف  ــه ویژه پیمان ــور ب ــکاران کش از پیمان
ــت و امید می رود  ــاب وزارت نیرو خواهد کاس حس
در پی این تدبیر، مشکالت ناشی از مطالبات معوق 
آن دسته از شرکت های اتوماسیونی که مدت هاست 
ــاب های خود با شرکت های  موفق به تسویه ی حس
ــان دولتی  ــایر کارفرمای ــرو و س ــه ی وزارت نی تابع

نشده اند، مرتفع گردد.   
ــون بهبود  ــی قان ــای اجرای ــن آیین نامه ه تدوی
ــت به  ــب و کار، که مدت هاس ــتمر فضای کس مس
ــرکات اجرای آن  ــیده ولی از ب تصویب مجلس رس
ــت، حداکثر طی دو ماه آینده، از دیگر  خبری نیس
ــه بخش خصوصی  ــت ک ــات هیأت دولت اس مصوب
ــدن آن و فعلیت  ــار اجرایی ش ــه در انتظ بی صبران

یافتن ثمرات مثبت قانون مذکور است.
ــتاد ویژه ی  ــکیل س ــار تش ــوارد در کن ــن م ای
ــؤوالن وزارت  ــات اقتصادی با محوریت مس تصمیم
اقتصاد، بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی رییس جمهور، سامان دهی بودجه ی سال 
ــه منظور قابل تحقق نمودن آن، تالش جهت  92 ب
ــه ی بودجه ی 93 به مجلس،  ارایه ی به موقع الیح
ــدگان و  ــا واردکنن ــل گمرک ب ــالح روند تعام اص
ــرایط برای آن  ــهیل ش ــدگان به ویژه تس صادرکنن
ــته از واردکنندگانی که دارای بدهی به گمرک  دس
هستند، تالش در جهت افزایش تولید نفت و تأمین 
ارز کشور، برگزاری منظم جلسات شورای گفتگوی 
ــی و ... از دیگر موضوعات  ــش خصوص دولت و بخ
ــده  مهم و مورد اهتمام جدی دولت جدید اعالم ش
که توجه به این موارد نشان از وجود آگاهی مناسب 
در بدنه ی دولت نسبت به مشکالت اساسی و واقعی 
ــش خصوصی دارد که این موضوع را می توان به  بخ
ــته ی بخش خصوصی در  ــور پررنگ تر از گذش حض

تصمیم سازی های دولت جدید مربوط دانست.
ــور در  ــویم که اقتصاد کش باز هم یادآور می ش
ــان دیگری نیازمند  ــرایط کنونی بیش از هر زم ش
ــت و بخش  ــک میان دول ــل نزدی ــی و تعام همدل
خصوصی است و تجربیات پرهزینه ی گذشته نشان 
ــکل ها  می دهد که بدون حضور جدی و اثرگذار تش
ــازی نمی توان به نتیجه بخش  در فرآیند تصمیم س
ــادی و صنعتی  ــات و اقدامات اقتص ــودن تصمیم ب

امیدوار بود.
ــیون صنعتی در  ــت توسعه ی اتوماس بدیهی اس
ــال در این  ــرکت های ایرانی فع ــور و تقویت ش کش
ــعه ی  ــتقیمی با توس حوزه، ارتباط تنگاتنگ و مس
ــن رو انجمن صنفی  ــور دارد و از همی صنعتی کش
ــیون صنعتی به عنوان یکی از  ــرکت های اتوماس ش
ــکل های صنفی کارفرمایی کشور، از هر اقدام و  تش
ــب و کار  ــه منجر به بهبود فضای کس تصمیمی ک
ــتیبانی و  ــود با تمام توان پش صنعتگران ایرانی ش

حمایت خواهد کرد. 
ــت که با تدابیر مناسب و کارساز دولت  امید اس
ــته های به حق بخش  ــق خواس ــد، جهت تحق جدی
ــاهد رفع تدریجی مشکالت کنونی و  خصوصی، ش
ــته ی فضای کسب و کار در ایران عزیز  بهبود پیوس

باشیم.
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پیشنهادهای هفت تشکل صنعتی
برای اصالح بخشنامه  ي »جبران آثار تغییر 

قیمت ارز در پیمان  هاي فاقد تعديل«

چندی پیش وزارت نفت براي جبران افزایش قیمت 
ارز دستورالعملی صادر کرد که از نکات قابل توجه 
ــد کاال از منابع معتبر داخلي  ــوان به »خری آن می ت
ــاره کرد که در بخش دوم  و متأثر از قیمت ارز« اش
ــت. این  ــده اس ــنامه دیده ش )روش الف( این بخش
ــنامه  ي معاونت  ــر مبنای بخش ــنامه درواقع ب بخش
برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهوري بود 
ــار تغییر قیمت ارز  ــه دو روش را براي جبران آث ک
ــنهاد  در پیمان  هاي فاقد تعدیل به پیمانکاران پیش
داده بود. بخشنامه  ی مذکور به شماره  ی 80776 / 
ــتناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و  100 و به اس
در چارچوب نظام فني و اجرایي کشور و با توجه به 

تغییرات و شرایط جدید ثبت سفارش واردات کاال، 
طبقه بندي و اولویت بندي کاالهاي وارداتي و قیمت 
ــده بود. بر این اساس، به منظور جبران  ارز صادر ش
ــت ارز در پیمان  هاي  ــش قیم ــي از افزای ــار ناش آث
ــان و پیمان  هاي فاقد  ــد تعدیل نرخ پیم ریالي فاق
 پرداخت هرگونه مابه التفاوت که آخرین روز مهلت 
ارایه   ي پیشنهاد قیمت از سوي پیمانکار در آن قبل 
ــاس منعقد  ــوده و پیمان بر این اس از 1391/5/1 ب
شده باشد، به شرحي که اعالم مي شود دستگاه هاي 
اجرایي باید ضوابط این بخشنامه را به کارکردهاي 
ــري داده و  پس از 1391/1/1 تا 1391/12/30 تس
این مبلغ را به صورت قطعي براي جبران آثار تغییر 
قیمت ارز پرداخت کنند. بر طبق ابالغیه   ي معاونت 
ــغ جبراني با  ــارت راهبردي، مبل ــزي و نظ برنامه ری
ــاس یکي از دو روش »الف«  انتخاب پیمانکار بر اس
ــود و هرکدام از  ــبه و پرداخت مي ش یا »ب« محاس
ــط پیمانکار انتخاب و براساس آن  روش ها که توس
ــاب ارایه و پرداخت شود تا انتهاي کار  صورت حس
ــاي عمل قرار می گیرد و اعمال روش  هاي دیگر  مبن

مجاز نیست.
ــت برنامه ریزي و  ــنامه   ي معاون ــاس بخش براس
ــد تعدیل،  ــردي، در قراردادهاي فاق ــارت راهب نظ
استفاده از بخشنامه   ي شماره 34643 / 100 مورخ 
ــران آثار اصالح  ــا موضوع نحوه   ي جب 1/5/1391 ب
انرژي در پیمان  هاي فاقد تعدیل به منزله   ي استفاده 
ــود.  ــوب مي ش ــنامه محس از روش »ب« این بخش
بنابراین در این صورت استفاده   ي همزمان از روش 
ــنامه،  ــا توجه به این بخش ــت. ب »الف« مجاز نیس
ــواد 27، 28 و 29  ــاس م ــي که براس در پروژه های
ــده است، زمان   قانون برگزاري مناقصات واگذار ش
ارایه   ي پیشنهاد قیمت توسط پیمانکار و تصویب در 
ــد و  هیأت 3 نفره باید قبل از تاریخ 1/5/1391 باش
مبلغ جبراني حاصل از روش  هاي »الف« یا » »ب« 
ــل قرار مي گیرد.  ــا اعمال ضریب 0/85 مالک عم ب
ــمول  ــاي ریالي جاري مش ــن در پیمان  ه هم چنی
ــل که بخش هاي خرید خارجي قرارداد، ریالي  تعدی
ــتفاده از  ــت، اس ــد تعدیل و مابه التفاوت اس و فاق
ــاس بخش  ــت. براس ضوابط روش »الف« مجاز اس
ــمول  ــري از این ابالغیه، براي قراردادهاي مش دیگ
ــه وجه دیگري بابت  ــنامه پرداخت هرگون این بخش
تغییر قیمت ارز مجاز نیست. هم چنین براساس این 
بخشنامه، برندگان مناقصاتي که پیشنهاد قیمت از 
ــوي پیمانکار یا سازنده قبل از 1391/05/1 بوده  س
ــت نیز مي توانند  ــده اس اما هنوز پیمان، مبادله نش
ــتفاده کنند. همچنین  ــنامه اس از ضوابط این بخش
ــتگاه هاي اجرایي موظف  ــنامه، دس طبق این بخش
ــتند اسناد اعمال و پرداخت این بخشنامه را به  هس

دبیرخانه   ي شواري عالي فني ارسال کنند.
ــنامه، هفت تشکل فعال  پس از ابالغ این بخش
صنعتی شامل انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون 
ــی، انجمن آب و فاضالب، انجمن پیمانکاران  صنعت

»فراموج پويا« موفق به دريافت 
گواهینامه ي صالحیت مشاوره پايه2 شد

ــاي انجمن صنفي  ــرکت »فراموج پویا«، از اعض ش
ــه مدیرعاملی  ــیون صنعتي، ب ــرکت هاي اتوماس ش
ــه دریافت  ــق ب ــادی موف ــین فره ــدس حس مهن
ــاوره پایه2 در تخصص  »گواهینامه  ي صالحیت مش
ــزي و  ــت برنامه ری ــي« از معاون ــیون صنعت اتوماس
ــد. این موفقیت  ــارت راهبردي رییس جمهور ش نظ
ــای انجمن  ــرای اعض ــد ب ــد فتح بابی باش می توان
ــی در طي  ــیون صنعت ــرکت های اتوماس صنفی ش
ــت گواهینامه های  ــل احراز صالحیت و دریاف مراح

امضاي تفاهمنامه ی همکاري میان
انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون 

صنعتی و سنديکای صنعت برق
 

ــتای ایجاد و گسترش همفکری و همکاری،  در راس
ــندیکای صنعت  ــکاري میان س ــه ی هم تفاهمنام
ــرکت های اتوماسیون  برق ایران و انجمن صنفی ش
ــد. بنابراین گزارش، از جمله موارد  صنعتی امضا ش
این تفاهمنامه ی همکاري که به امضاي حمیدرضا 
ــندیکای  ــو هیأت مدیره ی س ــی، دبیر و عض صالح
ــوری، دبیر انجمن  ــرق ایران و وحید تیم صنعت ب
صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی رسیده است، 
می توان به حمایت از ساخت داخل و فناوری ملی با 
تأکید ویژه بر هم افزایی ظرفیت های موجود هر یک 
ــکل گیری  از طرفین، تالش برای حذف انحصار و ش
ــای مرتبط،  ــی در حوزه ه ــرایط متوازن و رقابت ش
ــعه ی بازار کسب وکار شرکت های  تالش برای توس
ــارکت و همفکری  ــن، مش ــک از طرفی ــو هر ی عض
ــرای ایجاد صدای واحد به منظور رایزنی با  متقابل ب
ــت گذاری در مورد تدوین  نهادهای دولتی و سیاس
ــررات مرتبط با فعالیت  ــالح آیین نامه ها و مق و اص
ــمینارها، دوره های تخصصی  ــزاری س طرفین، برگ
ــترک  مش ــدت  کوتاه م ــی  آموزش ــای  کارگاه ه و 
ــک از طرفین، ایجاد  ــرکت های عضو هر ی برای ش
ــی برای رشد و به روز  ظرفیت های تحصیلی/ آموزش
ــا و ظرفیت های  ــا، تخصص ه ــتن توانایی ه نگه داش
ــرکت های عضو هر یک از طرفین،  علمی و فنی ش
برگزاری نشست های مشترک میان اعضای طرفین، 
ــترک،  ــای تحقیقاتی/ کاربردی مش اجرای پروژه ه
ــن چارچوب ها و  ــکاری طرفین در اجرا و تدوی هم
معیارهای ارزیابی و رتبه بندی شرکت های مرتبط، 
ــگاه ها، همایش ها و سایر  حضور مشترک در نمایش
ــت متقابل اعضا  ــویق به عضوی ــوارد مرتبط و تش م

اشاره کرد.

ــرو، انجمن صنفی  ــت های انتقال نی ــوط و پس خط
ــندیکای صنعت  ــدگان تابلوهای برق، س تولیدکنن
تجهیزات  ــدگان  تولیدکنن ــندیکای  س ــرات،  مخاب
ــندیکای صنعت برق  ــات ایران و س فناوری اطالع
ایران نظرات اصالحی خود را به معاونت برنامه ریزي 
و نظارت راهبردي رییس جمهوري اعالم کردند که 

اهم آن بدین شرح است:
ــنامه  ــری بخش • حذف محدودیت زمانی و تس
ــه تمامی قراردادهایی که مناقصه   ي آن ها تا پایان  ب

سال 91 برگزار شده است؛
ــاوت« و  ــه مابه التف ــارت »هرگون ــذف عب • ح
ــه آیتم هایی از  ــرخ ارز ب ــردن تعدیل ن ــص ک مخت

قرارداد که مشمول تعدیل دیگری نشده اند؛
• جایگزینی عبارت »متأثر از تغییرات نرخ ارز« 

با عبارت »ارزبری مستقیم«؛
ــناد مثبته قابل قبول  • جایگزینی عبارت »اس
ــنادی یا اسناد حواله  کارفرما« با عبارت »اعتبار اس

به عنوان تنها سند مثبته قابل قبول کارفرما«؛
ــی از تأخیر عدم  • مجاز تلقی کردن تأخیر ناش

تخصیص ارز؛
• مبنا قرار گرفتن فروردین ماه سال 90 به جای 
ــال 90 با توجه اعمال تحریم ها پیش از  ــفند س اس

این تاریخ؛
ــتفاده از  ــی اس ــت زمان ــتن محدودی • برداش
ــته ای دوره   ي انجام کار و تعلق آن به  ــاخص رش ش
ــمول پس از  ــه   ي کارکردهای قراردادهای مش کلی

فروردین ماه 90 تا انتهای قرارداد؛
• تعیین درصد ارزبری برای ردیف های قرارداد 
ــاس اعالم پیمانکار یا  و تعدیل هر ردیف از آن براس

سازنده و بررسی و تأیید کارفرما و مشاور؛
ــده در فرمول روش  ــذف ضریب منظور ش • ح

الف؛
ــه کارکردهای پس  ــم تعدیل نرخ ارز ب • تعمی
ــی که خریدهای  ــاه 90 در قراردادهای از فروردین م
ــا تأخیر مواجه  ــب به کارفرما ب آن به دالیل منتس
ــتفاده هر آیتمی از قرارداد  ــده است و امکان اس ش
ــت از  ــه تعدیل دیگری نیس ــمول هیچ گون که مش

روش های الف و ب.
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انرژی کویر پایا 
به مدیریت: آقای  فرشید ساکی خالص

زمینه ی فعالیت: انجام عملیات طراحی، خرید و نصب 
سیستم های برق و اتوماسیون 

www.energykavir.com :آدرس اینترنتی

ایزی ارتباط پارس
به مدیریت: آقای سید محمد مرعشی

زمینه ی فعالیت: شبکه های صنعتی، اتوماسیون صنعتی، 
ارتباطات رادیویی

www.easyertebat.com :آدرس اینترنتی

پارس پویا کنترل بینالود 
به مدیریت: آقای احسان پور حسینی

زمینه ی فعالیت: تأمین اتوماسیون صنعتی، برق صنعتی، 
ابزاردقیق، تابلو برق 

www.pooya-control.com :آدرس اینترنتی

پارت کنترل خراسان 
به مدیریت: آقای سیدحسین میرزایی زهان 

زمینه ی فعالیت: فنی مهندسی و بازرگانی، واردات و 
صادرات کلیه تجهیزات برق صنعتی و روشنایی، نصب، 

راه اندازی و خرید و فروش تجهیزات اتوماسیون و 
کنترل کننده ها 

www.partcontrol.ir :آدرس اینترنتی

آریا ابزاردقیق پیشرو
به مدیریت: آقای علیرضا اسالمی

زمینه ی فعالیت: طراحی، نصب و راه اندازی، 
آموزش،کالیبراسیون پروژه های ابزاردقیق

www.aryainstrument.com :آدرس اینترنتی

الکترونیکی بردهای هوشمند ایرانیان 
به مدیریت: آقای مصطفی صالح گوهری

زمینه ی فعالیت: طراحی و پیاده سازی سیستم های 
اتوماسیون، سازنده تجهیزات کنترل و مانیتورینگ

www.ib-eco.com :آدرس اینترنتی

خیر مقـــدم به اعضـــای جـــدیــد انجمن

صالحیت به منظور حضور هرچه مؤثرتر در عرصه  ي 
اتوماسیون صنعتی کشور. 

ــر نیروهاي  ــا« با تکیه ب ــرکت »فراموج پوی ش
ــاً از فارغ التحصیالن  ــوده که غالب ــرب و کارآزم مج
ــگاه ها و مراکز علمي و تحقیقاتي کشور  ممتاز دانش
ــتاوردهاي  ــري از آخرین دس ــتند و با بهره گی هس
ــات  ــده  ي خدم ارایه دهن ــا،  ــاي روز دنی فناوري ه
ــورد نیاز  ــده  ي تجهیزات م ــي و تأمین کنن مهندس

صنایع کشور در زمینه هاي مختلف است.
ــامانه هاي کنترل  ــرکت در زمینه  ي س ــن ش ای
 ،RTU ،DCS ،PLC( ــي ــگ صنعت و مانیتورین
 ،)IPC( ــي ــاي صنعت F&G ،ESD و...(، رایانه ه
ــین  ماش و  ــان  انس ــط  راب ــی،  صنعت ــرات  مخاب
ــت و  ــق نف ــگ دقی )HMI و MMI( و میترین
و  Fiscal measurement( ــا  فرآورده ه و   گاز 

ــه متري  ــق، تل  custody Transfer(، ابزاردقی
ــگ اطالعات(،   ــع آوری و مانیتورین ــکادا )جم و اس
ــرل  کنت ــامانه هاي  س ــای  ارتق و  ــازي  بهینه س
ــا، مانیتورینگ و  ــورها و توربوژنراتوره توربوکمپرس
ــتگاه هاي گاز و تلمبه خانه هاي نفت و  ــرل ایس کنت
ــي، مانیتورینگ حفاظت کاتدي و  فرآورده هاي نفت
خوردگي و نشت خطوط لوله و مخازن، اندازه گیري 
ــامانه هاي توقف  ــازن نفت و گاز، س و مدیریت مخ

اضطراري و... فعالیت دارد.
ــیاری را  ــوج پویا« تاکنون پروژه های بس »فرام
ــب و راه اندازی  ــوص تأمین تجهیزات و نص درخص
ــامانه های تله متری، کنترل و مانیتورینگ از راه  س
دور تأسیسات و تجهیزات در صنایع آب و فاضالب، 
ــیمی، خودروسازی و دخانیات  نفت و گاز و پتروش
ــانده  ــور با موفقیت به انجام رس و دیگر صنایع کش

است.

www.hsp-bmm.com
تلفکس : 66344370

مدیریت : 09123582390

 * فـروش قطعـات اتوماسـیون صنعتـی زیمنس، سـری
 200 و 300 و 400

* شـامل پردازنده، ورودی، خروجی، درایو، اینورتر، انواع 
کانکتور، حافظه جانبی، HMI و...

* تجهیزات قدیمی زیمنس 6ES5 با قیمت استثنایی
* تعداد محدودی آلن برادلی و هایدن هاین 

شرکت هدایت صنعت پدیده
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تلفن : 021-26200300
فکس : 021-22057629

www.bargco.com
info@bargco.com

1

2
ــازنده ی س ــا  تنه  BrainChild ــرکت   ش

ــن  ــي از بزرگ تری Paperless Recorder و یک
ــد  که  ــرل دما مي باش ــزات کنت ــازندگان تجهی س
تأییدیه  هاي UL ،CSA و CEC را دریافت نموده 

است. 
ــزات اندازه گیري دما،  ــدد تجهی ــا توجه به تع ب
ــال و دریافت  ــطح، دبي و همچنین ارس ــار، س  فش
ــد کنترلي،  ــک فرآین ــف در ی ــیگنال هاي مختل س
ــات  ــع   آوري اطالع ــتم هاي جم ــتفاده از سیس اس
ــکادا و  ــا مراکز کنترل )از قبیل اس جهت ارتباط ب
ــد؛  در حال حاضر  ــپاچینگ( ضروري مي  نمای دیس
   Brainchild “Remote I/O” ــتم هاي  سیس
ــیگنال هاي ورودي/خروجي  ــواع س ــت ان ــا دریاف ب
 )RTD ،ــل ــا )ترموکوپ ــال و دم ــوگ، دیجیت آنال
ــیله ی پروتکل ــه ی آن ها به وس ــال یکپارچ  و انتق

ــازد.  Modbus RTU  این امکان را فراهم مي  س
ــتم با مراکز کنترل مي  توان  جهت ارتباط این سیس
ــتم هاي انتقال  ــواع مبدل های پروتکل یا سیس از ان

Wireless استفاده نمود. 

سیستم هاي جمع آوري 
 اطالعات با

BrainChild  "Remote I/O"

ــن  ای ــاط  ارتب  Modbus RTU ــکل  پروت
ــتم  هاي ــا سیس ــورت Slave ب ــه ص ــز را ب  تجهی

ــازد،  مي  س ــم  فراه  SCADA/PLC/HMI
ــط ــیله ی واس  همچنین اتصال 127 ماژول به وس

ــر مي  گردد. از  ــط این سیستم میس RS 485 توس
ــه موارد زیر  ــتم مي  توان ب ــر مزایاي این سیس دیگ

اشاره نمود: 
ــاي I/O  و منبع  ــت ماژول ه ــش وضعی • نمای

تغدیه توسط LED؛
• استفاده به صورت Portable؛

 RS232/485/ امکان استفاده از مبدل هاي •
ــه ب  RS 232ــدل مب  ،Wireless ــه  ب  422 
ــه ب ــریال  س ــدل  مب ــن  همچنی و   RS 485 

Ethernet وUSB؛
ــان در شرایط خاص  ــریع و آس • راه  اندازي س

محیطي؛
ــت انتقال  ــتم جه ــب این سیس • قیمت مناس

ماژول هاي I/O به سیستم هاي PLC؛
• دارا بودن نرم افزار ذخیره اطالعات.

  BrainChild شرکت برگ نماینده انحصاري
در ایران، آمادگي خود را جهت ارایه ی تمامي 

این محصوالت اعالم مي دارد.
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شرکت Rockwell Automation، نسخه ی 
ــدی از یک ابزار پیکربندی و طراحی را عرضه  جدی
نموده است که به مهندسان حوز ه ی اتوماسیون، در 

طراحی سامانه های ایمنی کمک می کند.
Rockwell A 0نرم افزار پیکربندی شرکت س-

tomation  با نام 1SAB، به عنوان ابزاری جهت 
ــامانه های  ــران در فرآیند طراحی س کمک به کارب
ــری بهترین نمونه ها و تجربیات در  ایمنی و بکارگی

سطح جهانی، مطرح است.
ــزاری رایگان، از  ــه صورت نرم اف ــزار SAB، ب اب
 Rockwell Automation ــرکت  ــایت ش وبس
ــن نرم افزار،  ــد. ای ــی و دانلود می باش ــل بازخوان قاب
ــامانه ی  ــی فرآیند طراحی س ــان در ط به مهندس
ــه ی گزینه هایی برای طراحی  ایمنی، از طریق ارای
ــی )PL( و  ــطح عملکرد ایمن ــان، تحلیل س چیدم
 Allen ــوالت ــول )برمبنای محص ــاب محص انتخ
ــل PL، از ابزار  ــاند. تحلی Bradley( یاری می رس
ــره می گیرد  ــزاری IFA’s SISTEMA به نرم اف
ــه منظور ارزیابی  ــزاری صحت ایمنی ب )ابزار نر م اف
کاربری ماشین ها(، که بر مبنای استاندارد پذیرفته 
شده و جهانی EN ISO 13849-1 کار می کند.
ARC Adv - ــروه گ در  ــات  تحقیق ــر   ددی

1. Safety Automation Builder

ــا پیرامون  ــر م ــات اخی ــد: »تحقیق sory می گوی
روی  ــر  ب  2016 در  ــی  جهان ــازار  ب ــم انداز  چش
ــرکت ــان می دهد که ش ــین آالت، نش ــی ماش  ایمن

ــرو در عرصه ی   Rockwell، تأمین کننده ی پیش
ــای مرتبط با ایمن  بین المللی درخصوص راه حل ه
ــازی است. این شرکت، با ارایه ی ابزارهای جدید  س
ــازار ادامه  ــتیبانی این ب ــوزه ی ایمنی، به پش در ح
ــام SAB، راهنمایی  ــزار جدید آن به ن می دهد. اب
ــامانه ی ایمنی، با  ــی س ــور طراح ــه منظ  الزم را ب
ــیع ترین سبد جهانی در زمینه ی  بهره گیری از وس
ــیون فراهم می آورد که به عنوان یک  ایمنی اتوماس
ــتریانی که به دنبال تخصص  منبع معتبر برای مش

باال در حوزه ی ایمنی می باشند، قابل ذکر است.«
ــت فرآیند  ــان می بایس ــابق بر این، مهندس س
ــین آالت،  ــه های چیدمان ماش ــی چاپ نقش طوالن
ــای ثابت و متحرک، تعیین نقاط  طراحی محافظ ه
ــاب تجهیزات ورودی و  ــا قابلیت وقوع خطر، انتخ ب
خروجی ایمن، و محاسبه ی سطح عملکرد به دست 
آمده برای سامانه ی کنترل مرتبط با ایمنی را طی 
ــتی  ــن فرآیند، منجر به ایجاد فهرس ــد. ای می کردن
ــود که  ــبات ایمنی می ش از مواد مورد نیاز و محاس
ــه ها و گزارشات منتقل  باید مجدداً به مدارک، نقش

گردند.
ــزار SAB، فرآیند انتخاب موارد ایمنی را  نرم اف
ــریع در طراحی سامانه و  خودکار می کند که به تس
ــانی کمک می نماید. کاربران  کاهش خطاهای انس
ــه می خواهند  ــینی ک ــری از ماش ــد تصوی می توانن

ــوده و جواب  ــه نرم افزار وارد نم ــن نمایند را ب ایم
ــتفاده از منوهای آبشاری  ــؤال های خود را با اس س
ــن و انتخاب  ــه موجب تعیی ــات کمکی، ک و صفح
ــوند، پیدا کنند.  آیتم های حفاظتی مورد نیاز می ش
ــوالت منتخب را  ــه ی محص ــزار، کلی ــپس نرم اف س
ــایر  ــت مواد و قطعات مربوطه و س به همراه فهرس
ــوده و در نهایت یک ــای الزم جمع بندی نم  داده ه

SISTEMA را ایجاد می نماید. 
SISTEMA، نشانگر سطح عملکرد به دست 
ــای قواعد مندرج  ــامانه ی ایمنی، برمبن آمده در س
ــق  از طری  ،EN ISO 13849-1 ــتاندارد  در اس
محاسبات خودکار است. به عنوان بخشی از فرآیند، 
 SISTEMA کاربران همچنین یک فایل پروژه ی

نیز دریافت می نمایند.
نرم افزار SAB از لینک زیر قابل دانلود است:

http//:discover.rockwellautomation.
com/SFTY_EN_safety_automa-
tion_builder.aspx

نرم افزار پیکربندی، جهت 3
طراحی سامانه ی ايمنی 

ماشین آالت صنعتی 

ــخیص ایمن لرزش در محیط های پرخطر،  تش
میزان دسترس پذیری پلنت را افزایش می دهد. نوع 
جدید ایزوالتورهای سری 9147، امکان استفاده از 
ــگرهای لرزش در محیط های پرخطررا فراهم  حس

می کند.
ــری جدید  ــرکت R.STAHL با معرفی س ش
ــبد محصوالت ISpac خود در حوزه ی  9147، س
ــترش داده و قابلیت های  ایزوالتورهای Ex i را گس
ــت، از جمله  ــه نموده اس ــه آ ن ها اضاف ــی را ب مهم
ــمیتر، امکان استفاده  این که بخش تغذیه ی ترانس
ــر را فراهم  ــگر لرزش در محیط های پرخط از حس
ــت و  ــت پلن ــش وضعی ــگرهای پای ــد. حس  می کن
ماشین آالت، به کاربران امکان می دهد که هرگونه 
ــایی  ــل اولیه، شناس ــیب را در مراح ــی و آس خراب
ــگرهای لرزش، با کالس حفاظتی  نمایند. اکثر حس
ایمنی ذاتی )Ex i( طراحی شده و مستلزم استفاده 

از ایزوالتور می باشند.
ــیعی  ــد تغذیه در 9147، گروه وس واحد جدی

ــمیترها را پشتیبانی می نماید.  از حسگرها و ترانس
یک کلید چرخشی با دسترسی آسان، امکان انجام 
ــان تنظیمات را مهیا می کند. با ارایه ی  سریع و آس
 R.STAHL ــخه های یک و دو کاناله، شرکت نس
امکانات متنوعی را در اختیار کاربران قرار می دهد. 
ــران اجازه می دهد 50 درصد  نوع دوکاناله، به کارب
ــبت به انواع قبلی در اشغال فضای کابینت های  نس
ــوییچینگ صرفه جویی نمایند، که این امر خود  س
ــتقیم هزینه های نصب  ــش غیرمس ــه کاه منجر ب
ــیگنال به نویز در این  ــبت بهینه ی س می شود. نس
ــیگنال ها ــت باالی س ــا دق ــال ب ــا، انتق  ایزوالتوره

را تضمین می کند. 
ــن  ــای ISpac، ای ــایر ایزوالتوره ــد س همانن
ــتقل بر روی یک  ماژول ها به صورت واحدهای مس
ــوند، که به همراه یک منبع  ریل DIN نصب می ش
ــه ی پیام های  ــترک و یک بخش ارای ــه ی مش تغذی
 pac-Bus ــامانه ی کم هزینه ی خطا، از طریق س
 pac ــوند. حامل های یا حامل های pac ارایه می ش
ــیم بندی ماژول ها را در کارخانه و پیش از  امکان س
ــهیل نصب  ــب نهایی فراهم نموده و موجب تس نص
ــوند، و همچنین امکان  و بهسازی های آینده می ش
ــز از این طریق  ــای ایزوالتورها نی نصب بدون خط

4 ،Ex i ايزوالتورهای جديد
برای حسگرهای لزرش

مهیا می شود.
ــکل زا، در واقع، در  ــخیص لرزش های مش تش
پایش وضعیت پلنت های فرآیندی با اجزای چرخنده 
امری اجتناب ناپذیر است. با تشخیص خطر، بسیار 
پیش از وقوع یک خطا، از خاموشی های پرهزینه ی 
پلنت ها جلوگیری می شود. عموماً تشخیص لرزش، 
به منظور عیب یابی نسبت به اندازه گیری سرعت و 
دما، از موفقیت باالتری برخوردار است. البته پایش 
ــین، شامل حسگرهای دما،  کامل وضعیت یک ماش
سیگنال های گسسته و سیگنال های 4 تا 20 میلی 

آمپر نیز می شود.
ــه ی  کلی  ،ISpac ــای  ایزوالتوره ــتره ی  گس
ــران ارایه  ــن را به کارب ــیگنالی ممک ــات س ترکیب

می نماید.
www.r_stahl.com
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5

حسگرهای فراصوت با 
خروجی  های انعطاف  پذير

موتورهای محرک مستقیم
Direct Drive Motors

7

ــت داده های متغیرهای  ــیله ای که جهت ثب ــر یا ثبات داده وس دیتاالگ
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
ــم دیتاالگر اقدادم  ــود. کاربر می تواند با تنظی ــت بکار گرفته می ش نیس
به نمونه گیری در فواصل مشخص زمانی کرده و داده های حاصله را در 
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 جويی در قیمت خريد

ــی،  جنوب ــره  ک  LS Mecapion ــرکت  ش
ــرووموتورهای  س ــری  س از  ــه ای   مجموع
ــه نموده که با بکارگیری  Direct Drive را عرض
ــق؛ دقتی برابر با 1/048/576 نقطه در  انکودر مطل
  DD ــد. موتورهای ــت می دهن یک دوران را به دس
ــطه به خروجی  برای کاربردهایی که بار بدون واس
ــت. این  ــده اس ــوند طراحی ش موتور متصل می ش
فناوری باعث حذف لقی و کاهش اجزای مکانیکی 
ــتم مکانیکی  ــده که نتیجه آن ارایه ی یک سیس ش
ــا دینامیک  ــرای کاربردهایی ب ــدار ب ــم و پای محک
ــا دارای یاتاقان هایی جهت  ــت. این موتوره باال اس
ــرعت و  ــیم پیچ هایی کم س ــنگین، س تحمل بار س
ــا پروتکل Biss C بوده و  ــودر مطلق 20بیتی ب انک
 LS Mecapion ــروودرایوهای با سری جدید س
ــبکه ــتاندارد و هم تحت ش  )L7( هم به صورت اس

EtherCAT  قابل راه اندازی هستند.
از  ــایز  س  13 در  ــا  DD Motorه ــن  ای
ــتاور 3Nm تا ــا 2.5Kw و از گش ــوان  63w ت  ت

ــی ــرعت نام   Nm 160 و س

ــه  عرض  150-200rpm
می شوند.

ــا  موتوره ــن  ای ــاد  ابع
 ،135mm ــای  قطره در 
 ،230mm  ،175mm
ــا  ب  360mm و   290mm

ارتفاع های مختلف می باشد.
ــر میزهای  ــی نظی ــا در کابردهای ــن موتوره ای
ــوط  مونتاژ،  ــزار، خط ــین اف ــس، انواع ماش ایندک
ــد، هایبری ــای  خودروه  ،Vision ــتم های   سیس

ــای وایندینگ  ــین ه Tool changer، انواع ماش
ــین امکان  ــتفاده بوده و برای مهندس و ... مورد اس
ــتم با راندامان باال و حجم کم را  طراحی یک سیس

فراهم می نمایند.
ــیس تهران به عنوان  ــی فراس ــرکت مهندس ش
 LS Mecapion ــده ی انحصاری محصوالت نماین
ــده به  ــاده ی عرضه محصوالت یاد ش ــران آم در ای
ــتر در سایت  صنعتگران عزیز بوده و اطالعات بیش

این شرکت در دسترس می باشد.

تلفن: 66593517-9
فکس: 66593520 

www.farasys.ir :سایت
info@farasysco.com :ایمیل

سری حسگرهای جدید  UA از خانواده  ی حسگرهای فراصوت1 با  عملکرد 
 Carlo ــب با نیازهای روز صنعت از سوی شرکت بهبود یافته و طراحی متناس

Gavazzi به بازار معرفی گردید.
مشخصه حسگرهای سری UA به شرح زیر می  باشد:

• قابلیت حس کردن در گستره  ای وسیع تر؛ 
• آموزش کاربری ساده؛ 

.M30 یا M18  طول کمتر و قطر •
ــد. خروجی  ــال و آنالوگ می باش ــی دیجیت ــوع خروج ــورداری از دو ن برخ
 4-20 mA ــوگ از نوع ــوع  NPN و  PNP خروجی آنال ــال در دو ن دیجیت

.0-10 V و
دارای 4 محدوده  ی حس کردن شامل 400 ، 900 ، 2200 و mm 3500؛

ــامیدنی،  ــواد، صنایع غذایی و آش ــای جابجایی م ــرای کاربرده ــب ب  مناس
بسته  بندی، پالستیک، کشاورزی، چاپ و صنعت خودرو. 

www.gavazzionline.com

1. Ultrasonic
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کوپلینگ انعطاف پذير 9
محورهای مکانیکی

ــالم  اع  OPC ــی  امنیت ــخصات  مش ــای  برمبن
ــی  امنیت درگاه   ،OPC ــاد  بنی ــوی  س از  ــده  ش
ــرل نماید که  ــد کنت MatrikonOPC، می توان
ــتجو نموده،  کدام کاربران می توانند آیتم ها را جس
ــد، و همچنین به  ــه گروه ها اضافه نماین ــا را ب آن ه
ــتن برمبنای  ــی های خواندن و نوش اعمال دسترس
کاربران و حوزه های استفاده بپردازند. چنین کنترل 
جزیی بر روی دسترسی داده ها، کمک می نماید که 
ــای صحیح، به افراد صحیح منتقل گردیده و  داده ه
ــارج از قاعده بر روی  ــی های اتفاقی و خ از دسترس

هریک از سرورهای OPC ممانعت می نماید.
ــه عنوان  ــتفاده از MatrikonOPC ب ــا اس ب
ــت باالی OPC، داده های هریک از  یک سرور دس
ــتی و غیرایمن OPC، فقط  ــرورهای پایین دس  س
ــتیابی قرار  ــی مورد دس ــط کاربران ــد توس می توانن
ــان چنین  ــامانه به ایش ــط مدیر س  گیرند که توس
ــن امنیت  ــد. چنی ــده باش ــا ش ــی ای اعط  دسترس
ــوری منجر به اعمال یک امنیت متمرکز  نقش-مح
ــه در نهایت به  ــردد ک ــت OPC می گ ــا محوری ب
ــامانه منتج  ــک راهبرد کامل دفاع در عمق در س ی

می گردد.
در حالی که مشخصات امنیتی OPC، درهای 
ــه داده ها بر  ــی ب تصمیم گیری درخصوص دسترس

ــرورهای  ــر را بر روی س ــای کارب مبن
ــاید، نحوه ی استفاده از  OPC می گش
ــر تأمین کننده ی   ــن اطالعات، به ه ای

OPC باز می گردد.
تأمین  تنها   ،MatrikonOPC  
کننده ای می باشد که به صورت خاص 
ــه کاربران بتوانند  تضمین می نماید ک
ــتفاده از  ــاختار OPC خود را با اس س
ــل امنیت  ــازی کام ــک متد پیاده س ی
ــرل  ــال کنت ــکان اعم ــه ام OPC، ک
ــور را فارغ از  ــت تا حد کاربر-مح امنی
تأمین کننده سرورهای OPC، بوجود 

می آورد، حفاظت نمایند.
در  ــال  اهم از  ــل  حاص ــج  نتای
ــت OPC، با افزایش  بکارگیری امنی
ــرای اتصاالت  ــت ها ب ــداوم درخواس م
OPC، افزایش می یابد. سوابق نشان 

می دهند که عامل اصلی در بسیاری از شکست های 
امنیتی که به اطالع عموم رسانده شده اند، نتیجه ی 
ــتفاده کامل از  ــدم اس ــب، یا ع ــتفاده ی نامناس اس

سامانه های امنیتی در حوزه ی IT می باشد.
اتوماسیون و کنترل،  ــامانه های  متخصصین س
ــی دارند، از ترکیبی از تمهیدات  که از امنیت آگاه
ــامانه های کنترل،  ــبکه  ی س ــی مبتنی بر ش امنیت
ــاختار OPC، و محصوالت  ــب س ــی متناس طراح

مبتنی بر امنیت OPC استفاده می نمایند.
ــت  ــح، امنی ــوالت صحی ــتفاده از محص ــا اس ب

امنیت OPC، بدون نقص!8

ــامانه های فعلی، بدون نیاز به تعویض تجهیزات  س
ــمگیری افزایش  ــق IT، به نحو چش یا دانش عمی

خواهد یافت.
 Tofino و MatrikonOPC درگاه امنیتی
ــی  ــاده مصرف ــوالت آم OPC Enforcer، محص
 OPC ــند که می توانند ارتباطات برپایه ی می باش

را با سرعت و سهولت ایمن نمایند.

www.matrikonopc.com

کاربردهای مرتبط با کنترل دقیق حرکت، مستلزم 
ــاًل دقیق و  ــامانه های مکانیکی کام ــری س بکارگی
ــت، به ویژه در مورد موتورها،  بدون هرگونه لقی اس
ــبرنده، و تجهیزات ارسال بازخورد، تا  نیروهای پیش
ــت ادوات مکانیکی  ــوان پیرامون دقت در موقعی بت
ــامانه هایی نیازمند  اطمینان حاصل نمود. چنین س
کوپلینگ انعطاف پذیر محوری می باشند که هم در 
ــد )به منظور انتقال دقیق  مقابل پیچش مقاوم باش
ــی(، و هم از جانبی دارای انعطاف  موقعیت چرخش
ــدم هم ترازی  ــد )تا بتواند هرگونه ع ــب باش مناس

محور را جبران نماید(.
Electrodeposited Be -(  EDB  نناوری

ــات نموده که می تواند بهترین گزینه را  lows(، اثب
ــتحکام در میان  به صورت ترکیبی از انعطاف و اس
ــا فناوری های کوپلینگ  ــایر گزینه های مرتبط ب س
 Servometer( SB ــای ــه نماید. کوپلینگ ه ارای
ــیار  ــم دارای خصوصیت پیچش بس Bellows(، ه
ــعاعی باال در  ــتحکام ش ــود اس ــه دلیل وج کم )ب
ــم خصوصیت  ــر کوپلینگ( و ه ــای ه خرطومی ه

ــری جانبی(  ــه دلیل انعطاف پذی ــار جانبی کم )ب ب
ــه ی منعطف در این  ــا که قطع ــند. از آن ج می باش
ــامانه ی  ــت، س ــه، یک خرطومی فلزی اس مجموع
ــد تا همترازی موازی شفت  کوپلینگ قادر می باش
ــچ، و همچنین عدم همترازی  به میزان 0/068 این
ــه، یا جابجایی محوری  زاویه ای به میزان 31 درج
ــتاور،  ــه میزان 0/230 اینچ را در حین انتقال گش ب

جذب و خنثی نماید.
ــد  تولی در   electrodeposition ــد  فرآین
ــت و تولید  ــش مقاوم ــب افزای ــا، موج خرطومی ه
ــر انعطاف پذیری  ــا حداکث ــاختاری بدون درز ب س
ــف  ــای منعط ــی محوره ــات جانب ــود. قطع می ش
ــزن، در ابعادی از  ــگ با جنس فوالد زنگ ن کوپلین

ــا  1/0 اینچ )25/4  ــی متر( ت ــچ )2 میل 0/079 این
ــتاور از 2/0  ــاد گش ــت ایج ــر(، و قابلی ــی مت  میل
ــر( تا 4/000  ــانتی مت ــس )1/4 نیوتن-س اینچ-اون
در  ــر(،  مت ــانتی  نیوتن-س  2/825( ــس  اینچ-اون
دسترس می باشند. قطر خارجی آن ها نیز از 0/250 
اینچ )6/35 میلی متر( تا 2/40 اینچ )61 میلی متر( 
و طول کلی آن ها از 0/480 اینچ )12/19 میلی متر( 
تا 2/16 اینچ )54/9 میلی متر( را پوشش می دهد.

www.dir.indiamart.com
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شرکت ایزی ارتباط پارس نماینده رسمی 
MOXA و WESTERMO در ایران

تلفن: 88935400  
www.easyertebat.com

حفاظت از دستگاه  های سريال 10

ــریال  ــا کاربردهای فراوان ارتباطات س همه ی ما ب
ــوه ی ارتباط  ــا نح ــم. ام ــنایی داری ــت آش در صنع
دستگاه های سریال با یکدیگر و با سایر تجهیزات و 
ــتگاه هایی که  نیز وجود خطوط برق، موتورها و دس
ــاکن تولید می کنند، در مجاورت  الکتریسیته ی س
این اتصاالت می تواند باعث ایجاد خرابی در دستگاه 
شود. چرا که در چنین شرایطی، امواج ناگهانی برق 
ــاند.  ــیب خواهد رس ــتگاه آس ــده و به دس تولید ش
ــتگاه های  ــنهادی برای محافظت از دس راهکار پیش
از ــتفاده  اس ــی،  صنعت ــای  محیط ه در  ــریال   س

  Surge Protector هایی است  که از TVSS1 بهره  
می برند . 

ــت که  ــی با دامنه های باالس Surge  پالس های
در چند میلیونم ثانیه اتفاق می افتد. علت به وجود 
ــای بزرگ،  ــال کوتاه، موتوره ــدن Surge ، اتص آم
ــرای انتخاب  ــد. البته ب ــرق و ... می باش ــوط ب خط
ــب محیط صنعتی باشد، باید  ــتگاهی که مناس دس
ــان ESD ،Surge و Burst توجه  ــاوت می به تف
داشت. در جدول زیر می توانید تفاوت های عمده ی 

اصطالحات مذکور را ببینید:
ــت،  ــاهده اس ــور که در جدول قابل مش همانط
ــری دارد. با  ــرات مخر ب ت ــب اث ــه مرات Surge  ب
ــع مختلف، موگزا اقدام به تولید  توجه به نیاز صنای
ــت  ــری جدیدی از محصوالت محافظ نموده اس س
ــکل مطرح  ــبی برای مش که می تواند راه حل مناس
ــری ISD-1110-T/1130-T   و  شده باشد. س
ــرفته(  پیش ــری  )س  ISD-1210-T/1230-T
ــریال مودم ها،  ــرای محافظت از خطوط دیتای س ب

1. Transient Voltage Surge Suppression

ــای I/O ، ترمینال ها،  ــین های فکس، پورت ه ماش
ــریال  ــه از ارتباط س ــتگاهی ک ــر دس ــا و ه هاب ه
 استفاده می کند، طراحی شده است. این دستگاه ها 
و  RS 232 ــای  پورت ه ــه  ب ــد  توانن ــی   م
ــتاندارد اس از  و  ــوند  ش ــل  وص  RS 422/485 

)IEC 61632-21 C2( پشتیبانی می کنند. 

محفظه هاي طراحي شده 11
برای کاربردهای بهداشتي

ــرکت Rittal با  ــتي ساخت ش محفظه های بهداش
 IP69K 1 دارای درجه ی حفاظتHD نام تجاری
ــتانداردهای  بوده و برای کاربردهایي که رعایت اس
ــاز به امکان  ــت و نی ــتي در آن ها الزامی اس بهداش

شستشوي راحت دارند تولید شده اند.
ــگ در اندازه هاي مختلف به  محفظه هاي ضدزن
بازار ارایه شده اند که امکان استفاده از لوازم جانبي 
ــا وجود دارد. خصویات  Rittal HD بر روی آن ه

این محفظه ها شامل موارد زیر مي شود:
ــان بودن تمیزکاري آن ها به دلیل داشتن  • آس
ــیب دار 3 درجه در تمامي وجوه و شیب  ــطح ش س
10 درجه براي درپوش جلویي به منظور جلوگیري 

1. Hygienic Design

ــغال( در سطح  ــاک )آش از باقي ماندن خار و خاش
محفظه؛ 

ــه و  ــا دور محفظ ــود درز در دور ت ــدم وج • ع
ــن در محفظه یا درپوش  ــیلیکوني بی عایق بندي س

آن؛
ــتن قفل ها و لوازم  ــاختار بدون درز و داش • س

جانبي شش ضلعي بهداشتي.
ــان از اقالم  ــراي نصب و تعمیر و نگهداري آس ب
ــتگیره بر روي ترمینال  ــامل دس ــتاندارد که ش اس
ــاي درپوش،   ــریع قفل ه ــازي س باکس براي جداس
عایق سیلیکونی درزگیر یک تکه ی تعویض پذیر و 
همچنین لوالهاي درب داخل محفظه که آن ها هم  
ــده است. براي  ــند استفاده ش قابل تعویض می باش
ــان تر از تجهیزات زیر استفاده  نصب و راه اندازی آس

شده است:

• ریل هاي داخلي با سوراخ هاي 6.25mm؛
ــاپورت هاي ریل که مستقیماً روي محفظه  • س

نصب مي شوند؛ 
ــل محفظه قرار  ــه ی صفحه که داخ ــک پای • ی

مي گیرد.
 

www.rittal.com
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 Flat طیفي از ایزوالتورهاي Acromag ــرکت ش
ــراي ارایه ی راه حل هاي مقرون به صرفه  Pack را ب

جهت بسیاري از کاربردها تولید مي نماید.
ایزوالتورهاي Flat Pack در مدل هاي دو، سه 

و چهار سیمه موجود مي باشند.
ــاي 611T و 330i از نوع تغذیه ی  ایزوالتوره
ــت اتصال به  ــند که قابلی ــتقیم مي باش جریان مس
ــده1 از 10 تا 36 ولت  ــم نش ــع تغذیه ی تنظی مناب
ــوع تغذیه ی  ــدل 430i از ن ــد. م ــتقیم را دارن مس
ــا ولتاژ 115  ــت و قابلیت کار ب جریان متناوب اس
ولت یا 230 ولت متناوب را دارد. Burden حلقه 
ــتقیم  ورودي این ایزوالتورها کمتر از 1.5 ولت مس

در جریان mA 20 یا تقریباً Ω 75 مي باشد.
ــي از نوع  ــاي 3 راه ــن ایزوالتوره ــي ای خروج
چشمه2 بوده و به این ترتیب نیاز به منبع تغذیه ی 
ــه حتماً باید این  ــت خروجي ندارند. البت مجزا جه
ــر گرفت که خروجي این ایزوالتورها  نکته را در نظ
ــده اند تا بارهاي کاماًل مقاومتي  به نوعي طراحي ش

خالص را راه اندازي نمایند.
ــاي 611T/330i و  ــده بین مدل ه تفاوت عم

430i در نوع تغذیه ورودي مي باشد.
 ،611T ــت که ــن، الزم به ذکر اس ــالوه بر ای ع
ــیگنال  ــردن س ــه ک ــي ایزول 330i و 430i توانای
ــي 20mA-4 از PLC/DCS به  ــي خروج کنترل
عملگرهاي فیلد را نیز دارند. در این حالت خروجي 

1. Unregulated
2. Source

ــوگ PLC/DCS به ورودي  آنال
ــده و خروجي  ایزوالتور وصل ش
ــیله/عملگرهاي  ــور به وس ایزوالت
اگرچه  ــردد.  ــل مي گ متص فیلد 
ایمن ترین  ایزوالسیون سه راهي 
و قابل انعطاف ترین نوع مي باشد، 
ــیون تغذیه  به دلیل مدار ایزوالس

گران ترین نیز مي باشد.
یکي از مقرون به صرفه ترین 

 Acromag راه حل ها استفاده از ایزوالتور ورودي
 250VAC 340 مي باشد که ایزوالسیون پیوستهi
ــرار  ــار ق ــه را در اختی ــه خروجي/تغذی از ورودي ب
مي دهد. حذف ایزوالسیون تغذیه سبب کاهش 95 

دالري در هر نقطه ی ایزوالسیون مي گردد.
ایزوالتور 340i براي کاربردهایي که به چندین 
ــد با به کارگیري یک  ــور در یک نقطه ی واح ایزوالت
ــترک نیاز است ایده آل مي باشد.  منبع تغذیه ی مش
 24VDC ها معموالً داراي تغذیهDCS ها وPLC
ــه 340i با ولتاژ  ــوده و به این ترتیب از آن جا ک ب
ورودي تنظیم نشده از 10 تا 36VDC کار مي کند 

این ایزوالتورها براي این کاربردها ایده آل هستند.
ــور ورودي  ــک ایزوالت ــه 340i ی ــا ک  از آن ج
ــي 20mA-4 و تغذیه ی جریان  ــد، خروج مي باش
ــترک هستند.  ــتقیم آن داراي یک پایه ی مش مس
ــترک باید مستقیماً به زمین داخلي  این پایه ی مش
ــن حالت از  ــیم بندي گردد. در ای PLC/DCS س
ــترک بین  ــاي مش ــردن پایه ه daisy-chain ک
PLC/ ــیم به ــور و اتصال یک س ــن ایزوالت چندی

DCS پرهیز نمایید. هر ایزوالتور باید مسیر زمین 
ــد تا از  ــته باش ــامانه ی پایش داش خودش را به س

اندازه گیري هاي غیردقیق و نویزي خودداري گردد. 
ــمه بوده و نیاز به منبع  خروجي 340i از نوع چش
ــیگنال خروجي ندارد. خروجي  تغذیه ی سري با س
ــده اند تا  ــز به نوعي طراحي ش ــن ایزوالتورها نی ای

بارهاي کاماًل مقاومتي خالص را راه اندازي نمایند.
ــمیترهاي  Acromag 651T و 250T ترنس
ــیون  ایزوالس ــا  ب ــیمه  س دو   4-20mA  ورودي 
مي باشند و بنابراین مي توانند به عنوان ایزوالتور در 
نظر گرفته شوند. این تجهیزات همچنین به عنوان 
تکرار کننده هاي جریان نیز در نظر گرفته مي شوند.

ــه عنوان تکرار  ــاي 651T و 250T ب ماژول ه
کننده هاي جریان نیز ایده آل مي باشند.

ماژول هاي 671T و 270i همچنین مي توانند 
ــي در خروجي هاي  ــوان ایزوالتورهاي خروج به عن
ــزات PLC/DCS به کار گرفته  20mA-4 تجهی

شوند.
ــل  قاب ــل  راه ح  Acromag ــاي  ایزوالتوره
ــیعي  اطمینان و مقرون به صرفه اي براي طیف وس

از نیازها مي باشند.

www.acromag.com

12Flat Pack ايزوالتورهای

ــت  ــایل نقلیه به گونه ای اس عمدتاً عملکرد وس
ــت در اثر حرکت و جابجایی به افراد،  که ممکن اس
ــزات و مواد حاضر در محیط صدمه بزنند. در  تجهی
بسیاری از حوزه های کاربردی، استانداردهای شفاف 
و روشنی پیرامون بکارگیری ماشین های سیار برای 
مدتی جاری بوده است. به عنوان مثال هایی در این 
ــورهای  خصوص می توان به موارد مرتبط با آسانس
ــاره کرد.  ــماند اش ــودرو و کامیون های حمل پس خ
ــین  ــده ی ماش ــاس آیین نامه ی تجدیدنظر ش براس
ــین اغلب مجبورند الزامات  ــازندگان ماش آالت، س
جدید را برآورده سازند. بنابراین تقاضای فزایند ه ای 
ــده برای  برای مجموعه های الکترونیکی گواهی ش
ماشین های سیار وجود دارد. کنترل کننده ی ایمنی 
R360 که توسط شرکت ifm electronic ارایه 
ــت می تواند در کاربردهایی مانند دسته ی  شده اس
ــا  ــا EN ISO 13849-1 و SIL 2 ت PL d/3 ت

EN 62061 مورد استفاده قرار گیرد.

کنترل کننده ی ايمنی برای 
ماشین های سیار

ــی R360 قادر به نظارت  کنترل کننده ی ایمن
ــای آزماینده برای  ــال روال ه ــی مدت و اعم طوالن
ــوده و دارای ورودی ها و  ــزار ب ــخت افزار و نرم اف س
ــیگنال های آنالوگ،  ــرای س ــای ایمنی ب خروجی ه
ــط های  ــد. واس دیجیتال، پالس و PWM می باش
CAN با CANsafety ،CANopen و پروتکل 
ــترس است. این کنترل  SAE J1939 نیز در دس
 IEC ــتاندارد ــاس اس کننده قابل برنامه ریزی براس

3-61131 با CoDeSys می باشد.
ــایر  س و  ــه  حافظ  ،CPU ــی  دایم ــش  پای
ــل، و عملکردهای  ــتم عام ــا سیس ــخت افزارها ب س
ــرد ایمن  ــی خروجی ها، عملک ــعه ای عیب یاب توس

فرآیند کنترل را تضمین می نماید.
ــان ــی آس ــا برنامه نویس ــان و ب ــامانه ی آس  س

ــامانه  ــامل همه ی اطالعات مهم س CoDeSys ش
ــایل مختلف  ــت. وس ــه ی کاربردی اس ــرای برنام ب
ــتفاده از  ــط CAN می توانند با اس ــق واس از طری
ــه  ب  CANope و   CANsafety ــای  پروتکل ه
ــط با ایمنی یا  ــای ایمن و غیرمرتب کنترل کننده ه

 R360 ــتگاه ــی در دس ــای ورودی/خروج ماژول ه
متصل شوند.

ــای داخلی  ــه ی عملکرده ــوم ایمنی هم  مفه
ــوارد بروز خطا  ــش نموده و در م ــی را پای و خارج
تغذیه را قطع می کند. تست روتین های خاص برای 
ــخت افزاری و نرم افزاری در دستگاه ها اجرا  پایش س
ــده ی این دستگاه،  ــخت افزار تأیید ش می شود. س
ــی  ــل و ابزارهای برنامه نویس ــتم عام نرم افزار سیس
آن، دریافت تأییدیه برای ماشین را برای مهندسان 
ــد تنها روی  ــرا آن ها بای ــان می کند؛ زی ــروژه آس پ

برنامه ی کاربردی خودشان تمرکز کنند.
chris.cronje@ifm.com
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تهیه کننده: محمدعلی دیانتی زاده

ــت یک محصول،  ــه ی افزایش کیفیت و کمی  الزم
ــرفته و خودکار است،  استفاده از ماشین آالت پیش
ــتر مراحل کاري آن ها به طور  ماشین آالتي که بیش
ــه عوامل  ــکاي آن ب ــورت گرفته و ات ــودکار ص خ
ــاني کمتر باشد. این موضوع اساس شکل گیري  انس
اتوماسیون صنعتي در جهان است، ماشین آالتي که 
ــده برمي آیند و از ضریب  از عهده ی عملیات پیچی
ــد و در مجموع مزایایي  اطمینان باالیي برخوردارن
ــده ی محصول،  ــه در نهایت قیمت تمام ش دارند ک

ضریب اطمینان و سرعت تولید را افزایش خواهند 
داد.

ــیون صنعتي و ابزاردقیق  امروزه کاربرد اتوماس
در صنایع به شدت محسوس است. کنترل فرآیند و 
ــامانه هاي اندازه گیري پیچیده اي که در صنایعي  س
ــیمي، صنایع شیمیایي،  همچون نفت، گاز، پتروش
صنایع غذایي و خودروسازي به کار مي آیند، نیازمند 
به کارگیري ابزارآالتي بسیار دقیق و حساس است. 
ــث افزایش کیفیت محصوالت و کاهش  این امر باع
ــت. در شرایطي که  ــده اس هزینه هاي تولید نیز ش
رقابتي کردن قیمت محصول و ارتقاي سطح کیفي 

ــت بازارهاي جهاني را مي زند، توجه  آن حرف نخس
ــي در چرخه ی تولید و  ــیون صنعت به بخش اتوماس

اقتصاد بسیار ضروري است.
ــگاه تخصصی  ــن نمایش ــرد، هفتمی ــن رویک ــا ای ب
ــا 38 غرفه از  ــزار دقیق ب ــیون صنعتی و اب اتوماس
ــد کننده،  ــم از تولی ــای مرتبط اع ــی حوزه ه تمام
ــاور و همچنین  ــاز، مش ــده، یکپارچه س تأمین کنن
ــر  ــای تخصصی از سراس ــدگان آموزش ه ارایه کنن
ــال جاری  ــخ 22 تا 25 مردادماه س ــور، از تاری کش
ــرکت  ــان داناک و ش ــرکت آرمان پژوه ــط ش توس
ــتان اصفهان در محل  نمایشگاه های بین المللی اس
ــگاه های بین المللی این استان برگزار  دائمی نمایش

شد.
نمایشگاه امسال از حمایت سازمان ها، ارگان ها 
ــوزه ازجمله انجمن صنفی  ــای مهم این ح و نهاده
ــیون صنعتی، سازمان صنعت،  ــرکت های اتوماس ش
ــتان اصفهان، مرکز هم اندیشی  معدن و تجارت اس
ــتانداری اصفهان، شرکت شهرک های  توسعه ی اس
 IEEE ــتان اصفهان، انجمن بین المللی صنعتی اس
بخش ایران، مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان، 
خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، شرکت 
تام ایران خودرو، سندیکای صنعت برق ایران شعبه 
اصفهان، انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران 
ــن تخصصی صنایع همگن  ــاخه اصفهان، انجم ـ ش
ــان، انجمن صنفی  ــتان اصفه برق و الکترونیک اس
ــرق، اتحادیه الکتریک و  تولیدکنندگان تابلوهای ب
الکترونیک اصفهان و همکاری رسانه های این حوزه 

برخوردار بود.
ــگاه در طول چهار روز فعالیت خود  این نمایش
حدود 11هزار نفر بازدیدکننده داشت. در کنار این 
رویداد، اولین همایش تخصصی اتوماسیون صنعتی 
ــش پررنگی در  ــد که نق ــق نیز برگزار ش و ابزاردقی
ــب برای  ــطح علمی و ایجاد فضایی مناس ارتقای س
ــت. این  ــن حوزه داش ــران ای ــری صاحب نظ همفک
ــاهد حضور متخصصان مختلفی ازجمله  همایش ش
ــان مجتمع فوالد مبارکه اصفهان، شرکت  کارشناس
ــرکت مخابرات  ــان، ش ــن اصفه ــهامی ذوب آه س
اصفهان، سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان 
و متخصصانی از سایر استان ها نظیر تهران، کرمان، 

خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، یزد و... بود. 
ــر  ــدس امی ــش مهن ــدی همای ــخنران کلی س
ــره ی انجمن صنفی  ــو هیأت مدی ــاری، عض ذوالفق
ــه پس  ــود ک ــی ب ــیون صنعت ــرکت های اتوماس ش
ــري مهاجری؛  ــدس احمد نص ــت پیام مهن از قرائ
ــرکت هاي  ــس هیأت مدیره ی انجمن صنفي ش ریی
ــوص اهمیت و جایگاه  ــیون صنعتي، درخص اتوماس
ــکالت  ــور، مش ــیون صنعتی در کش ــی اتوماس فعل
ــوزه و لزوم تغییر  ــش روی صنعتگران در این ح پی
ــنتی به رویکردهای صنعتی و مدرن  دیدگاه های س
ــی انجمن صنفی  ــخن گفت و در ادامه به معرف س

شرکت های اتوماسیون صنعتی پرداخت.

در هفتمین نمايشگاه تخصصی اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق اصفهان
 )Indautex-2013( عنوان شد:

چالش ها و موقعیت های 
بومی سازی اتوماسیون صنعتی
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ــر امین نوبختی  ــه ی این همایش، دکت در ادام
ــی برق از دانشگاه منچستر  دارای دکتراي مهندس
 IEEE ــه ی انجمن ــتان و عضو هیأت رییس انگلس
بخش ایران درباره ی تشخیص و مکان یابی عیب در 
ــامانه های فرآیند ابعاد وسیع و مهندس علیرضا  س
ــد برق و الکترونیک از دانشگاه  زاغ، کارشناس ارش
صنعتی امیرکبیر و مهندس ارشد طراحی، نصب و 
راه اندازی سیستم های خودکار صنعتی شرکت تام 
ایران خودرو در مورد کاربردهای ربات های صنعتی 

مطالبی را ارایه کردند.

نقش اتوماسیون در ابقای تولیدکنندگان 
ايرانی در عرصه ی رقابت

ــر برنامه های این همایش، میزگرد تخصصی  از دیگ
ــا عنوان »چالش ها و  ــن IEEE بخش ایران ب انجم
ــیون صنعتی و  ــازی اتوماس ــای بومی س موقعیت ه
ــتفاده از  ــور« بود که با هدف اس ابزاردقیق در کش
نظرات کارشناسان حاضر برگزار شد. ارایه دهندگان 
میزگرد عبارت بودند از: خانم دکتر عبداللهی؛ دبیر 
ــران و مدیر میزگرد، دکتر  انجمن IEEE بخش ای
ــگاه صنعتی  یداهلل ذاکری؛ عضو هیأت علمی دانش
اصفهان و دبیر علمی همایش، دکتر امین نوبختی، 
ــد طراحی، نصب  مهندس علیرضا زاغ مهندس ارش
ــرکت  ــتم های خودکار صنعتی ش و راه اندازی سیس
ــل صورتگر؛  ــودرو، دکتر امیر ابوالفض ــام ایران خ ت
ــی برق  ــکده ی مهندس ــی دانش ــو هیأت علم عض
ــجاد؛  ــی امیرکبیر، دکتر خلیل س ــگاه صنعت دانش
مدیر اتوماسیون شرکت مهندسی بین المللی فوالد 
ــبوحی؛ مدیرعامل شرکت  تکنیک، مهندس علی س
ــی؛  ــین مقدس کیان کنترل آپادانا و مهندس حس

مدیرعامل شرکت پارس جهد.
ــدی مطالب  ــرد در جمع بن ــن میزگ ــر ای مدی
ــته  ــت: »طی دهه های گذش ــده در آن گف ارایه ش
ــیون صنعتی تأثیر شگرفی در  سیستم های اتوماس
ارتقای بهره وری صنعت و بهبود شرایط کار و زندگی 
انسان ها داشته است. تحوالت و پیشرفت چشمگیر 
ــی و کامپیوتر که ابزارهای  ــتم های الکترونیک سیس
ــیون را فراهم می کنند  ــتم های اتوماس پایه ی سیس
ــت که توانمندی های این سیستم ها  باعث شده اس
ــعه پیدا کند، به گونه ای  ــرعت توس نیز با همان س
ــه عالوه بر واحدهای در حال احداث، تقاضا برای  ک
بازسازی و ارتقای اتوماسیون صنایع موجود، بخش 
ــتم های اتوماسیون را به  قابل توجهی از بازار سیس
ــد.« وی افزود: »صنایع ایران  خود اختصاص می ده
ــتند؛  ــون با چالش های عمده ای روبه رو هس هم اکن
ــذف انحصارات  ــال تحول ایران با ح ــاد در ح اقتص
ــوم فزاینده  ــارت آزاد، در معرض هج ــع تج و موان
ــای جدید قرار  ــرکت های خارجی جویای بازاره ش
ــت. طیف این شرکت ها از تولیدکنندگان  گرفته اس
با قیمت پایین و کیفیت نازل آسیای جنوب شرقی 
مانند برخی تولیدکنندگان چینی تا تولیدکنندگان 

دارای کیفیت بسیار باال مانند آلمان را دربرمی گیرد. 
رقابت در چنین بازاری نیاز به نوسازی اکثر صنایع 
ــاخت  ــور را برای افزایش کیفیت طراحی و س کش
ــتا  ــوالت اجتناب ناپذیر می کند و در این راس محص
ــتراتژیک و تعیین کننده ای در  اتوماسیون نقش اس
باقی ماندن تولیدکنندگان ایرانی در عرصه ی رقابت 

دارد.«
ــه ی همایش،  ــم اختتامی ــان و در مراس در پای
ــچی؛ مدیرعامل و مهندس  ــدس مجید کرباس مهن
ــعود نژاد ستاری؛ رییس هیأت مدیره ی مجتمع  مس
ــخنرانان، ارایه دهندگان  ــان داناک از س آرمان پژوه
ــانه ای  ــان معنوی و رس ــی، حامی ــرد تخصص میزگ

همایش با اعطای لوح تقدیر قدردانی کردند.

نشست اعضای انجمن صنفی شرکت های 
اتوماسیون صنعتی در نمايشگاه

ــرکت های اتوماسیون صنعتی نیز  انجمن صنفی ش
ــن بار با حضور  ــان با این همایش، برای اولی هم زم
ــدام به  ــود در اصفهان اق ــره ی خ ــو هیأت مدی عض
ــی  ــت با اعضا و با موضوع بررس برگزاری یک نشس
ــت اجرا و برنامه های آتی انجمن  برنامه های در دس
ــو هیأت مدیره ی  ــرت ذوالفقاری، عض کرد. امیرنص
ــیون صنعتی  ــرکت های اتوماس ــن صنفی ش انجم
ــت گفت: »اعضا در این نشست  درباره ی این نشس
با طرح انتقادات و گالیه های خود، خواهان افزایش 
ــدن فعالیت های انجمن در راستای  و گسترده تر ش
مسایل حقوقی، استاندارد، نمایشگاه ها و... شدند.« 
ــکیل کمیته های عمومی  وی افزود: »به زودی با تش
ــکلی  و تخصصی انجمن تحت همین عناوین، به ش
ــد.«  ــر به این موضوعات پرداخته خواهد ش جدی ت
ــه داد: »در چنین مواردی اگر اعضا  ذوالفقاری ادام
منتظر انجمن بنشینند یا انجمن منتظر اعضا بماند، 
درست نیست و همکاری ها باید دوجانبه باشد.« به 
گفته ی وی، اعضا در این جلسه همچنین خواستار 
بنیان گذاری و برپایی یک نمایشگاه بزرگ تخصصی 

اتوماسیون صنعتی توسط انجمن شدند.
فرامرز گلستانی، کارشناس امور صنفی انجمن 
ــاره به حضور اعضا در نمایشگاه تخصصی  نیز با اش
ــق اصفهان گفت:  ــی و ابزاردقی ــیون صنعت اتوماس

ــگاه، در مجموع از  »اعضای حاضر انجمن در نمایش
آن رضایت داشتند.« وی افزود: »بازدید دانشجویان 
ــع بزرگ از  ــان صنای ــی و صاحب ــته های صنعت رش

نمایشگاه، تأثیرات خوبی بر نتایج آن داشت.«

هفتمین دوره از منظر اعضای حاضر انجمن 
اتوماسیون در نمايشگاه

ــت عاملی  ــرگ« به مدیری ــرکت »کامپیوتری ب ش
ــن بود که  ــرداد، ازجمله اعضای انجم ــعود مه مس
ــت. علیرضا  ــگاه داش ــور در نمایش ــوری درخ حض
ــرکت گفت: »20  جوانمرد، مهندس فروش این ش
ــگاه، تخصصی بود  ــا 25 درصد بازدیدهای نمایش ت
ــگاه  ــگاه با دو نمایش اما به دلیل ترکیب این نمایش
ــد را نیز بازدیدهای  ــی از این 25 درص دیگر، بخش
ــزود: »مثاًل عالوه  ــکیل می داد.« وی اف تکراری تش
ــرکت های  ــد ش ــخاص کلیدی و مدیران ارش بر اش
ــی آن ها هم  ــیمی، مدیران میان ــوالدی و پتروش ف
ــد.« جوانمرد ادامه داد:  ــا بازدید می کردن از غرفه ه
»اگرچه بازده نمایشگاه در حد انتظار نبود اما خالی 
ــی که با برخی از  ــده هم نبود و در دیدارهای از فای
ــتیم، ضمن ارایه ی  ــتریان همیشگی خود داش مش
ــرکت به  ــده ی ش اطالعات جدید و به روز رسانی ش
آن ها، برندهای تازه ای را نیز که اخیراً موفق به اخذ 

نمایندگی از آنان شدیم، معرفی کردیم.«
ــر انجمن  ــق و حاض ــای موف ــر از اعض ــی دیگ یک
اتوماسیون در نمایشگاه، شرکت »تام ایران خودرو« 
ــیخ زاده، از اعضای حاضر  به مدیریت عاملی علی ش
ــگاه هفتم  ــی در نمایش ــیون صنعت انجمن اتوماس
ــیون صنعتی، راه اندازی  بود که در زمینه ی اتوماس
ــوط مونتاژ و پیمانکاری عمومی صنایع فعالیت  خط
دارد. این شرکت در نمایشگاه تخصصی اتوماسیون 
ــه معرفي آخرین  ــزار دقیق اصفهان ب ــی و اب صنعت
ــه پرداخت.  ــي خود در این عرص ــتاوردهاي مل دس
ــرل و ابزار دقیق  ــاری، مدیر گروه کنت ــر ذوالفق امی
این شرکت گفت: »میزان بازدیدکنندگان نمایشگاه 
اصفهان در مقایسه با نمایشگاه های تهران کم تر بود 
ــه حضور مدیران  ــاظ تخصصی با توجه ب ــا از لح ام
ــتقر در این شهر،  ــان صنایع بزرگ مس و کارشناس

بسیار خوب بود.«

چالش ها و موقعیت های بومی سازی اتوماسیون صنعتی
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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 ی طراحی 
و مشاوره، اجرای پروژه، تأمین تجهیزات اتوماسیون 
ــیون صنعتی فعالیت دارد.  و یکپارچه سازی اتوماس
شهریار کیهانی، مدیر واحد اتوماسیون صنعتی این 
ــگاه  ــرکت گفت: »تعداد بازدیدکنندگان نمایش ش
ــا تخصصی  ــی از بازدیده ــا تنها نیم ــاد بود، ام زی
ــرات و رایانه  ــگاه های مخاب بود که به ادغام نمایش
ــنجش  ــا بیان این که س ــت.« وی ب ــز برمی گش نی
ــرد، افزود:  ــان می ب ــگاه زم ــزان بازدهی نمایش می
ــگاه با ما آشنا  »بازدیدکننده ای که امروز در نمایش
ــتری بالقوه باشد  ــت یک مش ــود، ممکن اس می ش
ــتفاده از خدمات ما تماس  ــال آینده برای اس که س
ــورد بازدید از  ــاره به 350 م بگیرد.« کیهانی با اش
غرفه ی »آزمون متمم« ادامه داد: »البته چند مورد 

سفارش آنی هم در نمایشگاه داشتیم.«
ــرکت »درنا صنعت مهر« به مدیریت عاملی  ش
حسین ریاحی از اعضای انجمن اتوماسیون صنعتی 
در نمایشگاه اصفهان بود که در زمینه ی  اتوماسیون 
ــامانه های کنترل  صنعتی، PLCهای Fatek و س
دیزل ژنراتور فعالیت می کند. علی ریاحی، مسؤول 
ــرکت، با اشاره به چهار دوره ی  دفتر اصفهان این ش
ــگاه گفت:  حضور »درنا صنعت مهر« در این نمایش
ــبت به دوره های پیشین، از  ــگاه امسال نس »نمایش
ــر بازاریابی  ــوردار بود و مدی ــورد بهتری برخ بازخ
ــگاه و غرفه ی درنا  ما، نیز در بازدیدی که از نمایش

داشت، بر این امر صحه گذاشت.«
شرکت »مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ« 
ــی اصغر بارزی، دیگر عضو انجمن  به مدیریت عامل
اتوماسیون بود که در نمایشگاه حضور مؤثری داشت. 
ــرکت که نمایندگی مجاز رسمی زیمنس را  این ش
در ایران دارد، در زمینه ی ابزاردقیق و فشار ضعیف، 
ــی مکاترونیک،  ــزات آموزش ــد تجهی CNC، تولی
ــک و PLC فعالیت دارد. نعیمه ی فراهانی،  پنوماتی
ــؤول بازاریابی و امور نمایشگاهی این شرکت با  مس
ــترده ی دانشجویان رشته های  اشاره به بازدید گس
فنی، مهندسی و طراحی صنعتی از نمایشگاه گفت: 
ــگاه  ــگاه با چهارمین نمایش ــی این نمایش »همزمان
ــته و  ــرات، ارتباطات و صنایع وابس تخصصي مخاب
دومین نمایشگاه فروش رایانه و تجهیزات دیجیتال 
ــده بود که تعداد بازدیدکنندگان نمایشگاه  باعث ش
ــجویانی  ــیاری از دانش ــد.« وی افزود: »بس باال باش
ــده بودند، برای  ــگاه آم ــرای بازدید به نمایش که ب
ــتفاده از دوره های آموزشی ما عالقه نشان دادند  اس
و اقدام کردند.« فراهانی همچنین، بازده و بازخورد 
ــرکت های بزرگ  ــگاه را با توجه به بازدید ش نمایش

فوالدی از غرفه ها مثبت ارزیابی کرد.
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
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 PLC ،HMI ــواع ــه ی فروش ان ــت در زمین فعالی
ــای کمپانی ه ــی  نمایندگ  ،Industrial PC  و 

Proface و Kicno را نیز در ایران بر عهده دارد. 
فاطمه روزگار، کارشناس فروش این شرکت با بیان 
این که نمایشگاه از لحاظ کمیت و کیفیت بازدیدها 
ــگاه بازدیدهای تخصصی  ــود، گفت: »نمایش قوی ب
ــت، اما برای ارزیابی بازخورد آن زمان  مفیدی داش
ــت.« وی با اشاره به این که  بیش تری مورد نیاز اس
ــدود 200 نفر از بازدیدکنندگان با پر کردن فرم  ح
مربوطه در غرفه، متقاضی دریافت اطالعات »سپهر 
کنترل فرایند« شدند، افزود: »نمایشگاه از جنبه ی 

فروش محصوالت نیز برای ما خوب بود.«
ــیون  یکی دیگر از اعضای حاضر انجمن اتوماس
ــه  ــا« ب ــرل آپادان ــان کنت ــرکت »کی ــی، ش صنعت
ــبوحی بود که در نمایشگاه  مدیریت عاملی علی س
ــرکت در زمینه ی اجرای  ــید. این ش ــم درخش هفت
ــد آموزش  ــیون صنعتی، فرآین ــای اتوماس پروژه ه
ــیون صنعتی و ارایه ی  ــوم مکاترونیک و اتوماس عل
ــت  ــک فعالی ــک و هیدرولی ــای پنیوماتی راهکاره
ــرکت با  ــل این ش ــبوحی، مدیرعام ــی س دارد. عل
ــیون صنعتی  ــگاه اتوماس انتقاد از همزمانی نمایش
ــرات و رایانه گفت:  ــگاه های مخاب اصفهان با نمایش
ــام غیرمتخصصان در  ــن همزمانی موجب ازدح »ای
ــد.« وی افزود: »از سوی دیگر مشکل  نمایشگاه ش
ــی گریبانگیر صنایع  ــرایط فعل ــی که در ش نقدینگ
ــع آن بازدیدکنندگان  ــت، تعداد غرفه ها و به تب اس
کیفی این دوره را کاهش داده بود.« سبوحی ادامه 
داد: »به هرحال نمایشگاه مجالی بود تا با همکاران و 

مشتریان همیشگی خود دیداری تازه کنیم.«
از دیگر اعضای مؤثر و حاضر انجمن اتوماسیون 
ــگاه، شرکت »ابزار کنترل ارشیا«  صنعتی در نمایش
ــود که در  ــا فتحی ب ــت عاملی غالمرض ــه مدیری ب
ــرل دبی،  ــری و کنت ــزات اندازه گی ــه ی  تجهی زمین
ــیرهای کنترل و اطمینان،  ــطح، ش ــار، دما، س فش
نشان دهنده های دیجیتال و کنترل کننده ها، کنترل 
ــیون فرآیندها و کالیبراسیون دبی سنج ها  و اتوماس
ــرزاد جعفرکاظمی، رییس  ــر ف ــت دارد. دکت فعالی
هیأت مدیره ی این شرکت با انتقاد از تأخیر انجمن 
ــانی در مورد این  ــیون صنعتی در اطالع رس اتوماس
نمایشگاه گفت: »تا سه چهار هفته به آغاز نمایشگاه 
ــایت انجمن نبود و اعضای  خبری از آن بر روی س
ــان به صورت مستقل برای حضور در  انجمن خودش
نمایشگاه اقدام کرده بودند.« وی با اشاره به حدود 
60 مورد بازدید کیفی از غرفه »ابزار کنترل ارشیا« 
در نمایشگاه، افزود: »این نمایشگاه با نمایشگاه های 
نفت و تأسیسات تهران قابل مقایسه نیست، اما در 
ــود.« کاظمی ادامه  ــد و اندازه ی خودش خوب ب ح
ــابه، انجمن می تواند با  ــگاه های مش داد: »در نمایش
ــتقر در اصفهان  ــانی به صنایع بزرگ مس اطالع رس
ــیمی از آن ها برای بازدید از  همچون فوالد و پتروش

غرفه های اعضا دعوت به عمل آورد.«
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صنعـت هوشـمند: جنـاب آقـای مهنـدس 
مصباح ضمن عرض سـالم و سپاس از پذیرش 
دعوت صنعت هوشـمند جهت شرکت در این 
مصاحبه، اسـتدعا دارم در ابتدا ضمن معرفی 
خود سـابقه ی مختصری از شـرکت مهندسی 

هوشمند پردازشگر نیرو ارایه فرمایید.
مصباح: با سالم خدمت شما و همکاران محترمتان 
ــین  ــمند. افش در ماهنامه ی تخصصی صنعت هوش
مصباح هستم؛ دارای مدرک کارشناسی در رشته ی 
مهندسی برق با گرایش الکترونیک از دانشگاه آزاد 
ــی ارشد  ــالمی واحد تهران مرکزی و کارشناس اس
ــی فناوری اطالعات و مدیریت  در رشته ی مهندس
ــیس  ــر و از بدو تأس ــی امیرکبی ــگاه صنعت از دانش
ــگر نیرو تاکنون به عنوان  شرکت هوشمند پردازش
ــغول به فعالیت   عضو هیأت مدیره و مدیرعامل مش

می باشم.

ــگر نیرو با  ــرکت مهندسی هوشمند پردازش ش
موضوع فعالیت مشاوره، طراحی و ارایه ی تجهیزات 
سیستم های حفاظتی برق و برق اضطراری فعالیت 
ــتوانه ی تجربه و  ــا پش ــال 1387 ب ــود را در س خ
ــروع نموده  تخصص اعضای هیأت مدیره ی خود ش
ــود را در زمینه ی  ــال ها فعالیت خ و در طی این س
ــی IT و  ــوالت تخصص ــات و محص ــه ی خدم ارای
ــار  ــبکه های داخلی برق فش ــن خدمات ش همچنی
ــت و در سال 1392 نیز  ــترش داده اس ضعیف گس
ــیس در زمینه ی برخی محصوالت  با اخذ جواز تأس
ــل روند تولید  ــرق و IT در حال تکمی ــت ب حفاظ

محصوالت مورد نظر می باشد.

صنعـت هوشـمند: پروژه هـای عمـده ای که 
تاکنون توسـط این شـرکت انجام شـده چه 

مواردی بوده است؟
ــاره شد زمینه ی  مصباح: همانطور که مختصراً اش

ــرق و IT در  ــامل زمینه های ب ــرکت ش فعالیت ش
ــال حاضر  ــد و در ح ــف می باش ــاخه های مختل ش
ــه ی محصوالت  ــرکت ارای ــم اصلی فعالیت ش حج
سیستم های UPS با برند Power IPC و ارایه ی 
خدمات جانبی مربوطه سیستم های برق اضطراری 
ــبکه های برق داخلی  و UPS، طراحی و اجرای ش
ــتیبانی در زمینه ی تجهیزات  و ارایه ی خدمات پش

تخصصی شبکه های رایانه ای می باشد.
ــرکت  ــتر توانمندی های ش ــت معرفی بیش جه
ــه  ــوالت ب ــات و محص ــه ی خدم ــوان از ارای می ت
ــه ی مالی و اعتباری  مجموعه هایی از قبیل مؤسس
ــه ی مالی و اعتباری مولی الموحدین،  کوثر، مؤسس
ــازمان محیط  ــن، وزارت نیرو، س ــران زمی بانک ای
زیست، شرکت فناپ، شرکت زعیم، سازمان صنایع 
ــع کامپیوتری  ــرکت صنای ــی وزارت دفاع، ش دریای
ایران )ICI(، شرکت خدمات بیمه ای ایران خودرو 

و غیره نام برد.

امروز دو واژه ی 
                          »پروژه« و 

                                           »مشکالت« 
                                                               به هم گره خورده اند

مصاحبه با مهندس افشین مصباح مدير عامل شرکت هوشمند پردازشگر نیرو؛
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ــاخه های  ــی صنایع به ویژه ش ــور کلی تمام بط
مختلف صنعت IT اکثریت مشتریان این مجموعه 
ــکیل می دهند و ما در این مجموعه سعی بر  را تش
آن داریم تا با ارایه ی محصوالت و خدمات تخصصی 
ــتریان خود را در تصمیم گیری صحیح  و کامل، مش
ــاری نماییم. ــد و تعالی ی ــت در جهت رش و حرک

صنعت هوشـمند: در فرآیند اخذ پروژه با چه 
مشکالتی مواجه هستید؟

ــور و با توجه به  ــت کنونی کش مصبـاح: در وضعی
ــانات داخلی  ــی و تغییرات و نوس ــرایط بین الملل ش
ــکالت به هم  بطور کلی امروز دو واژه ی پروژه و مش

گره خورده اند.
ــتر محاوره های روزانه و  ــور که در بیش همان ط
ــتان گفته می شود  ــات کاری همکاران و دوس جلس
ــی مراحل از  ــب و کار در تمام ــط کس ــروز محی ام
ابتدای شرکت در مناقصات و ورود به ساختار فنی 
ــویه حساب دچار  ــتریان تا زمان تحویل و تس مش
مشکل می باشد چه از نظر فنی و چه از نظر مالی.

ــر فنی اکثراً به دلیل نبودن اطالعات فنی  از نظ
ــت کارفرمایان  ــتگاه ها، درخواس ــه روز  برخی دس ب
ــیار کلی است که در این صورت ارایه ی  مبهم و بس
ــنهاد صحیح و مناسب، بسیار مشکل می باشد.  پیش
ــانات قیمت،  ــر مالی نیز مواردی از قبیل نوس از نظ
عدم تأمین پیش پرداخت های مناسب، عدم تسویه 
ــکالت عمده و قابل  ــاب به موقع و غیره از مش حس

ذکر می باشند.

بـر  اخیـر  تحریم هـای  هوشـمند:  صنعـت 
هوشـمند  مهندسـی  شـرکت  فعالیت هـای 
پردازشـگر نیرو چه تأثیری داشـته اسـت و 
چـه راهکارهایی را برای کاهش آثار تحریم ها 

پیش گرفته اید؟
مصباح: آثار تحریم ها در شرایط امروز کشور اصوالً 
ــم تأثیرات  ــند و فکر می کن ــاهده می باش قابل مش
ــرکت ها تقریباً  ــع و ش ــام صنای ــه ای آن بر تم پای
ــم بر روند  ــد. مهم ترین اثری که تحری ــابه باش مش
ــمند پردازشگر نیرو  ــرکت مهندسی هوش کاری ش
ــت ارتباط فنی و مالی با شرکت های  ــته اس گذاش
ــت. تأمین برخی کاالها و خدمات  مادر خارجی اس
ــده است و  ــوار ش ــیار دش ــورهای خاص بس از کش
ــی نیز که  ــام عملیات مال ــت انج ــن وضعی همچنی
روشن است، البته همانطورکه امروز زیاد می شنویم 
از تحریم ها میتوان به عنوان فرصت نیز بهره برداری 
ــتفاده از خالقیت ها،  ــی نظیر اس ــود. فرصت های نم
ــه پروژه های دانش محور، خودکفایی  روی آوردن ب
ــن فرصت ها و امکانات و  ــره. اما گاهاً ایجاد ای و غی
ــتفاده از آن ها با توجه به شرایط داخلی کشور از  اس

دور زدن تحریم ها نیز دشوارتر است.
ــن است در  ــأله ای که روش در حال حاضر مس
ــؤوالن  ــوار تحریم همگی به ویژه مس ــرایط دش ش

ــع داخلی حمایت کامل به عمل آورند  باید از صنای
ــر تحریم ها از  ــر کردن اث ــم در کنار کمت ــا بتوانی ت

فرصت های ایجاد شده نیز بهره ببریم.

صنعت هوشـمند: بطور کلـی محیط پیرامون 
کسب و کار را تا چه حد برای گسترش فعالیت 

بخش خصوصی مناسب می دانید؟
ــب و کار و  ــول نظری محیط کس مصبـاح: در اص
ــده برای  ــل مؤثر بر آن و حمایت های اعالم ش عوام
ــب  ــای بخش خصوصی مناس ــترش فعالیت ه گس
ــه در روی جلد  ــد. همان طور ک ــوب می باش و مطل
ــته بودید  ــماره ی قبلی ماهنامه ی خودتان نوش ش
ــت«  ــه روایت آمار خوب اس ــال صنعت فقط ب »ح
ــان فعالیت اتفاق می افتد  ولی آن چه در عمل و زم
ــده  ــت که برنامه ریزی ش ــاوت با آن چیزی اس متف
است. لذا اگر از لحاظ نظری و آماری بررسی کنیم 
ــرایط، زمینه ی گسترش فعالیت بخش خصوصی  ش

را ایجاد می نماید.
ــا انجام حمایت های الزم و نزدیک تر  امیدوارم ب
ــه تئوری ها  ــب و کار ب ــت فضای کس ــدن واقعی ش
ــد نیز بیش از  ــرایط عملی این حرکت رو به رش ش

پیش فراهم شود.

صنعت هوشـمند: انگیزه ی شما از عضویت در 
انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی 
چه بوده اسـت؟ و چه انتظاراتی از این انجمن 
دارید؟ این انتظارات تا چه حد برآورده شـده 

است؟
ــا را مکانی  ــه انجمن ه ــخصاً این گون مصبـاح: ش
ــت  ــب برای تبادل نظر افراد متخصص و دس مناس
ــتم که  ــدرکاران صنایع می دانم و بر این باور هس ان
ــا می توانند در  ــارکت اعضای فعال، انجمن ه با مش
راستای هماهنگی بازار، شناخت نیاز محیط کسب 
ــات، محصوالت  ــت خدم ــردن کیفی ــاال ب و کار و ب
ــط اعضا و در نهایت تأمین هرچه  ــده توس ارایه ش
ــتریانی که از این خدمات بهره  ــتر رضایت مش بیش
ــد. امیدوارم انجمن  ــد گام های بزرگی بردارن می برن
صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی نیز بتواند در 
چارچوب اختیارات خود در این مسیر حرکت کند 
و در جهت برقراری ارتباط هر چه بیشتر بین اعضا 

اقدام نماید. 
ــرکت به تازگی عضو  ــا توجه به این که این ش ب

انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی شده 
ــت اظهار نظر در مورد عملکرد آن کمی دشوار  اس
است. اما در همین مدت کوتاه عملکرد هماهنگ و 
دسته بندی شده ی بخش های مختلف انجمن مورد 

توجه قرار گرفته است.
ــه عالوه بر  ــت که این مجموع ــایان ذکر اس ش
ــرکت های اتوماسیون  عضویت در انجمن صنفی ش
صنعتی، عضویت در نظام صنفی رایانه استان تهران 
و گواهی رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک کشور 

را  نیز دارد.

صنعـت هوشـمند: آیـا ماهنامـه ی صنعـت 
هوشـمند را مطالعـه می فرماییـد؟ نظرتـان 

پیرامون این نشریه چیست؟
ــده ام  ــنا ش مصباح: از زمانی که با این ماهنامه آش
ــعی کرده ام که شماره های مختلف آن را مطالعه  س
ــم و نکات جالب و مطالب جذابی در آن یافته ام  کن
ــنهادی که برای این مجموعه دارم این است  و پیش
ــود تا با ارایه ی مطالب به روز و همگام  ــعی ش که س
با مسایل و جریانات روز دنیا به جذابیت آن افزوده 
شود تا مانند برخی نشریات دیگر در گذشته گرفتار 

نشویم و به ارایه مطالب تکراری و کهنه نپردازیم.

صنعـت هوشـمند: در خاتمـه اگـر نکتـه ی 
ناگفتـه ای خطاب بـه سـازمان ها و نهادهایی 
دارید که به صورت مسـتقیم یا غیر مستقیم 
با بخش خصوصی و محیط کسب و کار شما در 

ارتباط هستند ذکر فرمایید.
مصباح: همانطور که قباًل در همین مصاحبه گفته 
ــؤوالن  ــات  کاری خدمت مس ــد و گاهاً در جلس ش
ــته ام، بخش خصوصی این  مربوطه نیز معروض داش
ــور نیاز به توجه و حمایت های بیشتر دارد و به  کش
ــا افرادی که به ویژه در  ــر من همه باید از فرد ی نظ
ــرایط کنونی بین المللی و داخلی اقدام به ایجاد  ش
ــتغال می نمایند حمایت نموده تا  کسب و کار و اش

بتوانیم کشور را در شرایط مطلوب حفظ کنیم.
ــان در مجموعه ی  ــما و همکارانت در پایان از ش
ــرکت های  ــن صنفی ش ــمند و انجم ــت هوش صنع
ــکر را دارم که این  ــی کمال تش ــیون صنعت اتوماس
ــا مخاطبان  ــا بتوانیم ب ــت را ایجاد نمودید ت فرص
ــمند  فرهیخته و متخصص ماهنامه ی صنعت هوش

ارتباط برقرار نماییم.

امروز دو واژه ی  »پروژه« و »مشکالت« ...
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انتقال فناوری
 راهکاري مؤثر در توسعه ی صنايع کوچک و متوسط

ــاب فناوری، انتقال  کلمات کلیدی: کلمات کلیدی: اکتس
فناوری، توسعه ی SMEها، چالش های اکتساب فناوری ری

آو
رد

ــ
گ

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

قسمت دوم

پایانی

ــعه ی صنایع کوچک و متوسط، رمز توسعه ی  توس
ــي ها نشان  ــت. بررس اقتصادي در دهه ی آینده اس
ــط از چهار  ــه صنایع کوچک و متوس ــت ک داده اس
ــاوري و در  ــوآوري و تغییر فن ــیر کارآفریني، ن مس
ــغلي و افزایش درآمد بر  نهایت ایجاد فرصت هاي ش
اقتصاد جهاني تأثیرگذار هستند. یکی از راهکارهای 
ــی از مقیاس این شرکت ها  غلبه بر چالش های ناش

استفاده از فناوری های جدید است.
در این مقاله که در ادامه، قسمت دوم و پایانی آمده 
ــرکت های  ــت چهار چالش ابتدایی عمده که ش اس
ــاب  ــعه و اکتس ــط در رابطه با توس کوچک و متوس
ــرح و راهبردهای  ــتند مط فناوری با آن مواجه هس
بالقوه ای که می تواند آن ها را در جهت مقابله با این 

چالش ها یاری کند، ارایه شده است.
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موانع پذيرش برخی فناوری های جديد
ــد که تالش در  ــازمان ها بر این امر واقفن برخی س
ــا و فناوری های  ــرش رویه ه ــوآوری و پذی جهت ن
ــش رقابت پذیری  ــث افزای ــت باع جدید ممکن اس
ــازمان شود. در حقیقت، نوآوران می توانند همان  س
ــند و این زمانی است که آن ها  ــرمایه گذاران باش س
ــعه باشند. به  قادر به اداره ی وظایف تحقیق و توس
عالوه، کارکنان دانشی )سرمایه ی انسانی( می توانند 
با مد نظر قرار دادن بازارهای هدف، قادر به دفاع از 
سازمان در برابر حرکات تهاجمی رقبایشان باشند. 
ــر دارد که درگیر  ــرادی نظ ــت دانش، بر اف مدیری
ــش در میان حوزه های  ــاد، توزیع و تقویت دان  ایج
ــری، پایه ی فرهنگی  ــتند. این درگی وظیفه ای هس
سازمان است که بسته به یادگیری، کار تیمی، تسهیم 
دانش و نوآوری است. مدیران می توانند برنامه های 
تشویقی برای درگیرسازی کارکنانشان در نقش ها، 
ــه تجویز کنند. ــا و فرآیندهای دانش پای  فعالیت ه

ــب وکارهای با اندازه ی  ــیاری از کس به هرحال، بس
ــط قادر به پذیرش سریع فناوری های جدید  متوس
نیستند و این مشکل و یا بی میلی باید بررسی شود. 
ــی عوامل که مانع از پذیرش فناوری های نوین  برخ

هستند عبارتند از: 
ــل مالکان فکر  ــت مالکان: کارکنان مث • ذهنی
ــب و کار تفاوتی  نمی کنند و رابطه ی مالکان با کس
بنیادی با سایرین دارد. بسیاری از مالکان، کسب و 
ــنتی اداره  کارهای خود را با توجه به نگرش های س
ــا فرآیندهای  ــه نوآوری و ی ــد و عالقه ای ب می کنن

جدید ندارند. 
ــازمانی: برای برخی کسب و کارهای  • ابعاد س
ــاری که از  ــای تج ــری فرآینده ــط، بکارگی متوس
ــتفاده بوده اند، کاماًل کفایت می کند.  قبل مورد اس
ــتریان )نیازها،  ــوط به مش ــالوه اطالعات مرب به ع
ــطوح رضایت( بر مبنای روابط  رفتارهای خرید و س

شخصی است.
ــران در بهره گیری از فناوری های  • ضعف کارب
جدید: این مشکل ممکن است منجر به استفاده ی 
ــود. در نتیجه،  ــزات و کاربردها ش ــص از تجهی ناق
ــی از  ــه ی ظرفیت های بالقوه ی ناش بکارگیری هم

فناوری های محاسباتی غیرممکن است. 
ــی کارکنان  ــر: برخ ــر تغیی ــت در براب • مقاوم
تمایلی به تعدیل روش های شخصی اجرای وظایف 
ــت  معمول خود ندارند. این امر دو دلیل دار؛ نخس
آن که، آن ها تمایلی به یادگیری چگونگی سر و کار 
داشتن با فناوری های نوین ندارند. دوم، برای بعضی 
ــت باعث ایجاد حس ناامنی  افراد، تغییر ممکن اس

شود.
• محدود بودن بکارگیری فناوری های نوین به 
برخی حوزه های وظیفه ای )برای نمونه تولید(: این 
ــوان نیرویی بازدارنده در  محدودیت می تواند به عن

نظر گرفته شود.
ــای نوین به  ــه با فناوری ه ــی از مواجه • نگران

ــازمانی: زمانی که داده ها  عنوان منبعی از ناامنی س
ــنتی مورد پردازش قرار می گیرند،  با توجه فنون س
اطالعات به دست آمده مشهود و احتمال نابودی یا 

سرقت آن ها بسیار پایین است.
ــور کنند که  ــت تص ــی مدیران ممکن اس برخ
ــب و کار،  ــبکه های نوین کس ــی صرف ش پیچیدگ
ــت . به هرحال  ــن ضعف برای سازمان هاس بزرگ تری
ــتند، مجبور به  ــؤول ارزیابی هس ــی که مس مدیران
ــای نوین با  ــل این فناوری ه ــی تعام  درک چگونگ
ــا همچنین باید  ــتند. آن ه ــای موجود هس طرح ه
اطمینان حاصل کنند که منابع کافی برای نگهداری 
ــطوح عملکردی مورد نیاز موجود است. تردیدی  س
ــت که تقریباً همه ی خدمات ارتباطی می تواند  نیس
به عنوان ریسکی امنیتی در نظر گرفته شود، برای 
ــامانه را دارند  آن که مزاحمان توانایی اختالل در س
ــورت حقایقی عام تلقی  ــای امنیتی به ص و بیانیه ه
می شوند. به هرحال، پتانسیل آسیب پذیری به معنی 
ضعف نیست. روش ها و فنونی نیز جهت حفاظت از 

سرمایه های سازمانی وجود دارد.

پذيرش ريسک های نوين
ــری آزمایش ها،  ــامل پیگی ــوآوری ش ن تالش های 
توسعه ی فناوری های جدید ، خدمات یا محصوالت 
ــاختارهای جدید  ــن و س ــای نوی ــد، فرآینده جدی
ــد مدیریتی  ــمندان جدی ــت. اندیش ــازمانی اس س

ــه ی تکامل دانش بوده و  واقفند که اطالعات نتیج
شبکه ای یکپارچه از رابطه میان تالش هوشمندانه 
ــت. با  ــترش اس و نوآوری های فناورانه در حال گس
ــده در این زمینه،  توجه به برخی کارهای انجام ش
ــازی و بهبود  ــه شبیه س ــه قادر ب ــازمان هایی ک س
ــتند، آمادگی  ــانی خود هس ــرمایه ی انس دانش س
ــتری جهت مواجهه با تغییرات سریع امروزی  بیش
ــی که مصمم به  ــه ی نوآوری در جاهای ــز عرض و نی
ــد. مدیران  ــتند، دارن ــرمایه گذاری و رقابت هس س
ــطح  ــانی و س باید بدانند که مهارت های منابع انس
انگیزشی آنان امکان دریافت پیشنهادهای خالق و 
ــن فعالیت های تحقیقاتی مربوط  متفاوت و همچنی
ــا این وجود،  ــه وجود می آورد. ب ــه نوآوری ها را ب ب
سازمان ها در حال تجربه کردن برخی واقعیت های 
ــت که مدیران  ــناخته اند و این به معنی آن اس ناش
ــتند. با توجه  ــک ها هس مجبور به رویارویی با ریس
ــک، می توان گفت که احتمال بروز  به دیدگاه ریس
ــت که  چنین نتیجه ای، تابعی از میزان حفاظتی اس
سازمان در برابر سطح ریسک های رویاروی خود به 
ــه ارتقای مدیریت  ــل می آورد. مدیران مجبور ب عم
ــتند و این امر  ــازمان خود هس امنیتی در داخل س
ــق اتخاذ ارزیابی های جامع  در درجه ی اول از طری
ــازمان های امروزی،  از ریسک صورت می پذیرد. س
ــتر از قبل، نیازمند گزینه های راهبردی  حتی بیش
ــتند .  ــک های اجتناب ناپذیر هس برای کنترل ریس
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ــناخت دقیق ریسک  این فرآیند کنترلی نیازمند ش
و تشخیص طیف هایی است که ممکن است جهت 
ــک  ــا بکار روند. ارزیابی ریس ــدی کنترل ه طبقه بن
ــداد و تأثیر بر بهره وری  باید بر مبنای احتمال روی
ــت که  ــرد. همچنین مهم اس ــازمان صورت گی س
ــه منابعی می توانند  ــازمان ها بدانند مدیران از چ س
ــنهادهای فنی را  ــات مربوط به امنیت و پیش اطالع
ــت که آن ها  ــد. این به دلیل آن اس جمع آوری کنن
قادر به ارایه ی پیشنهادهایی درباره ی آسیب پذیری 
امنیتی و روش های کاهش ریسک آسیب های ویژه 
ــات رایانه ای  ــامانه های مختلف عملی ــبت به س نس
ــتمر را در نظر  ــی مس ــتند. مدیران باید چالش هس
بگیرند. در محیط کسب و کار امروزی حفظ اعتماد 
ــب و کار خویش به  ــتیبانی از کس ــتریان و پش مش
ــبکه ها و ارتباطات با طیف  معنی تأمین امنیتی ش
ــته به اتخاذ گام هایی  ــت. موفقیت ما بس وسیع اس
جهت محافظت از داده های حیاتی است . زمانی که 
ــد می یابند و به طور متناوب از  ــب و کارها رش کس
ــتریان و دست  اینترنت جهت ارتباط با ادارات ، مش
ــازمان ها خود را در  ــتفاده می شود، س اندرکاران اس
ــد. این به  ــدات بزرگ تری قرار می دهن ــر تهدی براب
ــد مجموعه ای از  ــه آن ها نیازمن ــت ک  معنی آن اس
ــتند.  ــای معتبر برای امنیت اینترنتی هس راه   حل ه
ــده ای را برای  ــت تثبیت ش ــا امنی ــی برنامه  ه برخ
ــراه راه حل های  ــط به هم ــب و کارهای متوس کس

ــه می دهند. برپایی برخی از آن ها  فنی مختلف ارای
ــاده بوده و از طریق ابزارهای  به طرزی استثنایی س
ــتند. این امر  ــتجوگر قابل اداره هس مبتنی بر جس
ــان  ــه مدیران اجازه می دهد تا امنیت شبکه هایش ب
ــال کاربران را  ــازند. برای مث را به راحتی برقرار س
ــبکه های اختصاصی  ــه ایجاد ش ــازد تا ب قادر می س
مجازی مبادرت نمایند. فعالیت این شبکه ها مانند 
ــبکه های تجاری خصوصی پر هزینه است، اما از  ش

زیرساختار اینترنتی کم هزینه بهره می برند.

مديريت ريسک
فعالیت های اقتصادی در شرایط پرتالطم محیطی، 
ــی از موج  ــت تا اثرات ناش ــد تمهیداتی اس نیازمن
تغییرات بر بدنه ی سازمان را به حداقل برساند. در 
ــد  ــده طی این تحقیق مالحظه ش موارد مطالعه ش
ــازمان ها با قصد نوآوری در محصول  که رهبران س
و خدمات ازطریق شکار فرصت ها اقدام به تأسیس 
ــرمایه ی اندکی  ــرکت می نمایند. اما اغلب، با س ش
ــتند، توان چنین گام بزرگی  که در شروع کار داش
ــا توجه به  ــوی دیگر ب ــود نمی دیدند. از س را درخ
ــازمان، تبعات ناشی از شکست  خانوادگی بودن س
ایده های نو، آثار بسیار ناگواری می توانسته در سایر 
ــان ایجاد نماید. در نهایت این که  ابعاد زندگی ایش
ــازمان هایی مورد  ــی چنین س ــران به طور کل در ای
حمایت های مالی از سوی شرکت های سرمایه گذاری 

ــت تا این  ــد. بنابراین الزم بوده اس ــرار نمی گیرن ق
ــاندن  ــازمان ها برای حفظ خود و به حداقل رس س
آثار تالطم های محیطی و ریسک ناشی از نوآوری، 
ــک داشته باشند.  مدیریت دقیقی در زمینه ی ریس

ــازمان ها به نتایج جالبی  با مطالعه ی تاریخچه ی س
رسیدیم. این سازمان ها علیرغم وجود پتانسیل های 
ــروع  ــری، هرگز به تولید یک محصول جدید ش فک
ــی از صدمات  ــد، چرا که به خوب ــه کار نمی نماین ب
ــت به خوبی آگاهند. این سازمان ها  حاصله از شکس
ــیه  ــدام به ایجاد حاش ــک، اق ــرای مدیریت ریس ب
ــی پرفروش در  ــد محصوالت ــت از طریق تولی امنی
ــود می نمایند. ــب و کار خ ــه ی مرتبط با کس  زمین

شرکت های موفق فعالیت خود را با محصولی شروع 
ــت  ــتنند در بازار با شکس می کنند که مطمئن هس
مواجه نمی شود، یعنی به دنبال شرایطی هستند، تا 
ــب و کار، در وضعیت امنی  در محیط پرتالطم کس
ــر، آن ها همزمان مترصد  ــرار گیرند. از طرف دیگ ق
ــود را برای  ــه ایده های اصلی خ ــتند ک فرصت هس
ــب به اجرا  ــا در موقع مناس ــردن از رقب ــز ک متمای
ــروع کسب و کار با محصولی  گذارند. برای مثال ش
ــود قابل توجهی  ــه در بازار فروش می رود و از س ک
ــد بود. با این کار  ــد، همراه خواه برخوردار نمی باش
ــود به وجود  ــه فرصتی برای خ ــالش می کنند ک ت
ــای خود را به  ــب نوآوری ه آورده تا در زمان مناس

عرصه ی ظهور رسانند.
ــطح   تولید محصوالت و خدماتی متداول در س
بازار، محصوالتی با مشخصات نه چندان پیچیده و 
ــوآوری مصادیق موجب ایجاد  اغلب بدون نیاز به ن
ــود. درسطحی  ــیه امنیت در کار می ش نوعی حاش
ــت نگرش این  ــوان گفت که در حقیق ــر، می ت باالت
ــت کاری، نگاه  ــیه ی امنی ــرکت ها به ایجاد حاش ش
ــورت جامع تر، مدیریت  ــک یا به ص به موضوع ریس
ــت، که از جمله دالیل اثربخشی راهبرد  ریسک اس

آن ها تلقی می گردد.

خلق ارزش برای مشتری
ــی ترین و حیاتی ترین مرحله در  ــع اساس این مقط
کسب و کار این سازمان هاست. رهبر سازمان با فراهم 
ــتر مورد نیاز جهت پیاده سازی راهبرد و  آوردن بس
ــتگی های کلیدی در سازمان به عنوان  ایجاد شایس
ابزار بکارگیری راهبرد بر آن است تا راهبرد خود را 
 که همانا خلق ارزش برای مشتری است بکار بندد.

ــتری در این کسب و کارها  ــاره نمودیم که مش اش
ــت که هنور  ــگاه ویژه ای دارد. این در حالی اس جای
ــال و هوای  ــع ح ــب صنای ــران و در اغل ــم در ای ه
ــت که  ــاد بر این اس ــت و اعتق ــنتی حکمفرماس س
ــا تولید کرده ایم،  ــتری چیزی را می خرد که م مش
ــرایطی اگر موفقیتی هم حاصل  حتی در چنین ش
ــتقبال مشتریان مواجه شود،  شود و محصول با اس
ــول را کاهش می دهد تا  تولیدکننده کیفیت محص
ــاً نقطه ی مقابل  ــود بیفزاید و این دقیق ــود خ بر س
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ــازمان های مورد نظر ما می باشد. آن ها نه  راهبرد س
تنها تولید را بر پایه ی نیاز مشتری بنا می نهند بلکه 
ــتند تا با بکارگیری شیوه های نوین،  در پی آن هس
ــت محصوالت خود را افزایش داده و یا قیمت  کیفی
تمام شده خود را کاهش دهند تا از این طریق برای 

مشتریان خود خلق ارزش نمایند.

شرکت هاي تولیدي موفق
ــق ارزش، به  ــازمان های موفق بحث خل ــن س در ای
ــود.  کاهش قیمت و افزایش کیفیت خالصه نمی ش
آن ها درپی کسب اعتماد مشتری از طریق برآورده 
ــته ها و رعایت حقوق وی از یک طرف  کردن خواس
ــن نوگرایی مورد نظر، رعایت  و از طرف دیگر تأمی
ــت محیطی و  ــایل زیس ــه و صالح از نظر مس صرف
ــتند. الزم  ــبت به محصول هس افزایش دانش او نس
ــرای خلق ارزش،  ــت که عالوه بر این، ب به ذکر اس
اعتماد مشتری در این شرکت ها نیز جلب می گردد، 
ــابقه ی درخشان کیفیت از گذشته  به صورتی که س
تاکنون هر گونه تردید را از نگاه مشتری برداشته و 
ــرایط جذاب و متمایز این  ارایه ی خدمات ویژه با ش

اعتماد را قوی تر نموده است.
ــرکت هاي تولیدي موفق، داراي ویژگي هایي  ش
ــرکت هاي ناموفق متمایز  ــتند که آن ها را از ش هس
مي کند و به آن ها اجازه مي دهد که در محیط بازار 
ــدت طوالني تري دوام آورند. آن ها در زمینه ی  به م
بهبود مستمر کیفیت محصوالت، خدمت رساني به 
ــتریان، پرداخت دستمزد به کارکنان و آموزش  مش
کارکنان، ممتاز شده اند. شرکت هاي تولیدي موفق 
به طور طبیعي از یک سامانه ی بازرسي پیش، حین 
و بعد از فرآیند تولید استفاده مي کنند. به هر حال 
ــنهاد مي کند که  ــي )Bentley,2003( پیش بنتل
ــاي تولیدي  ــرکت هاي کوچک باید از تکنیک ه ش
ــراي عملکرد  ــیگما و ایزو9000 ب ــش س مانند ش
ــرداري کنند.  ــود بهره ب ــق و بهبود کیفیت خ موف
شرکت هاي تولیدي موفق روابط دوستانه ی خود را 
با مشتریانشان گسترش داده، نسبت به شرکت هاي 
ــازگار کردن خود با  ــتري به س بزرگ، توانایي بیش

عالیق مشتریانشان دارند. 
شرکت هاي تولیدي کوچک موفق، داراي امتیاز 
رقابتي هستند که به آن ها اجازه مي دهد که موقعیت 
ــر در آمیخته ی محصوالت،  ــود را در بازار با تغیی خ
ــتریان مستحکم کنند.  براي برآوردن نیازهاي مش
ــرکت هاي  پلهام )Pelham,2000( دریافت که ش
ــري بوده اند؛ به  ــدي بازارگرا اجراکنندگان بهت تولی
خاطر این که به بازخوردهاي منفي مشتریان، تنوع 
فعالیت هاي رقابتي و مشتریان زودتر پاسخ داده اند. 
از یک جهت خدمت رساني خوب به مشتریان مهم 
ــرکت هاي تولیدي باید  ــت اما از طرف دیگر ش اس
ــه ی باکیفیت و اطالعات  ــا فراهم کردن مواد اولی ب
موجود براي کارکنانشان، آن ها را شاد و راضي نگه 
ــرکت،  دارند. ارتباطات به اندازه ی عملکرد خوب ش

 )Dossenhach, 2005( مهم است.  دوسن هاچ
ــد مي کند و  ــوب کارکنان را تأیی ــاز به روابط خ نی
ــرکت هاي تولیدي، به  بیان مي دارد که موفقیت ش
ــرکت که از طریق ارتباطات باز،  وحدت نظر کل ش
ــتگي و قدرتمندي کارکنان حاصل مي شود،  همبس

.)Kim et al,2006(  بستگي دارد
ــرکت هاي کوچک و متوسط انواع  نوآوري در ش
ــه، بازاریابي، اجرایي و  ــد از فناوران نوآوري، عبارتن
ــوان ایجاد  ــاي فناروانه به عن ــردی. نوآوري ه راهب
ــا خدمات معرفي  ــول، فرآیند ی ــرات در محص تغیی
ــامل معرفي  ــي ش ــاي بازاریاب ــوند. نوآوري ه مي ش
ــازار جدید و  ــب ب ــد، کس ــاري جدی ــام تج یک ن
ــتند. نوآوري هاي  رویکردهاي جدید در فروش هس
ــاختار سازمان یا فرآیندهاي  اجرایي به تغییر در س
ــود و نوآوري هاي راهبردی بر  اجرایي مربوط مي ش
ــت رقابتي دایمي  ــي براي ایجاد یک مزی معیارهای
ــد. گومینگز و  ــد قوانین رقابتي تأکید دارن و تجدی
ــان  ــا )Cummings & Paramita( بی پارامیت
ــد،  ــازمان بزرگ تر باش ــد که هر اندازه یک س کردن
کارآیي و اثربخشي آن هم بیشتر است. ولي با توجه 
به سن شرکت، شرکت هاي جوانتر نوآورتر هستند. 
ــرکت هاي  ــزارش کردند که ش ــگران گ اما پژوهش
ــطي که به ثبت رسیده اند  تولیدي کوچک و متوس
ــتري به افزایش آگاهي درباره ی نوآوري  تمایل بیش
ــده که سن سازمان عموماً  دارند. همچنین گفته ش
ارتباط مثبتي با عملکرد آن دارد )در این جا منظور 
ــرکت  ــداد کل کارکنان ش ــرکت، تع از اندازه ی ش
است(. شرکت هاي تولیدي کوچک و متوسطي که 
داراي سرمایه گذاري هاي خارجي بوده اند، عملکرد 
بهتري در رابطه با فروش داشته اند. رقابت، در یک 
ــرکت براي  ــود که ش محیط بین المللي باعث مي ش
داشتن خالقیت و نوآوري بیشتري به چالش بیفتد، 
ــراي ماندن در  ــوآوري کلید اصلي ب ــرا امروزه ن زی
ــدن براي بعضي  ــت. جهاني ش صحنه ی رقابت اس
ــرکت هاي تولیدي کوچک و متوسط که فاقد  از ش
ــاني کافي، منابع مالي، مهارت در زبان و  نیروي انس
ــتند، یک امر هولناک و  ــم انداز بین المللي هس چش
ــت. هم ویژگي هاي مبتني بر راهبرد و  دلهره آور اس
هم عوامل مرتبط با رقابت، تأثیر مستقیم بر نوآوري 
.)Yeh-yun &Yi-chiy ,2007( سازماني دارند 

ــود ویژگي هاي راهبردی خاص، قدرت  تصور مي ش
ــور کلي فرض  ــش مي دهند. به ط ــوآوري را افزای ن
ــت  ــه بازار مداري، آموزش و سیاس ــت ک بر این اس
فناوری، رفتار نوآورانه ی شرکت را افزایش مي دهد. 
ــي، عوامل محیطي  ــالوه بر این ویژگي هاي داخل ع
ــرکت  هم به عنوان اجزاي اصلي رفتار نوآورانه ی ش
ــي قرار مي گیرند. ویژگي هاي مربوط به  مورد بررس
ــي و موانع ورود به بازار  رقابت، مانند تمرکز صنعت
ــازمان در مورد نوآوري  به طور مستقیم برنگرش س
ـــازماني  ــد. نوآوري س ــر مي گذارن ــول تأثی  محصـ
ــت که  ــده ی تک بعدي اس ــي یک پدی ــور کل به ط

ــاد و اجـراي انواع مختلف  ــرکت را به ایج تمایل ش
نوآوري ها، مانند فناورانه، اجرایي، محصول و فرآیند 

بیان مي کند.

امنیت، برای تداوم کسب و کار
ــن امنیت دارایی های  ــران زمانی که برای تأمی مدی
ــول امنیتی  ــد با اص ــم می گیرند، بای ــود تصمی خ
ــترکی که در  ــا اقدامات مش ــروع کنند و ب ــام ش ع
ــی رود، ادامه دهند.  ــامانه ها به کار م ــت از س حفاظ
ــخص کننده ی امنیت  ــامانه ای مش اصول امنیت س
ــطح باال بوده و  فیزیکی و منطقی از یک دیدگاه س
ــیعی مانند پاسخگویی،  دربردارنده ی حوزه های وس

اثربخشی هزینه و تلفیق است.
به هر حال مراقبت از اثربخشی مدیریت امنیت 
ــر، هزینه های بالقوه ی  ــت. دلیل این ام ضروری اس
ــت،  ــی از امنیت غیراثربخش یا ناکافی اس زیاد ناش
ــا نقش های مهمی در  ــرای آن که برخی دارایی ه ب
ایجاد درآمد یا ارایه ی خدمات بازی می کنند. برای 

نمونه آن ها می توانند شامل این موارد زیر باشند:
• هزینه ی تجدید ساخت، تعمیر یا جایگزینی 

سامانه های آسیب دیده؛
• سازش یا از دست دادن دارایی های تجاری؛

• هزینه ی اختالالت تجاری به دلیل توقف های 
کاری ناخواسته؛

ــت دادن  ــب و کار به دلیل از دس ــول کس • اف
اعتماد مشتریان، دست اندرکاران و شرکا.

ــی از فرآیندهای  صرفه جویی های هزینه ی ناش
ــک می تواند  ــی و بهبود مدیریت ریس ــود کارای بهب
ارزش ارزیابی امنیت را دقیق تر سازد. سازمان هایی 
که قادر به اعمال فناوری امنیتی پیشرفته هستند، 
ــد داش.   ــل اعتبارتری خواهن ــر و قاب ــرای بهت اج
ــی به طور منظم  ــی امنیت اطالعات ــن، بررس بنابرای
ــی نیز با پیشنهادهای  ــده و گزارش بررس انجام ش
ــود. این امر  ــرای بهبود امنیت، آماده می ش کافی ب
ــازمان، شرکای آن  منجر به افزایش ارزش برای س
ــبکه های عمومی در مقیاسی بزرگ  و در نهایت ش

می شود.

نتیجه گیری
ــرکت هاي تولیدي  ــگران براین باورند که ش پژوهش
ــه ی نوآوري خالق تر از  ــط در زمین کوچک و متوس
ــتند. مزایاي نسبي آن ها در  شرکت هاي بزرگ هس
ــرکت هاي بزرگ درزمینه ی نوآوري،  ــه با ش مقایس
ــرعت واکنش آن هاست.  قابلیت انعطاف پذیري و س
در نتیجه این شرکت ها معموالً به خاطر قابلیت هاي 
ــان، نقش اقتصادي و اجتماعي باارزشي  نوآورانه ش
ــط  ــرکت هاي کوچک و متوس ــا مي کنند. ش  را ایف
ــراي محصول فاصله  ــنتي ب ــد از تمرکز س مي توانن
ــعه ی  ــد و با بکارگیري فناوري جدید در توس بگیرن
ــي  کل ــور  به ط ــد.  بردارن گام  ــول  محص ــوآوري  ن
ــا رقابت باال  ــي ب ــه در محیط های ــرکت هایي ک ش

انتقال فناوری راهکاري مؤثر در توسعه ی...
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ــتري در  ــد، تمایل دارند نوآوري بیش عمل مي کنن
ــند. اگر با دید وسیع تري  محصوالتشان داشته باش
ــه عوامل محیطي  ــم فهمید ک ــگاه کنیم، خواهی ن
ــر مي گذارند. بنابراین به  ــازمان اث هم بر نوآوري س
ــمت نوآوري هاي  ــش به س ــد که گرای نظر مي رس
ــاختار رقابتي که شرکت در حوزه ی  محصول به س
ــه این ترتیب  ــتگي دارد. ب ــود عمل مي کند بس خ
 سیاست هایي که در جهت کاهش تمرکز و برداشتن 
ــا توجه به عملکرد  ــود، ب محدودیت ها اعمال مي ش
ــرکت هاي کوچک و متوسط، منجر  و نوآوري در ش
ــد. جداي از راهبرد بازار  به ارزش افزوده خواهد ش
مداري و ساختاري هاي رقابتي، ویژگي هاي شرکت 
ــوآوري دارد. به  ــي در بکارگیري ن ــم نقش مهم ه
ــزان تملک بازار و مقدار  ــن،  می طور کلي اندازه، س
ــل تعیین کننده مهمي در  تولید هم از جمله عوام
ــرکت هاي  ــمار مي روند. ش ــازماني به ش نوآوري س
ــل دارند در زمینه ی  ــوآور کوچک تر و جوان تمای ن
ــند. نتایج  ــول نوآورتر باش ــرش خالقیت محص پذی
 حاصل از تحقیقات یه یون لین و یي چي چر نشان 
مي دهد که تمرکز راهبردی بر ایجاد یک بازار قوي 
ــوزش در ارتقاي نوآوري محصوالت  و مبتني بر آم
ــرکت هاي کوچک و متوسط، با ارزش خواهد  در ش
بود. بنا بر این به منظور توسعه ی  نوآوري محصول، 
تأکید بر بازار و آموزش، به جاي تکیه بر بکارگیري 

فناوري مناسب تر است.
براساس یافته ها، شرکت های کوچک و متوسط 

موفق در ایران دارای نگرش ایجاد حاشیه ی امنیت 
ــک  ــورت جامع تر، مدیریت ریس ــه ص ــا ب کاری، ی
ــی راهبرد  ــتند که از مهم ترین دالیل اثربخش هس
ــود. آنان با تمرکز بر روی گرایش  آن ها تلقی می ش
ــروکاردارند  ــی از حوزه ی صنعتی که با آن س خاص
ــان  ــا دانش، تجربه و قابلیت های ایش ــب ب  و متناس
می باشد، توانسته اند یک الگوی کسب و کار مناسب 
بیافرینند. ضمن این که، برخورداری از تنوع مرتبط 
ــکل گیری  ــت به ش ــته اس ــب و کار توانس در کس
ــب آن ها غنای بیشتری ببخشد.  کسب و کار مناس

ــتر  ــازی خود، بس ــازمان های موفق با توانمندس س
ــتریان  ــخگویی به نیازهای مش ــبی برای پاس مناس
ــازی به  ــن توانمندس ــد. ای ــم می کنن ــود فراه خ
ــا مدیران  ــر کارآفرین ب ــاط عمیق رهب کمک ارتب
ــتگی های  شایس ــاد  ایج ــا  ب ــازمان،  س ــی  اجرای
ــع  ــوه و رف ــای بالق ــایی فرصت ه ــدی، شناس کلی
ــود می آید. ــل نمودن آن ها بوج ــای بالفع  گلوگاه ه

ــازمان ها داشتن بینش   ویژگی های رهبران این س
ــت زا، عالقمند  ــه عوامل موفقی ــاده ولی عمیق ب س
بودن به کار و یادگیری آن، احساس تعهد و سخت 
کوشی، خلق ایده و تصمیم گیری محوری در قالب 
ــلط آن ها به کسب و  ــتن نقش مرجعیت و تس داش
کار، تأثیر وجود آن ها را به شدت افزایش می دهد.

ــنجیدگی  ــه نیازمند س ــای برتری ک فعالیت ه
ــت راهبردی  ــیع تر و مدیری ــی وس یکپارچه، بینش
ــتند، باید متهورانه و ریسک پذیر در نظر گرفته  هس

شوند. به هرحال ، در بسیاری از مواقع، ریسک ها دو 
بعد عمده را ارایه می کنند:

1. همراهی با پذیرش فناوری های نوین؛
2. عدم همراهی.

ــر فرآیندهای قدیمی  ــه در حالت اخی با آن ک
ــوند؛  ــب و کار بکارگرفته می ش ــت اجرای کس جه
ــران مجبور به تعدیل  ــه این معنی که برخی مدی ب
ــیدن به آن  ــز عمق بخش ــود و نی ــای خ ذهنیت ه
ــتند. در واقع اعمال  نکردن نوآوری، مترادف با  هس

خود کشی خواهد بود.
ــکارا   ــب و کارهای کوچک آش اگر مدیران کس
نیاز به نوین سازی سازمان های خویش را در نیابند، 
نه تنها قـادر به بهره مندی از مزایای بالقوه ی منابع 
ــود نخواهند بود، بلکه از ویژگی ها و ظرفیت های  خ
ــودی نخواهند برد. اخیراً  ــان نیز س منابع انسانی ش
ــازمانی، ویژگی های  بسیاری از دست اندرکاران س
ــب  ــه خود کس ــوط ب ــه ی مرب ــی را در حیط  خاص
ــیرهای  ــایش مس ــه گش ــد ب ــد و می توانن کرده ان
سرنوشت ساز جدیدی برای رشد کسب و کار کمک 
ــه هر فناوری نوینی با  ــت ک کنند. باید در نظر داش
ــک همراه است. با این حال ،  منابع جدیدی از ریس
ــک ها لزوماً دارای اثرات منفی و بدی نیستند.  ریس
ــب اداره کرد تا  ــا روش هایی مناس ــا را باید ب آن ه
ــتیابی به ارتقای بهره وری و تقویت توان رقابتی  دس

سازمان امکان پذیر شود.

انتقال فناوری راهکاري مؤثر در توسعه ی...
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انتخاب ايزوالتور مناسب
نکاتی پیرامون ايزوالسیون

کلمات کلیدی: ایزوالسیون، ایزوالتور، انواع ایزوالتور

ان
رد

گـ
ـر

ب

مهندس محمدرضا گله داری

ــه ی ایزوالتورها حذف حلقه هاي  وظیفه ی اولی
ــت بین تجهیزات  ــت که ممکن اس زمیني اس
ــوند.  یکي از  ــرار ش ــف برق ــق مختل ابزاردقی
کاربردهاي کالسیک ایزوالتورها،  ایزوله کردن 
 DCS ،PLC ،تجهیزات اتاق کنترل )رایانه ها
و غیره( از تجهیزات فیلد است که ممکن است 
ــند.  ــیل متفاوت باش داراي زمین هاي با پتانس
ــردن حلقه هاي  ــالوه بر قطع ک ــا ع ایزوالتوره
ــز در برابر  ــزات اتاق کنترل را نی زمین، تجهی
نویزها و ولتاژهاي گذراي خطرناک تولید شده 

در فیلد حفاظت مي نمایند. 
ــب و مقرون  ــک ایزوالتور مناس انتخاب ی
ــرد مورد نظر و  ــناخت کارب به صرفه نیاز به ش

نیازهاي توسعه اي آینده دارد.
این نوشتار به بررسي 4 نوع از ایزوالتورها و 
کاربردهاي متداول در PLC/DCS مي پردازد 
که این ایزوالتورها مناسب آن ها مي باشند. هر 
 4-20 mA ــیگنال خروجي ــور یک س ایزوالت
 4-20 mA  ــیگنال ــب با س ــتقیم متناس مس

مستقیم ورودي را تولید مي نماید.
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انتخاب ايزوالتور مناسب

ــیمه  ــه و چهار س ــا در مدل های دو، س ایزوالتوره
ــر این به انواع  ــتند. ایزوالتورها عالوه ب موجود هس
ــاي 3 راهي )-3 ــا ایزوالتوره ــي ی ورودي، خروج

way( )ورودي، خروجي و تغذیه( نیز تقسیم بندي 
مي شوند. ایزوالسیون ورودي به این معني است که 
ــیگنال ورودي هیچ ارتباط الکتریکي با سیگنال  س
ــیون خروجي به  ــه ندارد. ایزوالس خروجي و تغذی
ــیگنال خروجي هیچ ارتباط  این معني است که س
ــه ندارد و به  ــیگنال ورودي و تغذی الکتریکي با س
ــه راهي به وضعیتي  ــیون س همین ترتیب ایزوالس
اشاره مي کند که در آن هیچ ارتباط الکتریکي بین 

ورودي، خروجي و تغذیه وجود نداشته باشد.

)3-way( ايزوالتورهاي سه راهي
در ابتدا ما به بررسي ایزوالتورهاي 3 راهي )ورودي، 
خروجي و تغذیه( مي پردازیم. این ایزوالتورها زماني 
ــعه ی یک سامانه ی  ــازي یا توس که هدف مقاوم س
ــد. زماني که در  ــن انتخابن ــد ایمن تری موجود باش
مورد ایزوالسیون ابزاردقیق در هر حلقه ی جریان با 
تردید رو به رو باشیم یا طرح کلي سامانه ی اتصال 
ــد، تجهیزات فوق کامل ترین  ــناخته باش زمین ناش

ایزوالسیون را ارایه مي نمایند.
ــکل 1 مثالي از کاربرد یک ایزوالتور 3 راهي  ش

را به نمایش مي گذارد. 
ــور مي تواند حتي تا چند  ــن روش ایزوالت در ای
صد متر دورتر از PLC/DCS قرار گیرد و تغذیه ی 

ــتقیم یا متناوب  ــود را از یک منبع خارجي مس خ
ــد داراي زمیني با  ــد. این منبع مي توان تأمین نمای
پتانسیل متفاوت از PLC/DCS یا تجهیزات فیلد 
ــد. در این حالت، اتصال زمین منبع تغذیه باید  باش
ــد. در این مثال،  ــه باش ــي ایزول از ورودي و خروج
ــد داراي اتصال  ــگر فیل ــور یک حس ورودي ایزوالت
ــه ایزوالتور را  ــبت ب زمین واقع در 100 متري نس
ــگر  ــیل زمین در محل حس پایش مي نماید. پتانس
ــل PLC/DCS یا  ــدار آن در مح ــا مق ــاالً ب احتم
منبع تغذیه متفاوت است. به این دلیل ایزوالسیون 

ورودي نسبت به خروجي نیز مورد نیاز مي باشد.

ايزوالتورهاي ورودي
PLC/ ــرض کنید ما ایزوالتورها را به نزدیک ف

DCS منتقل کنیم. در این حالت خروجي و تغذیه 
مي توانند به همراه PLC/DCS به یک نقطه زمین 
ــترک وصل شده و به این ترتیب ایزوالسیون 3  مش
ــورد نیاز نخواهد بود. اما از آن جا که  راهي دیگر م
سیم بندي ورودي مثل حالت قبل باقي مي ماند )به 
ــیون ورودي کماکان  ــکل 2 نگاه کنید(، ایزوالس ش

مورد نیاز مي باشد. 

ايزوالتورهاي دو سیمه )تکرارکنده هاي 
جريان(

تا این جا ما به بررسي ایزوالتورهایي پرداختیم 
ــک بار مقاومتي هدایت  که جریان خروجي را به ی
مي کردند. فرض کنید که به ایزوالتوري نیاز داشته 

ــیگنال خروجي  ــع تغذیه اي را با س ــیم که منب باش
ــرایط ما باید از یک  ــد. در این ش ــري نموده باش س
ــمیتر دو سیمه با ایزوالسیون ورودي استفاده  ترنس

کنیم. 
ــاخته  ــکلي س ــي از PLC/DCSها به ش برخ
ــت از  ــده اند که به جاي دیگر تجهیزات بهتر اس ش
ــتفاده کنند. شکل 3  ــمیترهاي دو سیمه اس ترنس
ــاده اي از این نوع ترنسمیترها  نمودار سیم بندي س
ــید  ــته باش ــذارد. در نظر داش ــه نمایش مي گ را ب
ــي خالص متصل  ــار مقاومت ــه خروجي به یک ب  ک
ــمیتر تغذیه ی خود را از حلقه ی  ــود. ترانس نمي ش
ــمیتر باید  ــي تأمین مي نماید. بنابراین ترنس خروج
ــه ی موجود در  ــده از منبع تعذی ــان تأمین ش جری
 4-20mA ــیگنال ــک س ــه ی خروجي که ی  حلق
ــا که خروجي  ــرل نماید. از آن  ج ــد را کنت مي باش
ــتفاده  ــترک اس ــیم مش ــه از دو س ــع تغذی  و منب
ــد در هر نقطه اي  ــد، این ماژول ها مي  توانن مي کنن
PLC/ ــز مانیتورینگ ــگر میداني و تجهی بین حس

ــمیتر در نزدیکي  ــرار گیرند. معموالً ترنس DCS ق
ــه ورودي و  ــا ک ــرد. از آن ج ــرار مي گی ــیله  ق وس
 4-20mA ــیگنال  ــوع س ن از  ــر دو  ــي ه  خروج
ــاژول داراي اهمیت  ــند، محل قرارگیري م مي باش

زیادي نیست.
ــعاب  ــاي پایش1 نیاز به انش ــي از کاربرده برخ
ــراي افزودن یک  ــه 20mA-4 موجود ب یک حلق
ــمیتر  ــز اندازه گیري یا پایش دارند. این ترنس تجهی
1. Monitoring

ــیم، چندین زمین مختلف، منابع تغذیه  ــکل 1. طول زیاد س ش
مجزا. در این حالت ایزوالسیون 3 راهي مورد نیاز مي باشد.

ــه اش را از PLC/DCS دریافت  ــور تغذی ــکل 2. ایزوالت  ش
مي کند. در این حالت ایزوالسیون ورودي نیاز مي باشد.
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براي این نیاز نیز به دلیل burden ورودي خیلي 
ــن حالت اگر  ــت. در ای ــم )10 اهم( ایده آل اس ک
ــت  ایزوالتور از کار افتاده یا تغذیه ی خود را از دس
ــچ تداخلي با حلقه ی 20mA-4 موجود  بدهد، هی
ایجاد نمي نماید. در این کاربرد خروجي ترنسمیتر/

 chart recorder ــک ــه ی ــور مي تواند ب ایزوالت
ــاد افزونگي،  ــر جهت ایج ــد یا یک PLC دیگ  فیل

سیم بندي شود.

ايزوالتورهاي خروجي تغذيه شونده از 
طريق حلقه ی جريان 

ــي  تمامي ایزوالتورهایي که تا کنون مورد بررس
ــم یا کمتر  ــار ورودي 75 اه ــرار گرفتند داراي ب ق
ــت که ایزوالتور  ــار ورودي مقدار باري اس بودند. ب
ــه پایش  ــان 20mA-4 ک ــه ی جری ــر روي حلق  ب
مي نماید قرار مي دهد. نوع دیگري از ایزوالتور، نوع 
ــد.  ــونده از طریق حلقه ی جریان2 مي باش تغذیه ش
این ماژول ها در زمان افزودن یک ابزاردقیق به یک 
ــکل  ــند. در ش حلقه ی جریان موجود مفید مي باش
ــک ایزوالتور تغذیه  ــتفاده از ی ــیله ی 2 با اس 4 وس
ــونده از طریق حلقه ی جریان به حلقه ی موجود  ش
اضافه شده است. دقت کنید که هیچ منبع تغذیه ی 
ــده یا ایزوالتور مورد  اضافه اي جهت حلقه افزوده ش
ــور در این حالت  ــي ایزوالت ــد. خروج نیاز نمي باش
ــط تغذیه ی حلقه ی ورودي تغذیه شده و تنها  توس

قابلیت راه اندازي بارهاي پسیو3 را دارد.

2. Loop-powered
3. Passive

ــکال هاي ایزوالتورهاي تغذیه شونده  یکي از اش
ــت که بر  ــق حلقه ی جریان، مقدار باري اس از طری
ــه القا مي نمایند. به طور مثال، بار  روي حلقه ی اولی
ورودي براساس معادله ی زیر محاسبه مي گردد که 
در این معادله RLoad بیانگر بار خروجي مي باشد.
If RLoad = 0 to 50 ohms:
  Vburden = 5.4V + [.0216)RLoad 
+50(]

If RLoad = 50 to 600 ohms:
  Vburden = 5.4V + [.0216 x RLoad]

با توجه به فرمول دوم، با در دست داشتن یک 
بار 50 اهم مقدار بار ورودي برابر با 6.48V و براي 
ــا 10.8V خواهد بود.  ــي برابر ب ــک بار 250 اهم ی
مجموع ولتاژ بارها باید همیشه کمتر از ولتاژ تغذیه 
ــه loop-powered در باالترین جریان باقي  حلق
ــکل 4 مقدار افت ولتاژ در 20mA به  بماند. در ش

ترتیب زیر محاسبه مي گردد:
Vburden= 12V)Device #1( + 

6.48V)270i + Device #2(
+ 5V)PLC 250 ohms(
Vburden= 23.5V

ــع تغذیه ی  ــکل 2 مي توان از منب ــال ش در مث
ــان  ــدار جری ــه مق ــود، اگرچ ــتفاده نم PLC اس
ــه مقدار 26mA افزایش پیدا  20mA-4 ورودي ب
ــش یافته و با توجه  ــدار ولتاژ بار نیز افزای کند، مق
ــکل محدودیت هاي ولتاژي حلقه دچار خطا  به مش
 28V ــک منبع تغذیه ــد. در این مثال ی خواهد ش

شکل 3. ایزوالتور ورودي، ترنسمیتر 2 سیمه. در این حالت محل ایزوالتور 
مهم نیست.

شکل 4. ایزوالتور loop-powered. ایزوالسیون خروجي.

ــردد. زیرا در  ــکالي گ مي تواند مانع بروز چنین اش
26mA مقدار ولتاژ بار برابر با 25.2VDC خواهد 
ــدار باز در  ــید که یک م ــته باش ــود. در نظر داش ب
ــبب  خروجي ایزوالتور به دلیل باالرفتن ولتاژ بار س
ــالل در عملیات آغازین حلقه مي گردد. در این  اخت
ــطح مجاز  ــت نیز مقدار ولتاژ بار نمي تواند از س حال

خروجي PLC/DCS بیشتر گردد.
ــب ایزوالسیون و مدل هاي  تکنیک هاي نامناس
ــده ایزوالتورها دلیل درصد بسیار زیادي  انتخاب ش

از مشکالت کنترل و پایش مي باشد. 

منبع:
www.acromag.com

انتخاب ايزوالتور مناسب
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ــامانه های کنترل،  ــت وجود دارد که س این برداش
ــایبری نیستند.  ــبی جهت  حمالت س اهداف مناس
ــتنباط نادرست است. هر سامانه ای که  این یک اس
در ابعاد وسیع تولید و توزیع شده باشد، به اندازه ی 

کافی جهت هدف قرار گرفتن مناسب است.
ــما در هر حوزه ای از سامانه های کنترل  اگر ش
ــتید، به ویژه مسایل مرتبط با امنیت این  فعال هس
سامانه ها، پیشنهاد می شود که امنیت سایبری را به 
عنوان بخشی از فعالیت های خود مدنظر قرار دهید 

و بسیار جدی بگیرید.
نتایج بی توجهی به مالحظات امنیتی، در برخی 

موارد می توانند فاجعه بار باشند.
ــایبری  ــرایطی که نتایج منفی حمالت س در ش
ــت، این سؤال پیش می آید  ــهود اس و بدافزارها مش
ــان، دقیقاً چگونه می توانند سامانه های  که مهندس
ــه ی جاری، راه  ــود را ایمن نمایند؟ مقال کنترل خ
ــه ای را در اختیار قرار  ــاده و مقرون به صرف حل س
 ،OPC ــد؛ راه حل امنیتی، برمبنای فناوری می ده
که می تواند تقریباً در هر صنعتی بکار گرفته شود.

OPC راه حل امنیتی بر مبنای

ــرل، ــامانه ی کنت ــت س  کلمـات کلیـدی: امنی
ان OPC، انواع امنیت، امنیت شبکه-محور
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طی یک دهه ی گذشته، مدیران و مهندسان حوزه ی 
ــامانه های کنترل صنعتی، بر این باور بوده اند که  س
ــه حاشیه ی امنیتی مناسبی بین سامانه های  همیش
ــته است. آنان  ــایر سامانه ها وجود داش ایشان و س
ــه روش »امنیت با  ــد ک ــدوار بوده ان ــن امی همچنی
ــایبری در امان  ــدات س ــا را از تهدی ــا«، آن ه اختف
ــت. دوران این ایده ها به سر آمده،  نگه خواهد داش
رویدادهای امنیتی اخیر از قبیل کرم استاکس نت 
ــامانه های PCS7 و WinCC را در ایران  ــه س ک
هدف قرار دادند، و یا حمله به یک تأسیسات انرژی 
ــیون  ــزاس، زنگ خطر را برای صنعت اتوماس در تگ
ــت. این حمالت سهمگین و از  به صدا درآورده اس
پیش برنامه ریزی شده، موجب افزایش آگاهی ما از 
میزان واقعی آسیب پذیری و در معرض خطر بودن 
ــیون شده و تصویری از آینده ی  سامانه های اتوماس
این قبیل تهدیدات را نیز برای ما مجسم می کنند. 
در نهایت، این تهدیدات، پیام روشنی برای ما دارند: 
ــایبری  ــرایطی که نتایج منفی حمالت س در ش
ــت، این سؤال پیش می آید  ــهود اس و بدافزارها مش
ــان، دقیقاً چگونه می توانند سامانه های  که مهندس
ــاری، راه  ــن نمایند؟ مقاله ج ــود را ایم ــرل خ کنت
ــه ای را در اختیار قرار  ــاده و مقرون به صرف  حل س
 می دهد، راه حل امنیتی، برمبنای فن آوری OPC، که 
ــود. ــاً در هر صنعتی بکار گرفته ش ــد تقریب می توان

ــامانه های کنترل  ــبکه های اطالعاتی، به قلب س ش
نظارتی و کسب دادهSCADA( 1( مبدل شده اند، 
ــت افزایش قابلیت  ــازمان ها از آن ها در جه ــه س ک
ــتفاده می کنند. پیش  مدیریت و نظارت متمرکز اس
ــنتی، شرکت ها از دو سامانه ی  از این و به صورت س
ــایر  ــزا از س ــورت مج ــه ص DCS و SCADA، ب
ــامانه ها، به  ــامانه های خود بهره می بردند. این س س
ــتفاده از تجهیزات و پروتکل های  نحو مؤثری با اس

خاص، ایزوله می شدند.
ــی  همگرای ــه ی  زمین ــاری،  تج ــای   محرک ه
ــی را فراهم  ــازمانی با فناوری صنعت ــبکه های س ش
ــی از راه  ــاز به دسترس ــرای مثال، نی ــد. ب آورده ان
ــده  ــتیبانی از راه دور، موجب ش دور به داده یا پش
ــامانه های کنترل، از خارج از   است تا بسیاری از س
ــترس باشند.  ــبکه های SCADA نیز قابل دس ش
ــابه، بسیاری شرکت ها، با به اشتراک  به صورتی مش
گذاری منابع سخت افزاری، زیرساختی و پشتیبانی 
ــرداری از  ــت و بهره ب ــای مدیری ــبکه، هزینه ه  ش
شبکه های خود را کاهش می دهند. از همه مهم تر، 
ــه ای آماده ی  ــتفاده روزافزون از تجهیزات رایان اس
ــبکه های اداری، موجب  ــرف و فناوری های ش مص
ــب و کار در تقریباً  ــد اداره ی کس ــکل رون تغییر ش
ــت. این رویکردهای  تمامی صنایع مهم گردیده اس
ــازد تا  ــادر می س ــرکت ها را ق ــازی، ش استانداردس
ــه فعالیت خود  ــه ای ب ــرون به صرف ــه صورت مق ب
ــرار نمایند و  ــات کارآتری برق ــه دهند، ارتباط ادام

1. Supervisory Control And Data Acquisition

ــتیابی سریع  فرآیندهای چابک تری را از طریق دس
به داده ها در سرتاسر سازمان، پیاده سازی نمایند.

ــع این قبیل  ــازمان ها از مناف ــی که س در حال
ــروه دیگری نیز به  ــوند، گ تمهیدات بهره مند می ش
ــی از دسترسی گروه کثیری از  کشف خطرات ناش
ــبکه ها می پردازند. اتصال سامانه های  کاربران به ش
ــازمان، به منظور ارایه ی دسترسی به مشتریان،  س
ــکل  ــه ش ــات، ب ــایر مؤسس ــدگان و س تأمین کنن
افزایش آسیب پذیری اطالعات  چشم گیری موجب 
ــامانه ها  ــود در این س ــی موج ــاس و اختصاص حس
می شود. این عمل، همچنین سامانه ها را در معرض 
ــا، ویروس ها و  ــل کرم ه ــی، از قبی ــرات خارج خط
ــد. این موضوع، ایجاب می نماید  هکرها قرار می ده
ــاد یک تعادل  ــامانه ها پیرامون ایج ــه مدیران س ک
ــی برای کاربران و نیاز  میان نیاز به اعطای دسترس
ــامانه های کنترل خود به منظور  به تأمین امنیت س
ــدد از این  ــتفاده ی مج ــظ صحت و قابلیت اس حف

سامانه ها، اقدامات مقتضی را به عمل آورند.

کاهش سطح خطر حمله
ــرای مدیریت تضاد میان  ــی از مؤثرترین راه ها ب یک
نیاز به دسترسی مؤثر و نیاز به امنیت مؤثر، کاهش 
ــط و پروتکل های فعال  ــامانه های واس ــوع در س تن
میان سامانه ی کنترل و شبکه های بیرونی می باشد. 
ــده برای ارتباطات،  بکارگیری یک راه حل تأیید ش
ــیعی از نیازمندی های  ــطح وس ــار س ــه در اختی ک
ــای بهره برداری و  ــد، نه تنها هزینه ه ــازمان باش س
ــانس حمله  ــش می دهد، بلکه ش ــت را کاه مدیری
ــم می کند. این  ــرای مهاجمین یا کرم ها نیز ک را ب
ــز معروف  ــطح حمله« نی ــوع، به کاهش »س  موض

است.
ــامانه،  ــن وظیفه ی یک مدیر س ــن، اولی بنابرای
ــد که  ــح ارتباطی می باش ــاوری صحی ــاب فن انتخ
بتواند برای گروه گسترده ای از سامانه های کنترلی 
ــود. در حالی که  ــازمان بکار گرفته ش ــاری س و تج
 HTTP یا Modbus TCP ــی از قبیل نامزدهای
 OPC ،ــک برای این انتخاب وجود دارند، بدون ش
ــتانداردها به  ــان ترین و فراگیرترین اس یکی از آس
ــی به داده ها در دنیای  منظور رفع نیازهای دسترس

اتوماسیون صنعتی می باشد.

سامانه ها در حال تغییرند
ــرل فرآیند  ــه OLE 2 در کنت ــی که زمانی ب روش
 OPC ــمی ــروزه به صورت رس ــود و ام ــروف ب مع
ــایع ترین استاندارد  ــود، ش Classic نامیده می ش
ــازی صنعتی  ــه منظور یکپارچه س ــتفاده ب مورد اس
ــط گستره ی بزرگی  ــد. این استاندارد، توس می باش
ــتفاده قرار   از کاربردهای صنعتی و تجاری مورد اس
ــه  ب ــوان  می ت ــته  دس آن  از  ــه  ک ــرد،   می گی
 ،)HMI( 3ــین ــط انسان و ماش ــتگاه های واس ایس
ــامانه های ابزاردقیق ایمنیSIS( 4( و سامانه های  س
ــتردهDCS( 5(، تا پایگاه های داده های  کنترل گس
ــامانه های برنامه ریزی منابع سازمان6  ــازمانی، س س
ــری تجاری  ــای با کارب ــایر نرم افزاره )ERP( و س

اشاره نمود.
ــا OPC می تواند  ــوص نیازهای امنیتی، آی درخص
ــن مقاله نیز  ــد؟ همان  گونه که در ای ــخگو باش پاس
ــخ، قطعاً بلی خواهد  ــاره خواهد شد، پاس به آن اش
بود. با ایجاد الیه های حفاظتی که به OPC مجهز 
ــند، راه حل امنیتی باالیی کسب خواهد شد که  باش
ــخگوی نیاز دسترسی به داده ها و امنیت آن ها  پاس
در یک شرکت باشد، که تمامی این ها، بدون ایجاد 
ــبکه محقق  کار اضافه بر روی تیم های کنترل و ش
ــتاندارد  می گردند. نتیجه ی نهایی، یک راه حل اس
ــامانه های کنترل متفاوتی تست و  ــت که در س اس

تأیید گردیده است.   
    

ايجاد اليه های حفاظتی
ــن راهکار  ــطح حمله، اولی ــی که کاهش س در حال
ــکار دوم،  ــت، راه ــب اس ــک امنیت مناس ــرای ی ب
ــد. مفهوم  ــی امنیتی می باش ــاد الیه های دفاع ایج
ــوان »دفاع  ــه عموماً تحت عن ــی این روش، ک اصل
ــک با  ــود، مدیریت ریس ــناخته می ش در عمق« ش
2. Object Linking Embedding 
3. Human Machine Interface
4. Safety Instrumented System
5. Distributed Control System
6. Enterprise Resources Planning

باید سامانه های کنترل و اتوماسیون 
خـود را ایمـن نماییـم، در غیر این 
صورت، قابلیـت اطمینـان و امنیت 
این سامانه ها در معرض خطر خواهند 

بود.

منظور از عبارت »OPC Classic«، تمامی اسـتانداردهای OPC می باشـند که تا پیش از 
استاندارد دارای ساختار منسجم OPC فعلی )OPC-UA( مورد استفاده قرار می گرفتند.

این استاندارد، شامل مهم ترین مشخصات، از قبیل:
.OPC Data Access )OPC DA(

.OPC Alarms and Events )OPC A&E(
 .OPC Historical Data Access )OPC HDA(

می گردد. برای کسب اطالعات بیشتر، به وب سایت OPC Foundation مراجعه نمایید.

OPC راه حل امنیتی بر مبنای
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مثال1. وقايع اخیر مرتبط با امنیت سامانه های کنترل صنعتی 
کرم اسـتاکس نت، بدافزاری اسـت که به منظور آسـیب رسـاندن به سـامانه های WinCC، PCS7 و 
PLC-S7 زیمنـس طراحی شـده و از طریق درگاه های USB به سـامانه ی کنترل نفـوذ می نماید )پس 
اتصـال اینترنت برای آلودگی سـامانه مورد نیاز نیسـت(. با ایـن حال، پس از نفوذ، ایـن کرم از طریق 

پروتکل های مورد استفاده برای اشتراک فایل ها، چاپگرها و پایگاه های داده ی SQL، منتشر می شود.
از آن جایی که راه حل کوتاه مدت برای این حمالت وجود نداشت، بهترین دفاع این بود که از دسترسی 
این پروتکل ها به سـرورهای حیاتی جلوگیری گردد؛ مگر در مواقع مطلقًا ضروری. متأسفانه، همان گونه 
که قباًل هم ذکر گردیده است، مدل های قدیمی OPC، دقیقًا برعکس عمل می نمودند، یعنی هر پروتکل 
موجود، می توانسـت آزادانه به OPC Server ارسـال گردد، فارغ از این که برای کنترل مورد نیاز بود 

یا خیر.

ــت. ایجاد  بکارگیری راهبردهای مختلف دفاعی اس
ــی، چندین منفعت را به همراه دارد.  الیه های دفاع
مهم ترین آن ها این است که اگر یک الیه ی دفاعی 
ــد، الیه ی دفاعی دیگری، که از  دچار اختالل گردی
ــتفاده می کند، با ایجاد  ــی متفاوتی اس روش امنیت
ــری می نماید. ــوذ بیش تر جلوگی ــع الزم، از نف موان

ــه همان میزان  ــت جزئی تر و البته ب یک منفع
ــه روش های  ــت که حمالت ب ــز این اس ــر نی قوی ت
ــه ی دفاعی،  ــوند و هر الی ــادث می ش ــی ح مختلف
می تواند به نحوی تنظیم شده و بهبود یابد که برای 
ــتفاده قرار  ــتره ی خاصی از تهدیدات مورد اس گس
ــرد. برای مثال، دفاع در مقابل یک کرم رایانه ای  گی
ــل یک کارمند  ــه با دفاع در مقاب ــاده، در مقایس س
ناراضی، نیاز به تکنیک های متفاوتی دارد. بنابراین، 
ــاع در عمق،  ــدی در ارتقای روش دف ــه ی کلی نکت
اطمینان از این موضوع است که هر الیه ی دفاعی، 
ــامانه ی که از آن  ــی از اطالعات یا س درک صحیح

دفاع می کند داشته باشد.

مثال دفاع در عمق
امنیت در یک بانک، مثال خوبی را از رویکرد دفاع 
ــامانه های کنترل ارایه می نماید. چه  در عمق در س
ــود که یک بانک، بسیار امن تر از  چیزی باعث می ش
یک خانه یا یک سوپرمارکت باشد؟ بانک تمهیدات 
ــا امنیت و  ــرد ت ــکار می گی ــی را ب ــی مختلف امنیت

ــتریان و دارایی های آن ها را  ــی کارمندان، مش ایمن
ــاند. نه تنها الیه های بیشتری بکار  به حداکثر برس
ــوند، بلکه هر الیه نیز برای پاسخگویی  گرفته می ش
ــت. برای مثال،  ــه نوع خاصی از تهدید مدنظر اس ب
ــدادی از تجهیزات  ــردن از صرفاً تع ــه جهت نام ب ب
ــک معمولی، دارای درهای فوالدی،  دفاعی، یک بان
ــی، کلیدهای  ــه، تیم حفاظت ــه های ضدگلول شیش
ــا  ــان ب ــدوق و کارکن ــی، گاوصن ــه ی امنیت  محفظ
ــای بانک در  ــد. دره ــای امنیتی می باش آموزش ه
امنیت مؤثر، ولی ساده هستند. آن ها یا قفل و یا باز 
خواهند بود. درها، برمبنای فلسفه ی »کل یا هیچ« 
یا اجازه ی ورود می دهند یا نمی دهند، فارغ از ظاهر 

مراجعه کننده یا نحوه  ی رفتار وی.
ــد، آن ها  یک الیه ی باالتر، تیم حفاظتی می باش
روند »پاک سازی« حضور افراد در بانک را به انجام 
ــانند تا اطمینان یابند که حاضرین در بانک،  می رس
ــا دلیل یک نیاز قانونی در آن جا حضور دارند و در  ب
ــده »رفتار« خواهند  ــدوده ی نرمال و تعریف ش مح

نمود.
ــده را برمبنای معیارهای  آن ها هر مراجعه کنن
ــال، این که  ــرای مث ــر می گیرند، ب ــی در نظ خاص
ماسک به صورت نداشته باشند، رفتارهای مشکوک 

و غیرقابل پیش بینی از خود بروز ندهند و غیره.
ــری، کارمندان  ــه ی دیگ ــال، در الی ــا این ح ب
امنیتی، رمزهای  ــه ی  صندوق ها، کلیدهای محفظ

ــده را  ــتریان از قبل غربال ش عبور و غیره، این مش
ــات دیگر منع  ــاب ها و اطالع ــی به حس از دسترس
ــی درخصوص این  ــد. درواقع، بجای نگران می نماین
ــخص باید در بانک باشد و کدام نباید،  که کدام ش
ــای عبور، الیه ی دیگری  ــداران بانک و رمزه تحویل
ــاب ها.  از امنیت را ارایه می دهند: محافظت از حس
این تمهیدات، نوع دسترسی هر یک از مشتریان به 
ــاب های مجاز را برمبنای این که این مشتریان  حس

چه اشخاصی می باشند، »فیلتر« می کنند.
ــی، مبتنی بر  ــد که الیه های امنیت توجه نمایی
ــند، به همین دلیل است که بانک ها  مفهوم می باش
در تمامی سطوح خود از کارکنان حفاظتی استفاده 
نمی کنند. راهکار امنیتی، باید متناسب با مفهوم و 
ــد که در آن سطح انتظار می رود  نوع تهدیدی باش

بروز نماید.

امنیت سامانه ی کنترل صنعتی
ــطح یک  ــوارد با امنیت در س ــال، ارتباط این م ح
ــات صنعتی،  ــع، در ارتباط ــت؟ در واق پلنت چیس
نقش های »تیم حفاظت بانک« و »تحویلدار بانک«، 
ــبکه« و »امنیت  ــد زیادی با نقش »امنیت ش  تا ح

سامانه های کاربردی« قابل مقایسه می باشد.
ــان ورودی  ــابه نگهب ــرای مثال، فایروال، مش ب
ــوی که پروتکل های خاصی یا  عمل می کند، به نح
ــرل را دارند و یا این  ــبکه ی کنت اجازه ی ورود به ش

OPC راه حل امنیتی بر مبنای
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ــابه  ــود. و همچنین مش امکان به آن ها داده نمی ش
یک گارد حفاظتی باتجربه تر، یک فایروال مجهز به 
SCADA با نظارت بر ترافیک، به صورتی فراتر از 
ــای عادی، تصمیمات دیگری را به منظور  پروتکل ه
فیلتر نمودن، برمبنای محتوا و رفتار سامانه بر روی 

شبکه، اتخاذ می نماید.
ــرور OPC مجهز به  ــابه، یک س به صورتی مش
ــد مانند یک  ــی قدرتمند، می توان ــامانه ی امنیت س

ــس از این  ــل نماید. پ ــه بانک عم ــد باتجرب کارمن
ــرور OPC متصل  ــود به س ــه کاربر موفق می ش ک
ــی OPC، این اطمینان را  ــردد، تنظیمات امنیت  گ
ــش خاصی از  ــاً به بخ ــه کاربرد صرف ــد ک  می دهن
ــا برای  ــد از تالش ه ــد. بای ــی یاب ــا دسترس داده  ه
دسترسی به داد های دیگران ممانعت گردیده و این 

تالش ها ثبت و ضبط شوند.
ــال گارد و کارمند بانک،  ــری مث ــا در نظرگی ب
فایروالی که امنیت شبکه را تأمین می کند و سرور 

ــردی را تأمین  ــامانه ی کارب ــه امنیت س "OPC ک
می کند، یک تیم ضروری را تشکیل می دهند. برای 
ــد از ورود میلیون ها پیغام  ــروال می توان ــال، فای مث
 DOS ــی از حمالت ــه عنوان بخش ــگام که ب نابهن
ــده اند، جلوگیری  ــی ش ــرویس( طراح )تکذیب س
ــر و کنترل  ــنجی کارب ــان، اعتبارس ــد. همزم نمای
ــک  ــی ی ــد از دسترس ــی های وی، می توان دسترس
ــات فرآیند یک  ــروال به تنظیم ــم داخل فای مهاج
ــامانه و اعمال تغییرات در آن ها که ممکن است  س
ــوند،  موجب به خطر افتادن دارایی ها و یا جان ها ش

جلوگری نماید.
ــت از  ــط درخواس فایروال OPC به عنوان واس
ــرده و تأیید  ــک OPC Client عمل ک ــوی ی  س
ــت متناسب در قالب  می نماید که این یک درخواس
استاندارد از سوی یک کاربر )Client( مورد وثوق 

است.
ــط پاسخ از سوی  فایروال OPC به عنوان واس
ــک OPC Server عمل کرده و تأیید می نماید  ی
ــد و  ــخ خطاب به کاربر صحیح می باش که این پاس
ــت.  ــده اس ــتاندارد دریافت ش در قالب کامل و اس
ــروال، همچنین درگاه های TCP جدید به  این فای

منظور استفاده توسط سرور را نیز تعیین می کند.
ــه به لحظه،  ــه صورت لحظ ــروال OPC، ب فای
ــرور را  ــخ س درگاه های TCP مندرج در پیغام پاس
باز می کند، ولی صرفاً به منظور ارتباط میان همان 
ــرور. اگر درگاه مناسب ظرف چند ثانیه  کاربر و س

به وقوع نپیوندد، آن درگاه مجدداً بسته می شود.
ــان  ــامانه جری ــر OPC در س ــای معتب داده ه
ــب،  ــام  های نامتناس ــی که پیغ ــد، در حال  می یابن
ــتفاده  ــه از درگاه های غیرمعتبر اس ــی ک  پیغام های
می کنند، یا پیغام های دریافتی از سرورها یا کاربران 
ناموثق، توسط فایروال منع شده و ثبت می گردند.

امنیت شبکه-محور
ــبکه، باید بر  ــور درک امنیت مبتنی بر ش ــه منظ ب
TCP/ ــر پروتکل های ــه واقف بود که اکث این نکت

ــر پیغام خود،  ــد Modbus TCP، در ه IP، مانن
ــماره ی بین المللی می باشند )به نام  ــامل یک ش ش
ــماره ی درگاه(، تا به وسیله ی آن بتوان هر پیغام  ش
ــی از پروتکل های الیه های باالتر  ــه عنوان بخش را ب

مرحله ی 4:

مرحله ی1:

OPC شکل 1. چگونگی عملکرد فایروال های مجهز به

مرحله ی 2:

مرحله ی 3:

مثال2. وقايع اخیر مرتبط با امنیت سامانه های کنترل صنعتی
 در واقعه ی دیگری که کمتر رسـانه ای شد، یک مجموعه ی تولید انرژی، در سال 2009، هنگامی که یک 
پیمانکار، به منظور انجام امور نگهداری و تعمیرات، از راه دور به سـامانه ی کنترل لزرش متصل گردید، 
توسـط یک ویروس آلوده شد. ویروس توانست از سـامانه ی پایش، به سرورهای DCS مختلفی انتشار 

یافته و موجب اختالل عمده در سرورهای اصلی و کاهش در تولید انرژی شود.
در آن زمان، مجموعه ی مذکور، از فایروال های سنتی به منظور ایزوله نمودن سامانه های کنترل مختلف خود 
استفاده می نمود. متأسفانه، استفاده ی درگاه های دینامیک از OPC Classic، منجر به این شد که فایروال های 
 مذکور، کارایی الزم را برای جلوگیری از ویروس نداشته باشند. فایروال های جدید مجهز به OPC، همانند

Tofino OPC Enforcer و می توانستند از انتشار ویروس مذکور جلوگیری نمایند. 

OPC راه حل امنیتی بر مبنای
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ــایی نمود. این روش ثابت شناسایی  تعیین و شناس
ــازه یا عدم اجازه  ــا، فعالیت مرتبط با اج پروتکل ه
ــهیل می نماید.  ــرای فایروال تس ــا را ب ورود پیغام ه
ــه منظور ممانعت از ایجاد ترافیک در  برای مثال، ب
ــام فعالیتی که یک فایروال  Modbus TCP، تم
ــاند، این است که هر پیغام دارای  باید به انجام رس
ــرای مثال  ــاص Modbus TCP )ب ــماره ی خ ش
502( را در حوزه های مشخص، شناسایی و متوقف 

نماید.
ــرور OPC آماده ی بهره برداری، از یک  یک س
ــد. در عوض،  ــتفاده نمی کن ــت اس درگاه TCP ثاب
ــک درگاه TCP را  ــورت دینامیک ی ــرور، به ص س
 OPC ــه از طریق آن ها با کاربران به هر فرآیند ک
ــپس،  ارتباط برقرار می کند، اختصاص می دهد. س
ــماره ی درگاه های مرتبط  ــران OPC، باید ش کارب
ــایی نموده و  ــرور OPC شناس ــا اتصال به س را ب
ــتفاده شود،  پیرامون این که از کدام درگاه  باید اس
ــتعالم نمایند. این کاربران، سپس با استفاده از  اس
ــماره ی درگاه جدید، نسبت به ایجاد یک ارتباط  ش
 ،OPC ــرورهای ــد اقدام می کنند. س TCP جدی
ممکن است از هر درگاه، با شماره ای بین 1024 و 

65535 استفاده نمایند.
ــودن فایروال معمولی  ــک طرف، تنظیم نم از ی
ــتن این تعداد درگاه باز،  همانند این  به منظور داش
ــواب را به نگهبانی  ــت که یک گارد در حال خ اس
ــرف دیگر، اصرار بر  ــیم. از ط در اصلی گمارده باش
ــه معنای تعطیل  ــتن این درگاه ها، عماًل ب روی بس
نمودن ارتباطات OPC خواهد بود. امروزه، موضوع 
ــط OPC، دیگر  ــک درگاه توس ــص دینامی تخصی
ــبی جهت عدم نصب فایروال در مقابل  توجیه مناس
سرورهای OPC نیست. فایروال های جدید مجهز 
ــکل  ــه OPC، می توانند به صورت خودکار، مش ب
درگاه های دینامیک در OPC Classic را کنترل 
و مدیریت نمایند. این فایروال ها، به نحوی طراحی 
شده اند، که بدون ایجاد هرگونه تغییر در سامانه ی 
ــبکه  ــه ش ــود Client/Server در OPC، ب موج
ــل گردند. به عنوان یک مثال مرتبط، می توان  متص
ــامانه ی امنیتی Tofino شرکت Byres یاد  از س
ــتفاده  نمود که از Tofino OPC Enforcer اس
ــی و فایروال  ــز امنیت ــامل یک تجهی می نماید؛ ش
ــه منظور نصب در یک  ــن تجهیزاتی ب OPC. چنی
شبکه ی کنترل در حال کار و فاقد تغییر در شبکه 
ــده اند. این ها،  ــدون تعطیلی فرآیند، طراحی ش و ب

روش های ساده و مقرون به صرفه ای هستند، که به 
وسیله ی آن ها بتوان محدوده های امنیتی را در یک 
ــامانه ی کنترل پدید آورد؛ همان گونه که توسط  س
استانداردهای NERC CIP ،ANSI/ISA99 و 

IEC پیشنهاد شده است.

امنیت کاربرد-محور
با یادآوری مثال بانک، زمانی که مراجعه کنندگان 
از درب ورودی و گارد محافظ رد می شوند، به یکی 
ــا تراکنش خاصی  ــدان مراجعه می کنند ت از کارمن
ــه ی  تحویلدار بانک این  ــانند. وظیف را به انجام رس
است که هم تراکنش مربوطه را تسهیل نماید و هم 
اطمینان حاصل کند که صرفاً حساب هایی که این 
ــد تحت  مراجعه کننده در مورد آن ها مجاز می باش
تأثیر قرار گیرند. سرورهای OPC از تقریباً تمامی 
ــا تکیه بر DCOM، به  ــدگان OPC، ب تأمین کنن
نیازهای امنیتی پاسخ می دهند )یعنی گارد محافظ 
ــط با کنترل  ــن امنیت مرتب ــوی در( و به تأمی جل

دسترسی ها نمی پردازند )کارمند تحویلدار بانک(.
ــان امینت  ــی، یا هم ــرل دسترس ــت کنت امنی
ــدات خاص  ــق تمهی ــد از طری ــور، بای کاربرد-مح
ــب برای  ــاختار متناس امنیتی OPC و طراحی س
ــود. با افزایش اتصاالت و ارتباطات  OPC تأمین ش
ــطح سازمان، یک سامانه ی دفاع در عمق، که  در س
ــازی شده باشد، ضروری و  به نحو مناسبی پیاده س
حیاتی خواهد نمود. بدون وجود آن، سامانه های در 
ــیعی از تهدیدات، ممکن است  معرض فهرست وس
ــده فعالیت نموده و  نتوانند در محدوده ی تعریف ش

منجر به حوادث پرهزینه در حوزه ی تولید، محیط 
زیست و ایمنی گردند.

ــای نصب  ــیاری از OPCه ــه بس ــی ک درحال
ــب  ــا و تنظیمات متناس ــر روی فایروال ه ــده، ب ش
ــه می نمایند،  ــرای تأمین امنیت تکی DCOM، ب
ــای باز و  ــان می دهند که فایروال ه ــی ها نش  بررس
ــاط  ــده DCOM، نق ــهیل ش ــی های تس  دسترس
ــند. حتی در مواردی  ــیب پذیر مرسومی می باش آس
ــی تنظیم گردیده اند،  ــامانه ها به نحو صحیح که س
ــه تأمین جزییات کافی از امنیت، که  باز هم قادر ب
مورد نیاز است تا از سامانه  محافظت کند، نیستند. 
پس مشکل کجاست؟ فایروال های سازمان و امنیت 
ــدوز، از محتوای  ــداول DCOM مبتنی بر وین مت
OPC آگاهی ندارند. صرفاً با استفاده از محصوالتی 
که »مجهز« به OPC می باشند، مشخصات امنیتی 
ــتیبانی می کنند، و به نحو مقتضی از  OPC را پش
ــات مربوطه بهره برداری می کنند، می توان به  اطالع

سطح متناسب و مؤثری از امنیت رسید.

OPC امکانات امنیتی سرور
ــکان را دارد  ــول OPC، این ام ــرور یا محص هر س
ــطح برقرار نماید: غیرفعال،  ــه س که امنیت را در س
ــطح،  ــا امنیت OPC. هر س ــت DCOM ی امنی
ــاختار  ــتر را بر روی کاربری که در س ــی بیش امنیت

OPC به داده ها دسترسی دارد، اعمال می نماید.
• امنیت غیرفعـال: هیچ گونه امنیتی اعمال 
نمی گردد. اختیار راه اندازی و دسترسی ها به سرور 
ــود، و امکان  OPC، به همه ی کاربران اعطا می ش

)OPC )Clients & Servers محافظ سرورها و کاربران ،OPC تصویر 2.  فایروال مجهز به
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ــز به همه داده  ــی به کلیه ی Clientها نی دسترس
ــی به هیچ یک از  ــود. سرور OPC، دسترس می ش

قابلیت های امنیتی را تحت کنترل قرار نمی دهد.
 DCOM فقط امنیت :DCOM امنیـت •
مبتنی بر ویندوز اعمال می گردد. اختیارات مرتبط 
با راه اندازی و دسترسی به سرور OPC، به کاربران 
ــود، همانند موارد  ــب محدود می ش خاص و منتخ
ــا Clientها.  ــه کاربری های مرتبط ب ــی ب دسترس
ــتری را بر  ــرور OPC، کنترل بیش با این حال، س
ــی اعمال نمی کند.  ــای خاصتر امنیت روی قابلیت ه
ــد که توسط  ــطح امنیتی پیش فرض می باش این س

DCOM ارایه می شود.
 OPC  ویژگی های امنیتی :OPC امنیـت •
ــتیبانی می نماید. سرور OPC، به عنوان یک  را پش
ــی ها  ناظر مرجع عمل می کند تا به کنترل دسترس
ــط این سرور  به قابلیت های خاص امنیتی که توس
ــوند، بپردازد. یک سرور OPC، ممکن  ارایه می ش

راه حل های دفاعی ICSسامانه ی کنترل صنعتی )ICS(مثال بانکنوع امنیت

امنیت شبکه-
فایروال مجهز به OPCگاردهای امنیتیمحور

 Tofino OPC و Tofino Security Appliance
:Enforcer

سامانه های TSA، به منظور ایجاد حوزه های امنیتی برای 
گروهی از PLCها، DCSها و سامانه های HMI، با 

نیازمندی های مشابه امنیتی بکار گرفته می شوند.
 “Plug-n-Protect( “نصب آن ها، بصورت ”نصب و حفاظت
و بدون نیاز به انجام هرگونه پیش تنظیمات، تغییرات شبکه و 

تعطیلی فعالیت پلنت می باشد.
بصورت خودکار، درگاه های دینامیک در OPC Classic را 
مدیریت و نظارت می کنند؛ و هریک از ارتباطات از سوی یک 

تجهیز OPC را بازبینی، مرور و ایمن می سازند.

امنیت 
کاربرد-محور

کارمندان-تحویلداران:
دسترسی به حساب ها، پول نقد، 
صندوق ها و حتی مدیر بانک را 

تعیین می نماید.
میزان تأثیر الیه حفاظتی، 
بستگی به میزان آموزش و 
سخت کوشی کارمندان دارد.

 OPC که از امنیت ،OPC سرورهای
استفاده می کنند:

سطح دسترسی به سامانه های کاربردی در 
OPC Client را تعیین می نمایند.

میزان تأثیر این روش، بستگی به این دارد 
که خصوصیات امنیتی OPC، تا چه حدی 

توسط تأمین کننده آن پیاده سازی شده 
باشند.

درگاه امنیتی:
خصوصیات امنیتی OPC را به نحوی جامع پیاده  سازی 

می نماید.
از داده های امنیتی تأمین شده توسط خصوصیات امنیتی 
OPC، برای کلیه تصمیمات مرتبط با دسترسی داده ها 

استفاده می نماید، و نه صرفاً به منظور برقراری ارتباط اولیه.
از کلیه سرورهای OPC، فارغ از نوع تأمین کننده آن ها 

 محافظت می نماید. به کاربران اجازه می دهد که 
زیرساخت های موجود OPC خود، بدون جایگزین نمودن 

سرورهای OPC محافظت نمایند.

امنیت 
نقش-محور/
کاربر-محور

 مشتریان مختلف، 
دسترسی های متفاوتی به 

حساب های بانکی دارند. برای 
مثال، همه اعضاء یک خانواده 
ممکن است بتوانند موجود را 

کنترل نموده و به حساب واریز 
کنند، ولی همه نمی توانند از 

حساب برداشت نمایند.

مهندسان کنترل، ممکن است دسترسی 
خواندن/نوشتن به کلیه نقاط سامانه 

اتوماسیون داشته باشند، درحالی که مدیریت، 
صرفاً به گزارشات عملکرد دسترسی دارد.

درگاه امنیتی:
 امنیت را در سطح جزئی و پایین تر اعمال می کند: برمبنای 
کاربر و تگ مربوطه. این جامع ترین نوع استفاده از خصوصیات 

امنیتی OPC می باشد.
نوع دسترسی مشاهدات کاربران بر روی هریک از سرورهای 

OPC را کنترل نموده و صرفاً به ایشان اجازه انجام 
فعالیت هایی را می دهد که برای آن مجاز می باشند.

شکل4 . مقایسه ی تمهیدات دفاع در عمق برای بانک و سامانه های صنعتی

ــت را به موازات امنیت DCOM برقرار نماید  امنی
یا این که صرفاً امنیت OPC را تأمین کند.

امنیت مبتنی بر نقش و کاربر )نقش-محور/
کاربر-محور(

ویژگی های امنیتی OPC، بر روی شناسایی کاربر 
ــنجی  ــتفاده از داده های اعتبارس ــا اس )Client( ب
ــات مرتبط با  ــا تصمیم ــز می نماید ت ــق تمرک موث
ــرور OPC اتخاذ نماید.  ــط س ــی را توس دسترس
ــازد  ــت، محصوالت OPC را قادر می س ــن قابلی ای
ــخصی را بر روی اضافه  که کنترل های امنیتی مش
ــتن هریک از  ــدن و یا نوش ــودن، نمایش، خوان نم
آیتم های OPC اعمال نمایند. در محیط کاربردی 
ــازمان، نقش های مختلف کاری، نیازهای  در یک س

متفاوتی از دسترسی به داده ها را دارند:
• مهندسان سامانه ی کنترل، ممکن است نیاز 
به دسترسی کامل خواندن و نوشتن به تمامی نقاط 

سامانه ی اتوماسیون داشته باشند.
• اپراتورها، ممکن است محدود به صرفاً موارد 
ــین ها در حوزه ی  ــط با وضعیت و کنترل ماش مرتب

عملکرد خود شوند.
ــطوح مدیریتی، به احتمال بسیار  • کارکنان س
ــی خواندن اطالعات کلیدی  زیاد، صرفاً به دسترس

مرتبط با عملکرد نیاز خواهند داشت.
ــی امنیتی، بدین  اعمال متناسب ترین دسترس
ــامانه های کاربردی، باید از  ــا خواهد بود که س معن
ویژگی های حوزه ی مشخصی که کاربران در آن به 

اطالعات دسترسی پیدا می کنند آگاه باشند.
ــکالت امنیتی،  ــه مش ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
ــازمان های  ــرای دیگران اتفاق نمی افتند. س صرفاً ب
هوشمند، پیش از وقوع حوادث پرهزینه ی امنیتی، 
ــرای اتفاقات  ــت OPC، خود را ب ــا ارزیابی امنی ب

غیرمنتظره آماده می نمایند.

OPC راه حل امنیتی بر مبنای
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فی  کنترل عملیات حفاري 
از راه دور

واژه های کلیدی: حفاری خودکار، کنترل از راه دور حفاری، 
لزوم اتوماسیون حفاری، فناوری های نوظهور حفاری

ان
رد

گـ
ـر

ب

مهندس حامد عابدیمهندس اشکان معصومی

ــیون در عملیات  ــرد اتوماس ــه ی 1970 کارب از ده
ــاف نفت توسعه یافته است. حفاري، تولید و اکتش

سامانه هاي حفاري خودکار احتمال بروز خطر براي 
ــان و همچنین هزینه های عملیاتی را کاهش  کارکن
مي دهند و از طرف دیگر بازدهي و راندمان حفاری 
ــامانه ها از راه  را باال مي برند. کنترل کارکرد این س
ــد نفت  ــرفت نوظهور در صنعت رو به رش دور، پیش
ــه اپراتورها امکان  ــر مکاني ب ــت که در ه و گاز اس
ــود را جهت  ــن متخصصان خ ــري ماهرتری بکارگی

کنترل و نظارت بر فرآیند حفاري مي دهد.
ــایر  ــه فعالیت های پیچیده در س همان گونه ک
ــیده اند،  ــه انجام رس ــورت راه دور ب ــع به ص صنای
ــهود آن،  حفاری خودکار از راه دور نیز با منافع مش
به صورتی چشمگیر موجب تغییر در فرآیند حفاری 

می گردد.
ــرفت ها ي به دست  در این مقاله به معرفي پیش
آمده در زمینه ی حفاري خودکار و آزمایش سطوح 
ــت. همچنین  ــده اس ــي مختلف پرداخته ش کنترل
ــخص  ــت حفاري خودکار از راه دور مش نکات مثب

شده و مفاهیم تجاری آن مطرح شده است.
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ــک فرمان از راه  ــال 2004 ی ــر س در روز 19 نوامب
ــال گردید تا ضمن  ــتان ارس دور، از کمبریج انگس
ــي کردن اقیانوس اطلس فرآیند عملیات حفاري  ط
ــه صورت موفقیت آمیز آغاز  را در کامرون تگزاس ب
ــده اي نزدیک، در فرآیند حفاري  کند. حتي در آین
ــر خواهد  ــر روش حفر چاه ها نیز میس امکان تغیی
ــد. دستیابي به این امر تنها یک اتفاق نبود، بلکه  ش
ــکاري متخصصان، فناوري هاي  این موفقیت با هم
ــابقه ی طوالني پیشرفته اي  قدرتمند و همچنین س
ــر گردید.  ــاري میس ــیون حف ــه در اتوماس نوآوران
ــد مي کنند،  ــرفت و رش همان گونه که صنایع پیش
ــطحي  ــیون نیز به صورت همزمان در هر س اتوماس

از عملیات وارد مي شود.
ــیون به شرکت ها این امکان را مي دهد   اتوماس
ــه پایداري و ثبات  ــه در محصوالت و فرآیندها ب ک
ــند، ایمني و بازدهي را افزایش دهند و  نسبي برس
موجبات کاهش خطرات و هزینه ها را فراهم سازند. 
ــتي انسان ها  ــیون با جایگزیني کارهاي دس اتوماس
ــرکت ها اجازه ی رقابتي  ــیني به ش با تجهیزات ماش
شدن مي دهد. مثال اولیه براي نتایج شگرف حاصل 
از بکارگیری اتوماسیون، صنعت خودروسازي است، 
چرا که ماشین ها وظایف تکراري را بهتر و سریع تر و 
با ارایه ی نتیجه اي دقیق و پایدار انجام مي دهند. از 
طرف دیگر، اتوماسیون انسان ها را از انجام کارهاي 
ــکاري دور نگه مي دارد.  ــز مانند جوش مخاطره آمی
همچنین تأثیر اتوماسیون در صنایع هوانوردی نیز 
ــت که از دهه ی 70 میالدي دستخوش  مشهود اس
تغییرات زیادي شده است. افزایش تعداد مسافران 
ــداد خطوط  ــر به افزایش تع ــاي آن ها منج و باره
هوایي و هواپیماها و ازدحام در فرودگاه ها و آسمان 
گردیده است. همچنین افزایش فشار کاري و انجام 
عملیات تحت قوانین ایمني و امنیتي سخت گیرانه 
ــمت  ــري بود که خطوط هوایي را به س عامل دیگ
ــیون و سامانه های خودکار سوق داد. چه در  اتوماس
ــیون یک  روي زمین و چه در کابین خلبان، اتوماس
ــراي ادامه ی بقاي  ــدني و یک التزام ب اصل جدانش

صنعت هوانوردی است. 
اتوماسیون سطح باالیي از دقت را ارایه مي دهد 
ــت. براي مثال  ــادر به حصول آن نیس ــان ق که انس
عمل جراحی پیشرفته ای که بر روی چشم با کمک 
لیزر انجام می شود و LASIK نام دارد، با استفاده 
ــون بینایي  ــر رایانه، تاکن ــی ب ــیون مبتن از اتوماس
ــیده  ــر جهان را بهبود بخش میلیون ها نفر در سراس
است. دقت این عمل جراحی امروزه مورد اطمینان 
ــت، چرا که متخصصان امر ماشین هاي  همگان اس
ــزي کرده اند تا  ــن کار برنامه ری ــژه اي را برای ای وی
ــام دهند. کاربرد دیگر  ــه صورتي دقیق انج کار را ب
ــي از راه دور  ــکي، جراح ــیون در علوم پزش اتوماس
ــازه را مي دهد که  ــت که به متخصصان این اج اس
از راه دور عمل جراحي پیچیده اي را انجام دهند. 

 »رادولف لسکوت« یک مهندس معدن فرانسوي اولین سامانه ی خودکار پیش 
برنده را توسعه داد.

اوایل دهه ی 1860 
میالدي

سامانه هاي چرخشي هیدرولیک طراحي شده و بکار گرفته شدند.
سال 1930

دیالن، دریر و جنکز از شرکت وستینگهاوس براي تجهیزات حفاري چرخشي 
یک دریل خودکار اختراع کردند. سال 1935

سامانه ی کنترل خوراک پنوماتیک براي ترمزهاي تسمه اي معرفي شد.
سال 1940

نمونه ی اولیه ی چنگک لوله اي سه بازویي توسط بي.جي. هیوز ساخته شد.
سال 1949

مته هاي حفاري به سامانه ی چنگک لوله اي و قرقره هاي قدرتي مجهز شدند. اوایل دهه ی 1950 
میالدي

پل اسکات اولین قرقره ی قدرتي هیدرولیک و نقاله ی هیدرولیک را توسعه 
داد. سال 1955

اولین دکل شناور به سامانه ی لوله گذار به سمت پایین و سامانه ی انبار لوله ی 
افقي مجهز شد. سال 1956

شرکت »براون اویل تول و بوون« اولین قرقره ی قدرتي برقي را توسعه داد و 
تجاري نمود. اوایل دهه ی 1970

 دکل حفاري Sedco توسط شرکت »وسترن گیر« به اولین سامانه ی 
لوله گذاري افقي مجهز شد. سال 1974

دکل زیرآبي Kaspmomeft II به سامانه ی لوله گذاري مکانیکي مجهز 
شده. سال 1981

شرکت »وارکو« سامانه ی الکتریکي را توسعه داد که در هر ارتفاعي از دکل 
توسط یک نگهدارنده ی لوله، اتصاالت را نصب کرده و یا باز کند. سال 1982

سامانه ی لوله گذاري با ستون کامل در دکل زیرآبي Transocean 8 معرفي 
و به کار گرفته شد. سال 1986

اولین سامانه ی کنترل از راه دور لوله گذاري دکل ها و همچنین برداشتن 
لوله ها و گذاشتن آن ها بر روي زمین به کار گرفته شد. سال 1993

اولین سامانه ی جامع لوله گذاري در دکل دریاي شمال نصب شد. همچنین 
سامانه ی فرمان پذیر چرخشي شرکت PowerDrive به صورت تجاري بکار 

گرفته شد.
سال 1996

شرکت هاي »هلمریچ و پین« و »وارکو« توسعه ی اولین سامانه ی کنترل 
الکتریکي تغذیه را آغاز کردند. سال 1997

سامانه ی فرمان پذیر چرخشي شرکت PowerDrive در حفاري بلندترین 
دکل نفتي جهان Wytch Farm M-16SPZ بکار گرفته شد. سال 1998

سامانه ی Xtra 475 شرکت PowerDrive اولین چاه باریک را با استفاده 
از سامانه ی قابل کنترل چرخشي حفر نمود. سال 2002

شرکت »اشلوم برگر« براي مناطق بد آب و هوا سامانه ی فرمان پذیر چرخشي 
PowerDrive Xceed را نصب نمود.

سال 2003

اولین سامانه ی کنترل از راه دور جهت یک عملیات حفاري از وراي اقیانوس 
اطلس، از کمبریج انگلستان تا کامرون تگزاس توسط شرکت هاي »اشلوم 

برگر« و »ام.دي تاتکو« به کار گرفته شد.
سال 2004

جدول1. روند توسعه ی فناوری های مرتبط با حفاری

کنترل عملیات حفاري از راه دور
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ــیون در عملیات  از دهه ی 1970 کاربرد اتوماس
ــاف به همان دالیل ذکر شده،  حفاري تولید و اکتش
ــت مانند صنایع دیگر،  ــت. درس ــعه یافته اس توس
ــافي نیز به  ــدي و اکتش ــرکت هاي حفاري تولی ش
ــش خطرات و افزایش  ــال افزایش بازدهي، کاه دنب
سطح دقت عملیات و تکرارپذیري آن ها هستند. در 
این مقاله به معرفي پیشرفت هاي به دست آمده در 
زمینه ی حفاري خودکار و آزمایش سطوح کنترلي 
مختلف پرداخته شده است. همچنین نکات مثبت 
ــخص شده و مفاهیم  حفاري خودکار از راه دور مش

تجاری آن مطرح شده است.  

افکار و ماشین ها
ــاري از مکانیکي  ــامانه ها و تجهیزات حف تبدیل س
ــت.  ــام خودکار نزدیک اس ــودکار و تم ــه نیمه خ ب
ــروزه عادي  ــودکار حفاري ام ــامانه های نیمه خ س
ــان ها  ــامانه ها هنوز به حضور انس ــده اند. این س ش
ــري را فراهم مي کنند.  ــاز دارند ولي ایمني باالت نی
ــکن که  ــنگ ش براي مثال تجهیزات مکانیزه ی س
ــان ها را از  ــعه یافتند، انس ــه ی 1970 توس در ده
ــتند و  ــن بخش عملیات دور نگه داش خطرناک تری
ــش دادند. در دهه ی 1970  ــي دکل ها را افزای ایمن
ــونده توسط انسان ها جایگزین  تجهیزات کنترل ش
ــتي گردیدند. اولین گیره هاي فنري براي  ابزار دس
کاهش خستگي کارگران مورد استفاده قرار گرفتند 
و اولین گیره هاي پنوماتیک در اوایل دهه ی 1980 
ــراع مدل هاي  ــراي اخت ــد تا راه را ب ــعه یافتن توس
ــف لوله ها باز  ــا ي مختل ــراي قطره ــي ب هیدرولیک
نمایند. با اختراع رایانه ها و ریزپردازنده ها در دهه ی 
ــول براي عملیات  ــامانه های خودکار معم 1980 س
لوله گذاري و حمل و نقل لوله ها بکار گرفته شدند. 
ــیاري از دکل ها  ــت همانند صنایع خودرو، بس درس
ــامانه هاي اتوماسیون مجهز شدند. اختراع این  به س
تجهیزات باعث افزایش ایمني و راندمان در شرایط 
ــهولت عملیات حفاري در آب و  ــخت کاري و س س

هواي نامناسب شد.
ــه ی 1980  ــر ده ــو« در اواخ ــرکت »وارک ش
ــامانه ی Iron Roughneck را تنها به عنوان  س
ــاخه اي از زبانه هاي هیدرولیک لوله هاي حفاري  ش
ــدند. در  ــداً اضافه ش ــرد و محفظه ها بع ــي ک معرف
ــین کاهش یافت  ــاي اخیر، اندازه ی ماش طراحي ه
ــد و بازار  ــب باش ــاي زمیني مناس ــا براي دکل ه ت
ــامانه ی  ــعه ی س ــترده تري را فراهم کند. توس گس
ــتگي و  ــودکار ابتدا روي کاهش خس ــاي خ دکل ه
ــران در عملیات  ــت که کارگ ــي تمرکز داش خطرات
ــه این  ــد. البت ــا مواجه بودن ــا آن ه ــذاري ب لوله گ
ــراد نیاز دارد  ــوز به نظارت و کنترل اف عملیات هن
ــول کنترل  ــه از یک اتاق کنترل حفاري یا کنس ک
ــتر در  ــرفت هاي بیش محلي صورت مي گیرد. پیش
ــات لوله گذاري، خطرات  ــزات مرتبط با عملی تجهی
ــد نصب دکل هاي  ــات خطرناک تر مانن را در عملی

ــن کاهش داد. ماشین هاي  زیرآبي در دریاهاي خش
ــراي نصب و راه ندازي  ــه گذاري در ابتدا تنها ب لول
ــاخت پایه ها در  ــعه یافتند. س پایه هاي دکل ها توس
خارج از زمان عملیات حفاري باعث سریع تر شدن 
ــده بود. با تجهیزات لوله گذاري، نیازي به  کار گردی
ــت و  حضور افراد در روي دکل حفاري وجود نداش
ــرل از راه دور مورد نیاز بودند.  ــا باالبرهاي کنت تنه
ــیون بیشتر دکل ها، سامانه های کنترلي از  با اتوماس
نظر ارگونومیک نیز توسعه یافتند و طوري طراحي 
شدند که حفار و کمک حفار بتوانند نظارت کاملي 
ــند و مراحل  ــته باش ــاري داش ــات حف روي عملی
مختلف آن را کنترل کنند. سامانه های حفاري تمام 
خودکار که بدون نیاز به حضور افراد یا متخصصان 
ــد، نیاز به کنترل و تجهیزات  در کارگاه کار مي کنن
ــتري دارند. این تجهیزات براي حفاري  نظارتي بیش
در زیر دریا و عمق زیادآب مناسب هستند. ولي این 
ــي براي آینده ی  تجهیزات تمام اتوماتیک به چالش
صنعت حفاري تبدیل شده اند. هر چند که کوشش 
ــاني در امور حفاري  ــه براي کاهش نیروي انس اولی
ــده است،  ــدن موفقیت عملیات ش باعث محدود ش
ولي اخیراً این صنعت عالقمند شده تا بتواند توسط 
ــد عملیات را به  ــتیباني با تجربه، چن کارکنان پش
ــامانه های حفاري  صورت همزمان کنترل نماید. س
ــاري در زیر زمین و تعیین  خودکار به مکانیزم حف
قطر چاه حفر شده کمک مي کنند. این سامانه ها به 
ــاز دارند تا بتوانند به  ــطح و نوع چاه نی اطالعات س
ــاري را کنترل نمایند و در  صورت مؤثر فرآیند حف
فناوری های کنترل و نظارت چاه هاي نفت و گاز به 

صورت عملي بکار گرفته شده و توسعه یابند.

همه چیر تحت کنترل
ــاي پیچیده ی  ــر فرآینده ــرل مؤث ــارت و کنت نظ
ــق، تخصص و تجربه نیاز  ــاري، به اطالعات دقی حف
ــتفاده  ــرل خودکار حفاري مي تواند با اس دارد. کنت
ــطح انجام شود. در دهه ی  از اطالعات چاه و نوع س
1970 اولین سامانه های نیمه خودکار براي کنترل 
ــدند که نیاز بود تا پارامترهاي  ــتفاده ش ــطح اس س
 ،)WOB( ــد وزن ذرات ــاري مانن ــتاندارد حف اس
گشتاور، میزان چرخش در دقیقهRPM( 1( و فشار 
ــط متخصصان حفاري  پمپ به صورت دستي توس
ــامانه ها داراي اشکاالتي  تنظیم گردد. البته این س
بودند و کار کنترل پارامترهاي حفاري را به صورتي 
ــه تنظیم میزان  ــد و قادر ب ــف انجام مي دادن ضعی
ــت زمان، روش هاي  نفوذROP( 2( نبودند. با گذش
ــراي کنترل تغذیه ی خودکار بکار گرفته  مختلفي ب
شدند و اندازه گیري میزان وزن ذرات خاک، عملیات 
برش و نفوذ در زمین تسهیل شد. در دهه ی 1940 
ــزات حفاري بکار  ــامانه های پنوماتیک در تجهی س
ــرفته و  ــیرهاي پیش ــا طراحي ش ــدند. ب گرفته ش
ــامانه های یکپارچه، سامانه های کنترل  آزمایش س
ــز را تجربه کردند.  ــک حضوری موفقت آمی پنوماتی
ــامانه ها به  ــاي 1980 و 1990 توانایي س در دهه ه
وسیله ی رایانه ها و اطالعات اندازه گیري هاي کیفي 
و کمي در حین حفاريMWD( 3( افزایش یافت. 
این داده ها، اطالعات زیادي را در شرایط حفاري در 
ــت. سامانه های کنترل  اختیار تیم حفاری می گذاش
ــط Wildcat و Varco ساخته  چند متغیره توس
ــتاور، میزان  ــاس وزن ذرات، گش ــر اس ــدند تا ب ش
چرخش و فشار لوله، تنظیمات الزم صورت گیرد و 
1. Rounds Per Minute
2. Rate Of Penetration
3. Measurement-While-Drilling

ــیون و مکانیزه کردن تجهیزات عملیات حفاري، خطرات ممکن را در هنگام عملیات لوله  ــکل یک دکل حفاري. اتوماس ــکل 2. ش ش
 Roughneck ــده را ارتقا بخشید. تجهیزات مکانیزه ی ــوراخ حفر ش گذاري براي کارکنان کاهش داد و راندمان حفاري و کیفیت س
در سمت چپ در نصب لوله ها و اتصاالت بکار گرفته شدند. در عکس سمت راست باال، تجهیزات ویژه ی عملیات لوله گذاري خودکار 
ــامانه های حفاري به حفاران امکان  ــول کنترلي س ــه لوله و تجهیز حفاري مورد نیاز را حمل مي کند. کنس به صورت همزمان دو یا س

کنترل و نمایش تمام مراحل حفاري را مي دهد )سمت راست پایین(.

کنترل عملیات حفاري از راه دور
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ــودکار.  ــاي حفرکننده ی خ ــکل3. مته ه ش
کنترل خودکار وزن ذرات )WOB( توسط 
ــاني سامانه ی ترمز دستي دکل ها با  به روزرس
ــتفاده از سامانه ی پولي و کابل پنوماتیک  اس
انجام مي شود. سامانه های خودکار نسبت به 
سامانه های عملیات دستي از اهمیت ویژه اي 
ــتند. اولین سامانه های حفاري  برخوردار هس
ــاري را کنترل  ــودکار، میزان خروجي حف خ
ــزان وزن ذرات را ثابت نگه  ــا می مي کنند ت
ــامانه هاي جدید از سامانه ی کنترل  دارند. س

الکترونیکي استفاده مي کنند.

عملیات حفاري نیز براساس آن ها انجام گیرد. فشار 
ــاس شرایط انتهاي چاه بود که  لوله ی حفاري براس
ــیار حیاتی به  ــات حفاري افقي، امری بس در عملی
ــاب مي آمد. به عالوه، سامانه های کنترل ترمز  حس
الکتریکي که توسط شرکت Baylor توسعه یافته 
ــامانه های ترمز دیسک و کالچي  بود و همچنین س
 National و Eaton ــرکت هاي ــط ش ــه توس ک
ــت ترمزگیري  ــود، خاصی ــده ب Oilwell ارایه ش
بهتري نسبت به سامانه های ترمز تسمه اي داشتند. 
ــد »وارکو« مبین یک  ــاي کنترلي جدی آلگوریتم ه
ــب اطالعات بودند که  ــرفته ی کس ــامانه ی پیش س
ــعه یافتند و  ــرکت M/D Totco توس ــط ش توس
سامانه های مشابهي توسط شرکت Hitec و دیگر 
شرکت ها در این زمینه ارایه گردیدند. این سامانه ها 
ــتاور ترمز را فراهم نمودند.  کنترل پیشرفته ی گش
این بهبود، کنترل پیشرفته ی تغذیه در سامانه های 
ــودکار را ارایه نمود که بعدها باعث عدم  حفاري خ
استفاده ی متخصصین از سامانه های حفاري دستي 
ــد. همزمان با حضور سامانه های حفاري خودکار  ش
ــامانه ها براي استفاده  ــعه، نر م افزار س در حال توس
ــد. الزم بود  ــکل و پیچیده ش ــت، بسیار مش و تس
ــامانه را  ــزاري طراحي گردد که نظارت س تا نرماف
آسان تر کند و دیگر نیازي نباشد که یک متخصص 
ــا کنترل کند.  ــامانه را را ه اندازي ی ماهر حفاري س
ــرات و تنظیمات  ــزار جدید، تغیی ــن نرماف همچنی
ــورت خودکار درآورد.  ــاي حفاري را به ص پارامتره
مدلسازي وسیع سامانه هاي دینامیک حفاري منجر 
ــعه ی کنترل نرم افزاري پیشرفته شد. پاسخ  به توس
ــق پارامترها  ــرات باعث تنظیم دقی ــریع به تغیی س
ــد که عمر  ــتگاه ها کمتر ش ــرزش دس ــد و ل گردی
طوالني ابزار و تجهیزات حفاري را به همراه داشت. 
ــن فناوری منجر به افزایش کیفیت چاه هاي حفر  ای
ــده و بهبود فرآیند حفاري گردید که با استفاده  ش
ــاني ممکن نبود. همچنین اشتباهات  از نیروي انس
ــت و ایمني  ــش یاف ــا کاه ــر چاه ه ــاني در حف انس
کارکنان به علت نبودن موارد جراحات و شکستگي 

نیز افزایش یافت. 
ــرفته بر روي یک دکل نفتي  ــیون پیش اتوماس
ــخت افزارهاي الزم، متعلق  مجهز به نرم افزارها و س

ــرکتHelmerich & Payne  در جنوب  ــه ش ب
ــش واقع گردید.  ــزاس آمریکا مورد آزمای ایالت تگ
ــودکار، چاه ها را  ــامانه های خ ــل اولیه ی س این نس
ــي به میزان 37% کمتر و مقدار  ــرعت چرخش با س
ــاي  ــریع تر از دکل ه ــیار س ــر، بس ذرات 34% کمت
ــر مي کرد. عنصر  ــودکار در همان منطقه حف غیرخ
ــطح  ــرل قطر چاه و نوع س ــود کنت ــراي بهب الزم ب
ــاي زیادي از  ــتن اطالعات بود. آرایه ه زمین، داش
ــزات و ابزارهاي ثبت  ــز از تجهی ــات مهم نی اطالع
ــت مي آمدند.  داده حین حفاريLWD( 4( به دس
ــان مي توانند  ــان و مهندس هم اکنون زمین شناس
محل دقیق راه یک چاه را براي دستیابي، اکتشاف 
ــار لحظه اي   و تولید هیدروکربن ها تعیین کنند. فش
مي تواند براي تشخیص دانسیته ی معادل چرخشي5 
)ECD( به کار رود که به مهندسان در یکنواختي 
ــکالت تجهیزات چرخشي و بازدهي  قطر چاه، مش

تمیزکاري سوراخ کمک مي کند.
ــار در حین  ــات مربوط به ابزار اعمال فش اطالع
ــات صوتي  ــراه اطالع ــه هم ــاريPWD( 6( ب حف
ــر هیدروکربني  ــتخراج ذخای برش دوقطبي در اس
ــتحکام  ــوبات نرم براي تعیین پارامترهاي اس با رس
ــه به کار  ــن و ماس صخره ها و پیش بیني معادن ش
ــد. کنترل و پایش همزمان اطالعات بحراني  مي رون
ــورت پله اي،  ــرات به ص ــا افزایش تغیی ــاري، ب حف
خطرات ناشي از کاهش قطر چاه و چسبندگي لوله 

را کاهش مي دهد. 
ــرفت هاي  ــد در خصوص پیش ــات جدی اطالع
ــي هدایت شونده، بازدهي  فناوري حفاري چرخش
ــدار حفاري و کیفیت  ــد حفاري، کنترل جهت فرآین
ــه  ــوط ب ــکالت مرب ــش داده و مش ــره را افزای حف
ــبندگي لوله و تمیزکاري حفره را کاهش داده  چس
ــت. فناوری هاي جدید مانند سامانه های هدایت  اس
شونده ی چرخشي PowerDrive به علت سطح 
باالي توانایي ها و قابلیت پاسخگویي سریع، بازدهي 
ــري همزمان میزان  ــدار را با اندازه گی حفاري جهت
ــه واحد  ــات ب ــال اطالع LWD و MWD و ارس
ــعه داده است. فرمان هاي الزم  کنترل سامانه، توس
4. Logging-While-Drilling
5. Equivalent Circulating Density
6. Pressure While Drilling

ــزان جریان به حفره  ــتفاده از تغییر نوع و می با اس
ــتفاده از  ــوند و اطالعات الزم با اس ــتاده مي ش فرس
ــامانه مسافت سنج مانند ابزار تله متري  موج هاي س
ــتون  PowerPulse MWD به باالي دکل و س

گل و الي بازگردانده مي شوند.
   

امکان کنترل از راه دور
ــرل فرآیند از  ــدی در حفاری خودکار، کنت گام بع
ــای ارتباطات رایانه ای  ــد بود. فناوره راه دور خواه
ــد که  ــرفت نموده ان ــدی پیش ــا ح ــواره ای ت و ماه
ــه موضوعی عادی  ــرل و نظارت ب ــامانه های کنت س
ــد هیدروکربن در  ــط با تولی ــای مرتب در فعالیت ه
ــده اند. عملیات کنترل از راه  ــر دنیا تبدیل ش سراس
ــیون محلی نیز معروف  ــی7، که به اتوماس دور محل
ــرفته ی حفاری به  ــت، امروزه در دکل های پیش اس
ــودن عملیات جابجایی لوله ها و  منظور خودکار نم
مته ی حفاری و یکپارچه سازی فعالیت های حوزه ی 

حفاری مورد بهره برداری قرار می گیرند.
ــا امروز، ارتباطات دادهای راه دور در عملیات  ت
ــارت و گزارش گیری  ــه منظور نظ ــاری، صرفاً ب حف

مورد استفاده بوده اند.
ــرل از راه دور محلی، موجب  ــای کنت فعالیت ه
ــاز و همچنین  ــورد نی ــانی م ــروی انس ــش نی کاه
ــک های متوجه کارکنان گردیده اند. طرح های  ریس
ــال اپراتورها را از محل حفاری  اولیه، موجبات انتق
ــارج از حوزه ی  ــده و خ ــن کنترل ش ــه یک کابی ب
ــری این موضوع  ــم آوردند. با در نظرگی خطر فراه
ــیوه ی زندگی مرتبط با کار بر روی یک دکل  که ش
ــرکت ها به این  ــیار طاقت فرساست، ش حفاری بس
ــان تر و مقرون به صرفه تر  ــیده اند که آس نتیجه رس
ــا بتوانند از راه دور و  ــد بود اگر کارکنان آن ه خواه
ــیاری از همان فعالیت ها  در یک محیط اداری، بس
ــانند. برای مثال، تکنسین ها اکنون   را به انجام رس
ــل اداره ی  ــرد تجهیزات را از مح ــد عملک می توانن
ــامانه های کنترل  ــود کنترل و تحلیل نمایند. س خ
ــب خودکار  ــور نص ــه منظ ــن ب از راه دور، همچنی
 نرم افزارها و نیز به روزرسانی آنتی ویروس ها بر روی 
 نرم افزارهای نصب شده در یک دکل حفاری بکار برده 
ــوند. از همه مهم تر، این قابلیت های جدید به  می ش
متخصصان حفاری امکان می دهد که داده ها و آمار 
مرتبط با تاریخچه ی حفاری را نیز کنترل و تحلیل 
ــاری و اپراتورهای  ــرکت های حف ــد، که به ش نماین
مربوطه کمک می کند تا نسبت به بهبود رویه هایی 
ــی و کاهش هزینه های  ــر به افزایش کارای که منج

عملیاتی می شوند، اقدام نمایند.
ــع نفت و گاز، نیروی کار  با گذر زمان در صنای
پیرتر بازنشسته می گردد و عمده ی تخصص ایشان، 
ــود  به دلیل تغییر در نیازمندی ها، جایگزین نمی ش
ــع، از این  ــی از تحلیل گران صنای ــکل 4(. برخ )ش
ــوع تحت عنوان »تغییر بزرگ نیروی کار« یاد  موض

7. Local remote-control

کنترل عملیات حفاري از راه دور
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ــن حفاری و کمبود  ــد. با کاهش متخصصی می کنن
نفرات مرتبط، به منظور امکان بهره برداری از ذخایر 
ــن، فناوری های خالقانه و  ــی مانده ی هیدروکرب باق
ــبرد صنایع  ــیار مهمی را در پیش خودکار، نقش بس
ــد. قابلیت های  ــا ایفا می کنن ــد حفاری چاه ه و رون
ــب انتقال تخصص حفاری  ــرل از راه دور، موج کنت
به محل چاه ها از هر نقطه ای در جهان می گردند.

8SPE: انجمن مهندسین نفت

8. Society of Petroleum Engineers 

امواج فرااطلس
ــل از قابلیت های عملیات  به منظور بهره گیری کام
ــرل از راه دور، متخصصان حفاری، باید توانایی  کنت
ــه ای از دنیا را  ــری تخصص خود از هر نقط بکارگی
ــند. این مفهوم، در 19 نوامبر 2004،  ــته باش داش
ــال یک فرمان تغییر نرخ کارکرد پمپ  پس از ارس
ازسوی دانشمندان مرکز تحقیقات کمبریج شرکت  
ــایت  ــس، که در س ــلومبرگرSCR( 9( در انگلی ش
ــزاس دریافت و اجرا گردید،  حفاری کامرون در تگ

به واقعیت بدل شد.

9. Schlumburger Cambridge Research

ــل )8000  ــدود 5000 مای ــه ای در ح از فاصل
ــل قبی از  ــاری،  حف ــای  پارامتره ــر(،   کیلومت

ــان، از راه دور تنظیم  ــرخ جری RPM ،WOB و ن
ــک فعالیت  ــرل فرااطلس ی ــن کنت ــده و اولی گردی
ــتاورد، حاصل  ــن دس ــق گردید. ای ــاری محق  حف
ماه ها تالش و همکاری با M/D Totco و نتیجه ی 
ــک کار تیمی میان اعضای تیم حفاری راه دور در  ی
ــایت کامرون  ــی و کارکنان س SCR و تیم مهندس

در تگزاس بود.
ــن پروژه،  ــی، موفقیت ای ــا کار تیم ــان ب همزم
ــود. به منظور  ــته ب ــه موارد کلیدی فنی نیز وابس ب

ــد و صرفاً تا حد محدودی  ــتفاده نمود، در حال نزول می باش ــرکت های مجری اس ــتعدادهایی که بتوان از تخصص آن ها در ش ــکل 4. »تغییر بزرگ نیروی کار« ظرفیت اس ش
ــان نفت  )SPE(، از اواسط دهه ی هشتاد کاهش داشته است. در  ــده است. تعداد اعضای غیرمحصل انجمن مهندس ــط نیروهای متخصص در بخش خدمات، جایگزین ش توس
سال 2004، متوسط سن اعضای انجمن بیش از 45 سال بود، که نشانگر بحران سنی در سال های پیش رو می باشد. بهبود بکارگیری نیروهای متخصص باقی مانده، یکی از 

راهکارهای حل این مشکل و یکی از مزایای اصلی استفاده از عملیات راه دور است.

کنترل عملیات حفاري از راه دور
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ــه پارامترهایی باید از راه  تعیین این موضوع که چ
ــن فرآیند در عمل  ــوند و این که ای ــرل ش دور کنت
ــد، به تخصص فوق العاده  ــه باید به انجام برس چگون
ــیار  ــی نیاز بود. M/D Totco، تجهیزات بس باالی
ــزاس نصب نمود؛  ــایت کامرون تگ خاصی را در س
ــوراخکاری خودکار که سامانه ی ترمز را  دستگاه س
ــامانه ی کنترل  ــز کنترل می نماید و همچنین س نی
ــت ورودی ها و  ــودکار حفاری که هدای کننده ی خ
ــامانه های الکتریکی اصلی بر روی  خروجی های س
ــامانه های ارتباطی مهمی  ــده دارد. س دکل را برعه
ــال تصاویر ــیم ارس ــامانه ی بی س ــز، از قبیل س  نی

VisiWear و همچنین یک دوربین بر روی سطح 
ــات مؤثر از طریق  ــب گردیدند. ارتباط حفاری نص
ــت و قابلیت  ــس با کیفی ــامانه های ویدیوکنفران س
ــمگیری در طول اجرای  ــان باال، به نحو چش اطمین

این پروژه، به کمک اعضای تیم ها آمدند.
ــن دقیق  ــروژه، نیازمند تعیی ــن پ ــت ای  موفقی
ــن تعریف  ــا و همچنی ــه اعض ــرای کلی ــا ب  نقش ه
ــور اطمینان از ایمنی  ــای اقتضایی به منظ برنامه ه
ــر روی دکل و  ــان، جلوگیری از تصادمات ب کارکن
ــیب به چاه  ــال هرگونه آس ــن حذف احتم همچنی
ــرات SCR و هم  ــاری بود. هم نف ــزات حف و تجهی

ــزاس، به همکاری  ــتقر در کامرون تگ تیم های مس
ــؤولیت ها و  ــر پرداختند تا نقش ها و مس ــا یکدیگ ب
ــروژه را تعریف  ــن بهبود وظایف در طول پ همچنی

نمایند.
ــات صوتی  ــاری، ارتباط ــول عملیات حف در ط
ــاران راه دور  ــایت و حف ــری میان محل س و تصوی
ــرار بود و یک نفر تحت عنوان رابط مخابرات در  برق
شرایط ضروری نیز به عنوان پشتیبان این سامانه ها 
مورد استفاده قرار می گرفت. کلیه ی اعضای تیم ها 
ــاران راه دور و  ــتیبانی حف موظف بودند که به پش
ــه این امر از  ــل حفاری بپردازند، ک ــتقر در مح مس
ــوی نفرات حفار راه دور  طریق فرمان هایی که از س
ــته به  ــد، بس یا حفاران حاضر در چاه صادر می ش
ــرل بودند، به انجام  ــؤول کنت  این که کدام یک مس
ــاری کنترل از  ــت حف ــید. در طی زمان تس می رس
ــا پیگیری  ــتقر در محل چاه، ب ــار مس راه دور، حف
 رویه های معمول قطع اتصال، به صورت مستمر و از 
ــت تجهیزات  ــرل موقعی ــن، به کنت ــه ای ایم فاصل
ــن حفار،  ــت. به عالوه، ای ــوراخکاری می پرداخ س
ــرل دکل در  ــه منظور کنت ــارات الزم ب دارای اختی
 هر زمان هم بود. به منظور حفظ کامل تاریخچه ی 
فرمان ها، حفاران راه دور و مستقر در سایت، نسبت 

به ثبت کلیه ی مکاتبات به صورت دستی نیز اقدام 
می نمودند. 

ــان SCR و  ــان محقق ــات رو در رو می ارتباط
ــوری و هم به  ــم به صورت حض ــان دکل، ه کارکن
ــش اطمینان در  ــب افزای ــی، موج ــورت ویدیوی ص
ــطح پذیرش پروژه میان  ــاران راه دور و ارتقا س حف
ــتقر در دکل می گردید، که این موارد از  نفرات مس
ــام یک فرآیند خودکار از راه  عوامل کلیدی در انج
ــند. بخش انسانی این معادله، از اهمیت  دور می باش
ــد. دیدارهای قبل از شروع  باالیی برخوردار می باش
کار با کارکنان دکل، به منظور توسعه ی سناریوها و 
مکانیزم های Fail-Safe موجب اطمینان از ایمنی 
ــت ها، خیلی پیش از ارسال اولین  و درک نتایج تس

فرمان های راه دور گردید.
ــای دریافتی از حفار راه دور، به صورت  فرمان ه
ــلومبرگر به کنترل کننده ی  مستقیم از اینترانت ش
ــال می شدند، که پس  خودکار M/D Totco ارس
ــده، فرمان ها را  ــت، این کنترل کنن ــد دریاف از تأیی
ــاری، از قبیل پمپ ها،  ــب حف ــه تجهیزات متناس ب
ــز، مخابره می نمود.  ــامانه ی ترم صفحه گردان یا س
ــگر نیز به صورت مداوم، تجهیزات  سامانه های حس
ــرده و داده های  ــر از این فرمان ها را پایش ک متأث

شکل 5. کنترل از راه دور در پهنه ی اقیانوس اطلس. در 19 نوامبر سال 2004، اولین فرمان کنترل از راه دور در طول اقیانوس اطلس، 
از مرکز تحقیقات شرکت شلومبرگر در کمبریج )SCR( در انگلستان به یک دکل حفاری در کامرون تگزاس ارسال شد. فرمان مذکور 
 به منظور تغییر در نرخ کارکرد یک پمپ، توسط دانشمندان مرکز SCR و بر روی یک بستر امن اینترانت و با یک نرم افزار نمونه ی اولیه

ــایت حفاری کامرون دریافت و اجرا شد. بخش مهمی از این فرآیند، شامل کسب تأییدیه ی  ــد، که در س ) Prototype( صادر ش
ــانگر دریافت و اجرای موفق فرمان اصلی و کلیه ی فرمان های صادره بود. داده ها،  ــایت حفاری بود که نش صوتی و تصویری از س
به صورت پیوسته و هر 3 ثانیه یکبار و هر نیم فوت یکبار )0/15متر(، با حداقل زمان تأخیر ارسال می شدند. تمامی فرمان های 

مخابره شده، شامل یک بازخورد در هر 4 ثانیه در طول تست بودند.

کنترل عملیات حفاري از راه دور
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مربوطه را به سامانه ی جمع آوری داده و همچنین 
به صفحه های نمایش محلی ارسال می کردند.

ــت  اینتران از  ــن  همچنی ــی،  پایش ــای  داده ه
ــاری راه دور نیز  ــرل حف ــلومبرگر به مرکز کنت ش
ــدند، که به حفار راه دور اجازه می داد  مخابره می ش
ــر تغییرات  ــزار PERFORM، ب ــق نرم اف از طری

عملیات حفاری نظارت نماید.
ــای راه دور، موجب بروز برخی  انجام فعالیت ه
تأخیرات اجتناب ناپذیر، شامل یک زمان پس افت، 
تا حد چند ثانیه، مابین لحظه ی مخابره ی فرمان و   
لحظه ی بکار افتادن سامانه ی راه دور می گردد. این 
افت زمانی، هنگامی که یک سامانه، به دلیل تأخیر 
در دریافت پاسخ، به وضعیت غیرمتعادل می رسد و 
ــات نباید از یک محدوده ی  ــا زمانی که یک عملی ی
ــردد. یک مثال  ــد، بحرانی می گ ــاص تجاوز نمای خ
ــیگنال از کف  از حالت دوم، تنظیم دریافت یک س
ــت که اتصال  ــوراخ مورد حفاری، برای زمانی اس س
ــه فرآیند، از راه دور  ــورت می گیرد. در حالتی ک ص
ــرل می گردد،  ــتیک کنت ــوی اس ــط یک ج و توس
ــیگنال مرتبط که باید نشانگر رسیدن  زمانی که س
ــد، به حفار  ــه کف چاه باش ــوراخکاری ب تجهیز س
ــان توقف و  ــس از صدور فرم ــد و پ راه دور می رس
ــایت، مدتی قبل،  ــیدن به چاه، در واقع حفار س رس
ــور حذف این  ــت. به منظ ــکافته اس کف چاه راه ش
مشکل، تیم مشترک، نسبت به طراحی یک فرمان

ــرار دادن تجهیز  ــه منظور »ق ــطح باال ب راه دور س
ــامانه ی موجود در محل سایت را به  درکف«، که س
ــته10  صورتی ایمن و با اجرای یک فرآیند حلقه بس

10. Closed Loop

در کف چاه هدایت می نماید.
ــرل و نظارت راه دور،  تجهیزات نرم افزاری کنت
ــده در مرکز کنترل حفاری SCR، بخش  نصب ش
ــیار با اهمیتی از پروژه را تشکیل می دادند. نرم  بس
ــازی  افزار PERFORM نیز وظیفه ی یکپارچه س
ــامانه ی  تجهیزات متعدد فرآیند حفاری، از قبیل س
تشخیص وضعیت دکل، سامانه ی گشتاور و کشش 
ــخیص  ــی و تش ــای هیدرولیک ــگ، مدل ه بی درن
ــته ی  ــالوه، یک بس ــه ع ــده دارد. ب ــع را برعه وقای
ــز به منظور تنظیم، تغییر و   نرم افزاری تخصصی نی
ــاری مورد  ــر روی پارامترهای حف ــذاری ب  صحه گ

بهره برداری قرار گرفت.

حفاری آينده
پیشرفت های حاصل شده در زمینه های اطالعاتی و 
رایانه ای، موجب بروز تغییرات عمده ای در فناورهای 
ــت. افزایش  ــافت های دور گردیده اس کنترل از مس
ــی، زمینه ی  ــای ارتباط ــای بانده ــت در پهن ظرفی
ــی از داده ها را فراهم آورده  ــره ی حجم عظیم مخاب
است. ارتباط ماهواره ای با نقاط بسیار دورافتاده، به 
موضوعی عادی بدل شده است. همچنین، مکانیزه 
ــای دکل حفاری نیز با هزینه های  نمودن فعالیت ه
ــترس  پایین تر و به صورتی قابل اطمینا ن تر در دس

می باشد.
به عالوه، معیارهای انسانی مهم نیز به پیشبرد 
ــک نموده اند. به  ــدن فعالیت ها کم روند خودکار ش
دلیل نرخ سریع و فزاینده ی رشد فناوری در کلیه ی 
ــتدل با  حوزه های زندگی، اکثر مردم به نحوی مس
ــد، به ویژه آن هایی  ــای جدید کنار آمده ان فناوری ه

ــروکار دارند. در  ــدن فعالیت ها س که با خودکار ش
ــاف و تولید )E&P(، نظارت بی درنگ  صنایع اکتش
ــای تولیدی، به  ــتمر بر روی چاه ها و حوزه ه و مس
ــرار گرفته و  ــتقبال ق ــترده ای مورد اس صورت گس
ــرفت  ــیر پیش به عنوان یک مقوله ی کلیدی در مس

حفاری خودکار از راه دور مدنظر می باشد.
ــامانه های حفاری  ــطح، بکارگیری س بر روی س
راه دور و خودکار، بیشتر برای محیط های پرهزینه 
ــد، کارایی و  ــد. هرچن ــب می باش ــر مناس و پرخط
ــایر  ــرد باالی این فناوری ها، می تواند برای س  عملک
برنامه های حفاری، که در آن ها هزینه های عملیاتی 
ــیاری در صرفه ی اقتصادی بهره برداری از  تأثیر بس

هیدروکربن دارد نیز سودمند باشد.
ــاری از راه دور  ــروژه ی حف ــر در پ ــم حاض تی
گام   ،M/D Totco و  ــلومبرگر  ش ــرکت های  ش
ــتند  ــامانه ای برداش ــری در طراحی س ــیار مؤث بس
ــیعی از فناوری ها  ــتره ی وس ــا بکارگیری گس که ب
ــک  ی ــی  طراح ــن  همچنی ــود.  می نم ــت  فعالی
ــوان آن را هم  ــه بت ــر ک ــاده و فراگی ــامانه ی س س
ــرای دکل های  ــر و هم ب ــرای دکل های قدیمی ت  ب
ــده تجهیز  ــامانه های پیچی ــا س ــرفته تر که ب  پیش

شده اند بکار گرفت، خود چالش بزرگی بود.
ــودکار می توانند برای  ــاری خ ــامانه های حف س
ــوند. برای  ــاص نیز طراحی ش ــرایط عملیاتی خ ش
ــمال در آالسکا، با  ــیب ش مثال، برای منطقه ی ش
ــل و حفاری، باید  ــرایط حمل و نق درنظرگیری ش
دکل های خودکار سبک تر و با هزینه ی پایین تر مورد 
استفاده قرار گیرند. در این وضعیت، اتوماسیون به 
کاربران و اپراتورها این امکان را می دهد تا توسعه ی 

شکل 6. نقش ها و مسؤولیت های کلیدی. به منظور حصول اطمینان از موفقیت پروژه و جلوگیری از وارد شدن صدمات و خسارات مالی به تجهیزات، شامل تجهیزات نمونه ی 
 اولیه ی گران قیمتی که مراحل تست را می گذرانند، و همچنین به منظور ممانعت از وارد آمدن هرگونه آسیب به چاه محل حفاری، نفرات مرتبط از هر دو سوی اقیانوس اطلس، 
ــؤول محافظت از افراد، تجهیزات و چاه بود و حداکثر کنترل را اعمال می نمود. توافق  ــخصی را بر عهده می گرفتند. حفار سایت، مس ــؤولیت های مش  باید نقش ها و مس
ــایت و راه دور، پیش از هرگونه اقدام، با یکدیگر مشورت نمایند. هرچند، در شرایط اضطراری، حفار محل  ــرایط غیراضطراری، حفاران در محل س گردیده بود که در ش

سایت، دارای کنترل کامل به منظور پیگیری دستورالعمل رهاسازی تجهیزات بود.

کنترل عملیات حفاري از راه دور
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ــاری و ایجاد  ــریع در حف ــق تس ــازن را از طری  مخ
ــک و زمان  ــا کیفیت باالتر، هزینه، ریس چاه های ب

کمتر، بهبود بخشند.
ــن روش جدید حفاری چاه ها، به افراد دارای  ای
ــف اجازه می دهد  ــت از تخصص های مختل صالحی
ــات مرتبط با حفاری  ــا نقش مؤثرتری در تصمیم ت
ــند. همچنین موجب کاهش هزینه های  داشته باش
ــه حمل و نقل  ــک های مربوط ب ــتیبانی و ریس پش
ــن روش و تالش های  ــود. با تلفیق نمودن ای می ش
ــای کار تیمی، حفاری  ــورت پذیرفته در حوزه ه ص
ــت را به نحو قابل  ــودکار راه دور، می تواند صنع خ
ــش براند. هرچند، نفرات فعال در  مالحظه ای به پی
سایر حوزه ها و دیسیپلین های E&P، صرفاً زمانی 
می توانند در فرآیندهای واقعی حفاری نقش داشته 
ــند که به میزان کافی از آموزش های ماتریسی  باش
ــی در حفاری را  ــش و مهارت کاف ــره برده و دان به

کسب کرده باشند.
ــل تفکیک از  ــم و غیرقاب ــیار مه ــوع بس موض
ــده در فرآیندهای خودکار  پیشرفت های حاصل ش
ــأله ی عوامل انسانی است. هرچند که  راه دور، مس
ــد که گروه های مرتبط با  در ابتدا پیش بینی می ش
ــک و تردید  ــن موضوع با دیده ی ش ــاری، به ای حف
نگاه کنند، ولی در نهایت اعضای حفاری راه دور در 
SCR، از میزان مقبولیت و اشتیاق تیم های حفاری 
ــن مقبولیت،  ــروژه به وجد آمدند. ای ــبرد پ در پیش
بیشتر بخ دلیل درگیری مستقیم کارکنان دکل در 
ــناریوها و همچنین شبیه سازی شرایط  طراحی س
ــش  ــه کلیه حاالت ممکن را پوش ــوع بحران، ک  وق

ــانی نیز  ــایر پارامترهای انس می دادند، پدید آمد. س
هنوز در دست بررسی می باشند.

ــناریوهای دینامیک  ــتیم که س آیا ما قادر هس
ــک های مرتبط  ــن را پیش بینی نماییم و ریس ممک
ــت کنترل و  ــور صرفاً یک متخصص جه ــا حض را ب
ــاری همزمان را  ــات حف ــن عملی ــت چندی مدیری
کاهش دهیم؟ آیا ما در ارزیابی پیچیدگی عملیات 
 حفاری دچار اشتباه در تخمین شده و به مدل ها و 
ــامانه های کنترل ساده تر و ناکارآمدتر پیشین باز  س

خواهیم گشت؟
ــای کنترل از راه  ــیون و قابلیت ه پیوند اتوماس
دور در عملیات حفاری، همچنین باعث کاهش در 
ــتقر در چاه ها  معرض خطر قرارگرفتن کارکنان مس
ــی مجموعه می گردد، که تا پیش از  و تقویت کارای
ــیون به اثبات رسیده بود. هم افزایی  این در اتوماس
ــرل از راه دور  ــیون و قابلیت های کنت میان اتوماس
ــر تخصص ها به صورت  ــب بکارگیری کارآمدت موج
ــز، از طریق اختصاص نفرات خبره به منظور  متمرک
ــرل چندین عملیات همزمان حفاری می گردد.  کنت
ــت را پدید  ــکاری راه دور، این فرص ــن هم  همچنی
ــتقیم دانش  ــورت مس ــوان به ص ــه بت ــی آورد ک  م
ــور تصمیم گیری، در  ــای مختلف را به منظ حوزه ه
ــم آورد، برای مثال، در زمینه ی هدف  یکجا گرد ه

گذاری محل حفاری و خود فرآیندهای حفاری.
ــات راه دور، می تواند به صورت  درآینده، عملی
ــه نرم افزارهای  ــتقیم، فعالیت های حفاری را ب مس
ــک خاک،  ــن مکانی ــازن و همچنی ــازی مخ مدلس
ــتیبانی  ــل دکل ها قابل اجرا و پش ــه عماًل از مح ک

ــت  ــده اس ــز ش ــددی مجه ــگرهای متع ــه نمایش ــتان، ب ــج، انلگس ــاری راه دور در SCR در کمبری ــز حف ــات. مرک ــات و ارتباط ــی از اطالع ــکل 7. انبوه ش
ــار قرار  ــس در اختی ــو کنفران ــی درخصوص ویدی ــات کامل ــن امکان ــرل، همچنی ــد. اتاق کنت ــهیل نمای ــاری را تس ــد حف ــل فرآین ــل کام ــارت و تحلی ــا نظ  ت

می دهد. داده ها و ارتباطات از طریق اینترانت شلومبرگر مخابره می گردند.

ــورت متمرکز از  ــه ص ــی می توانند ب ــتند، ول نیس
ــکی اجرا شوند،  ــتقر در خش یک بخش کنترل مس
ــن می تواند  ــوع همچنی ــد. این موض ــل نماین متص
ــات کنترل خودکار بی درنگ  منجر به اجرای عملی
و به روزرسانی مدل ها و شبیه سازی ها تحت نظارت 

دقیق متخصصان گردد.
ــن بر روی  ــاً در محیط های خش حفاری عموم
ــه نیازها، حفر چاه،  ــن اتفاق می افتد. با توجه ب زمی
ــت و در  ــده اس ــک علم دقیق مبدل ش ــود به ی خ
ــداد متخصصان  ــرایطی که صنعت با کاهش تع ش
ــت، پیشرفت های فناوری  حوزه ی حفاری روبه روس
که به اجرای عملیات حیاتی حفاری چاه ها با دقت 
ــک کمتر کمک  ــتر و هزینه و ریس ــی بیش و کارای
ــن صنعت گردیده اند.  می نمایند، موجب تقویت ای
ــدی در عملیات حفاری  ــرل از راه دور، گام بع کنت
خودکار می باشد، ولی رسیدن به این هدف، نیازمند 
مقبولیت عام از سوی جامعه حفاری در سراسر دنیا 
ــود. همان گونه که فعالیت های پیچیده در  خواهد ب
ــایر صنایع به صورت راه دور به انجام رسیده اند،  س
ــهود آن،  حفاری خودکار از راه دور نیز با منافع مش
به صورتی چشمگیر موجب تغییر در فرآیند حفاری 

می گردد.

  منبع:

Oilfield Review

کنترل عملیات حفاري از راه دور
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فی اصول طراحی سامانه های آالرم

ــم در هنگام  ــامانه  های آالرم ه ــی صحیح س طراح
ــورد نیاز و  ــایل و تجهیزات م ــی، تهیه  ی وس طراح
ــم در هنگام  ــامانه  های جدید و ه ــازی س پیاده  س
ــامانه  های موجود مورد توجه  ــازی س اصالح و بازس
قرار می  گیرد. با توجه به این مسأله که سامانه  های 
ــامانه  های مختلف نقش  ــرد ایمن س آالرم در کارک
بسزایی دارد، طراحی آن  ها بر اساس اصول و قواعد 
ــط انسان– ماشین  مربوطه و مطابق با طراحی واس
ــیاری  ــانی موجود، از اهمیت بس و فاکتورهای انس

برخوردار است.
ــول مربوط به  ــه  ای از اص ــه، مجموع ــن مقال در ای
طراحی سامانه  های آالرم ایمن با کارایی و راندمان 
ــور طراحی، تأمین  ــه منظور بهره  گیری در ام باال ب
تجهیزات، تعمیرات و نگهداری سامانه  های مختلف 

و ... ارایه شده است.

ــامانه ی  ــامانه ی آالرم، وظایف س کلمات کلیدی: س
آالرم، الزامات سامانه ی آالرم، اولویت بندی

ری
آو

رد
ــ

گ

مهندس محبوبه کورنگ بهشتیمهندس شیرین خسروی سامانیمهندس ابوالفضل قاسمی

 



92
ور 

هری
 ش

 /1
47

ی 
ـاپ

 پی
/ 6

ره 
ـما

 ش
/16

ال
سـ

40

لد
ــ

ــ
ــ

فی

مقدمه
ــامانه  ی آالرم یک سامانه  ی پشتیبان اپراتوری به  س
ــوب  ــور مدیریت وضعیت  های غیرعادی محس منظ

می  گردد که دارای دو وظیفه  ی زیر می  باشد:
ــامانه  ی آالرم اخطار به  ــی س الـف. وظیفه  ی اصل
ــک وضعیت غیرعادی  ــدار از وجود ی اپراتور و هش
ــد. این عملکرد امکان کنترل رفتارهای آتی   می  باش
ــرایط نامطلوب  فرآیندهای پیچیده را با توجه به ش

فرآیند برای اپراتورها فراهم می  کند.
ــرایط فرآیند  ــی اوضاع و ش ــامانه باید تمام س
ــد. این کار نیازمند  ــه را به اپراتور اطالع ده مربوط
ممیزی جامع از چگونگی عملکرد کل فرآیند است 
و اهداف فرآیند شامل ایجاد امنیت، حفظ عملکرد 

و راندمان سامانه را تضمین می  نماید. 
هر آالرم باید امور را به اطالع اپراتور برساند و او 
را در انجام بهترین عکس العمل  ها، راهنمایی نماید. 

آالرم  ها باید:
• مرتبط با کار و نقش اصلی اپراتور باشند؛

• عکس العمل الزم را به اپراتور نشان دهند؛
• با سرعت قابل قبول برای اپراتور نمایش داده 

شوند؛
• قابل فهم و ساده باشند.

ــامانه  ی آالرم آن است که  ب. وظیفه  ی دوم س
قابلیت ثبت وقایع و آالرم  ها را داشته باشد.

ــرایط  این عملکردها امکان تحلیل اتفاقات و ش
ــر   قبلی و حال حاضر فرآیند را برای اپراتورها میس

می  سازد.
ثبت وقایع، قابلیت  های زیر را به همراه دارد:

• تحلیل حوادث و رخدادها؛ 
• بهینه  سازی عملکرد سامانه.

ــور باید انعطاف  پذیر بوده و کلیه  ی  قابلیت مذک
ــایر اطالعات  ــده و س اتفاقات، آالرم  های متوقف ش
ــت اصلی  دیگری که امکان نمایش آن  ها در فهرس
ــی آفالین رخدادها  آالرم وجود ندارد اما برای بررس

مؤثرند، را در بر گیرد.
اطالعات ثبت شده برای پایش و بهبود عملکرد 

سامانه  ی آالرم مورد استفاده قرار می  گیرند.
سامانه  ی آالرم باید اطالعات مفید و عملیاتی را 
ــتیبانی از فعالیت  های اپراتورها تأمین  به منظور پش
نماید و اطالعات حاصل از آن با قابلیت  های انسانی 
ــته تا به این  ــای موجود تطابق داش و محدودیت  ه
ترتیب در کلیه  ی شرایط برای اپراتور قابل استفاده 

باشد.
ــع اطالعاتی  ــامانه  های آالرم، مناب ــالوه بر س ع
دیگری نیز وجود دارند که به منظور مدیریت شرایط 
ــتند. از آن جمله   بحرانی و غیره، حایز اهمیت هس
ــا1، کاوش  های  ــامانه  های روندنم ــه س ــوان ب می  ت
ویدیویی، صفحات نمایش مرورگر به منظور بررسی 
ــامانه  های  ــازی فرآیند، س ــاع، شبیه  س ــریع اوض س
پیشرفته ی پشتیبان اپراتور برای پایش شرایط و.... 

1. Trend

اشاره نمود.
در ادامه کلیه ی الزامات مربوط به سامانه آالرم 

در قالب 25 بند آورده شده است.

الزامات عمومی سامانه ی آالرم
ــامانه  ی آالرم باید بگونه  ای طراحی گردد که  1. س
ــانی را مد  ــاً فاکتورها و محدودیت  های انس صراحت
نظر قرار دهد و در کلیه  ی شرایط موجود در فرآیند 
قابل استفاده باشد. سرعت نمایش آالرم  ها به نحوی 
انتخاب گردد که اپراتور مربوطه فرصت کافی برای 
ــن اتخاذ عکس  ــا و همچنی ــخیص و فهم آن  ه تش

العمل مناسب داشته باشد.
ــتفاده  ی عملیاتی و  ــا باید به منظور اس 2. اپراتوره
واقع گرایانه از سامانه  ی آالرم تحت آموزش بسامان 

و تعلیم دستور العمل  های الزم قرار گیرند.
ــع گرایانه  ی اپراتورها   آموزش  های منظم و واق
ــامانه  ای اطمینان  ــالالت س ــواع اخت ــور ان  در حض
می  دهد که آن  ها قادر خواهند بود از سامانه  ی آالرم 

در شرایط بحرانی و مورد نیاز، استفاده نمایند.
آموزش سامانه  ی آالرم دربردارنده  ی موارد زیر 

است:
• قوانین اولویت بندی آالرم  ها؛
• مکانیزم سرپیچی از آالرم  ها؛
• واسط کاربری سامانه آالرم؛

• عملیات پذیرش آالرم.
ــاس یک  ــامانه  ی آالرم باید بر اس 3. طراحی س

فلسفه  ی آالرم انجام شود.
ــفه  ی آالرم چهارچوب کلی سامانه  ی آالرم  فلس

را مشخص می  نماید و شامل موارد زیر است:
 • عملکردهای اصلی سامانه  ی آالرم )اخطارها 

و ثبت وقایع(؛
ــتگی  ــور و نحوه  ی وابس ــن نقش اپرات  • تعیی

سامانه  ی آالرم به وضعیت اپراتوری؛
ــا در نظر گرفتن  ــامانه  ی آالرم ب ــه س   • چگون

محدودیت  های انسانی طراحی گردد؛
 • اولویت بندی آالرم  ها شامل تعریف اولویت  ها 

در سامانه و توجیه آن  ها؛
ــداف آالرم، چگونگی پذیرش یک آالرم و   • اه

آموزش  های مربوطه برای اپراتورها؛
 • استانداردها و اصول تولید آالرم  ها؛

• اصول سازمان ده ی آالرم  ها؛
• وسایل نمایش آالرم. 

اصول مهم در فلسفه  ی آالرم نیز در بردارنده  ی 
موارد زیر است:

ــی از  ــل خاص ــد عکس  العم ــر آالرم نیازمن • ه
اپراتور می  باشد؛

ــر عکس  العمل الزم  ــان الزم برای انجام ه • زم
باید در اختیار اپراتور قرار گیرد.

ــح  ــرز صحی ــه ط ــد ب ــامانه  ی آالرم بای 4. س
ــود و براساس آن قوانین مناسب و  مستندسازی ش
ــامانه اتخاذ  عکس  العمل  های صریح برای ارتقای س

گردد.
حفاظت و پشتیبانی از اطالعات سامانه  ی آالرم 
ــان هر فرآیند  ــد برای کارشناس ــول زمان بای در ط
ــد. یک سامانه  ی آالرم خوب  ــادگی مسیر باش به س
نیازمند دانش کافی از فرآیند است تا به این ترتیب 
ــش یا حذف آن  ها بر  ــی تولید آالرم  ها، نمای چگونگ
ــارب عملیاتی صورت  ــی و تج ــاس مهارت کاف اس

پذیرد.
5. الزامات عملکردی سامانه  ی آالرم باید به صورت 
ــات برای اطمینان از  ــوند. این الزام کامل تعریف ش
ــامانه  ی آالرم در کلیه  ی شرایط عملیاتی  آن که س
ــتفاده و مفید  ــل اس ــا قاب ــرای اپراتوره ــه ب مربوط
ــتند، حائز اهمیت می  باشد. به منظور برآوردن  هس
این الزامات، الزم است که ورودی  های فرآیند تحت 

پایش قرار گیرد.
ــد نیز موجود  ــاز فرآین ــالوه چنانچه شبیه  س بع
ــامانه ی پایش به همراه این شبیه  ساز به  ــد، س باش
ــامانه  ی آالرم )با توجه به  منظور تنظیم عملکرد س
محدودیت آالرم، فیلتر کردن سیگنال، حذف آالرم 
ــرایط فرآیند، مورد  ــتره  ی وسیعی از ش و...( در گس

استفاده قرار می  گیرد.
ــخصات عملکردی آالرم  ها شامل موارد زیر  مش

است:
• نرخ آالرم   ها )به همراه توزیع اولویت آالرم  ها(؛

ــت اصلی )به همراه  ــداد آالرم  ها در فهرس • تع
توزیع اولویت آالرم  ها(؛

• فرکانس تناوب آالرم  ها؛
• زمان عکس  العمل اپراتور )زمان قبل از قبول 
ــط اپراتور(: کوتاه بودن یا طوالنی مدت  آالرم توس

نتیجهنرخ آالرم )مقدار متوسط(

کمتر از یک آالرم در هر10 
دقیقه 

احتمال عدم قبول آالرم زیاد است

احتمال تقاضای مجدد وجود داردیک آالرم در هر پنج دقیقه 

سامانه کنترل پذیر استیک آالرم در هر دو دقیقه

احتمال قبول آالرم زیاد استبیشتر از یک آالرم در هر دقیقه

جدول1. نرخ آالرم در شرایط عملیاتی پایدار

اصول طراحی سامانه های آالرم
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ــت که سامانه در  ــان دهنده  ی آن اس این زمان، نش
شرایط مطلوب عمل نمی  کند.

ــی به منظور کنترل،  ــامانه ی اجرای 6. وجود یک س
ــات  اطالع و  ــرات  تغیی ــازی  و مستند س ــی  بررس
ــامانه ی اجرایی  ــامانه ی آالرم، ضروری است. س س
ــامانه جلوگیری نماید  باید از اصالحات غیرمجاز س
ــه ی تغییرات  ــان دهد که کلی ــن اطمین و همچنی

بدرستی مستند سازی می گردد.
این اطالعات عبارتند از:

• اطالعات راجع به شخص متصدی تغییرات؛
• دلیل اعمال تغییرات؛

• بازه ی زمانی مورد انتظار برای اعمال تغییرات 
)برای تغییرات موقتی(.

7. سامانه ی آالرم باید در مقابل خطاها مقاوم باشد.
ــواره کلیه ی اطالعات  ــامانه ی مقاوم هم در یک س
ــترس  ــم مربوط به ایمنی تجهیزات باید در دس مه
ــرایط  ــرایط عادی و چه در ش ــا )چه در ش اپراتوره
اضطراری( قرار گیرد. مواردی که باید در این رابطه 

مد نظر قرار گیرد عبارتند از: 
• CPU افزونه؛

• سامانه های BUS و I/O؛
• UPS به عنوان سامانه ی پشتیبان نمایشگرها 

و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی.

8. مدت زمان واکنش سامانه نباید از 2 ثانیه تجاوز 
نماید.

ــرای حفظ  ــامانه ی آالرم ب ــرعت واکنش س س
ــت  ــی، از اهمی ــرایط بحران ــودمندی آن در ش س
بسیاری برخوردار است. آالرم ها باید دو دقیقه بعد 
از وقوع موارد، روی صفحات نمایشگر اصلی آالرم و 
همچنین فهرست اصلی آالرم ها نمایش داده شوند.

ــد به دقت  ــی بای ــم امنیت ــای مه 9. عملکرده
ــوند. اطالعات مربوط به  ــازی ش تعیین و مستندس
ــای خرابی آن ها   ــن عملکرد ها و آالرم ه وضعیت ای
ــوند و روی صفحات  باید به صراحت نمایش داده ش

نمایشگر مشخص قابل رؤیت باشند.
ــخ یا واکنش  ــد یک پاس ــر آالرم نیازمن 10. ه
ــت. به این ترتیب این اطمینان حاصل  اپراتوری اس
ــود که هیچ آالرمی غیر ضروری ای در سامانه  می ش

تعریف نشده است.
ــورت انجام یک  ــه ص ــش می تواند ب ــن واکن ای
فعالیت فیزیکی مانند دستکاری در وضعیت فرآیند 
و یا تماس با اپراتورهای سطح فیلد و تکنسین های 
ــاهده ی  ــی نیز اپراتور با مش ــد. گاه  ابزاردقیق باش
 آالرم ها، تنها نسبت به وضعیت سامانه شناخت پیدا 

می کند.

 11. کلیه ی تنظیمات انجام شده بر محدوده ی 
ــامان در حین طراحی،  ــا باید به صورت بس آالرم  ه
ــخص و  ــد، مش ــرداری فرآین ــازی و بهره ب  پیاده س
ــود. تنظیمات صحیح محدوده ی  ــازی ش مستندس
ــه کلیه ی آالرم ها  ــا برای اطمینان از این ک آالرم ه
تا حد ممکن به موقع راه اندازی می شوند تا فرصت 
ــته باشد  کافی برای واکنش مؤثر اپراتور وجود داش
ــودن تعداد  ــه منظور حداقل نم ــرف دیگر ب  و از ط
ــیار  ــط )که به دلیل محدوده های بس آالرم های غل
بسته ی آالرم ها رخ می دهد( حایز اهمیت می باشد.

ــر مبنای موارد زیر تنظیم   محدوده ی آالرم ها ب
می گردد.

• دینامیک فرآیند؛
ــود در خاموش کردن  ــای موج • محدودیت ه

فرآیند؛
• نرخ تغییرات سیگنال در حین یک حادثه؛

ــدت زمان مورد نیاز برای اپراتور، به منظور  • م
ــکاالتی  واکنش در مقابل وقوع آالرم و تصحیح اش

که منجر به تولید آالرم گشته اند؛
ــرات محدوده ی  ــی مانند تغیی ــات کل • تنظیم
ــا به همراه دالیل کافی برای آن و همچنین  آالرم ه
نیاز یا عدم نیاز به مجوز برای انجام این تغییرات نیز 
ــود. اپراتورها نیز مجوز  تغییر   باید مستندسازی ش
ــد. دارن را  ــا  آالرم ه ــای  محدوده ه از  ــاره ای  پ

ــأله انعطاف پذیری و سودمندی بیشتر  این مس
ــرداران بتوانند  ــراه دارد که بهره ب ــامانه را به هم س
ــامانه ی آالرم را با شرایط متغیر فرآیند، مطابقت  س

دهند.
ــیگنال ها نیز یک امر الزامی  12. فیلتر کردن س
ــده گرفتن  ــات به منظور نادی ــد. این عملی می باش
ــدوده ی آالرم  ــی که در حوالی مح اندازه گیری های
ــای غیرمفید و  ــند و منجر به تولید آالرم ه می باش
ــراری و در نتیجه ی ایجاد مزاحمت برای اپراتور  تک

می گردد، حایز اهمیت است.
ــت فیلتر  ــد تح ــوگ بای ــای آنال اندازه گیری ه
ــز اندازه گیری در  ــا نوی ــد ت ــرار گیرن ــذر ق پایین گ

نتیجهنرخ آالرم) مقدار متوسط(

بیش از 10 آالرم در هر دقیقه
به صورت قطعی به اپراتور فرمان 

می دهد که دیگر از سامانه استفاده 
ننماید

کار با سامانه به سختی امکان پذیر 2تا10 آالرم در هر دقیقه
است

کمتر از1 آالرم در هردقیقه
سامانه کنترل پذیر است، مگر آن که 
تعداد آالرم های نیازمند به پاسخ های 

پیچیده ی اپراتوری، زیاد باشد.

جدول2. نرخ آالرم ها در هنگام وقوع حوادث عمده در فرآیند

ــورد عمل  ــک حلقه ی بازخ ــون ی ــامانه ی آالرم همچ ــکل1. س ش
ــن مختلف برای  ــزات اندازه گیری آنالین و آفالی ــد، تجهی می نمای
ــکار می روند و میزان انحراف از  ــامانه ب تعیین چگونگی عملکرد س
ــه عنوان ورودی وارد بلوک  ــداف طراحی و الزامات دلخواه نیز ب اه

مربوط به اصالح سامانه می گردد.

requirements

اصول طراحی سامانه های آالرم
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ــه  ــا ب ــدی آالرم ه ــوند. اولویت بن ــدی ش اولویت بن
ــرایطی متمرکز شود  اپراتور کمک می کند تا بر ش
ــود، تأثیرات  که اگر اقدامات تصحیحاتی انجام نش

نامطلوب تری را به دنبال دارد.
ــرایط  ــده ی ش ــن کنن ــاال تعیی ــای ب اولویت ه
ــری را در  ــه پیامدهای عظیم ت ــت ک فرآیندی اس
ــراه دارد مواردی  ــدم توجه اپراتور به هم صورت ع
که در تعیین اولویت آالرم ها مد نظر قرار می گیرد 

عبارتند از:
• امنیت کارکنان؛

• حفاظت از تجهیزات؛ 
• الزامات زیست محیطی؛ 

• بهینه سازی تولید؛
• و...

واگذاری اولویت های آالرم بر مبنای اهمیت هر 
ــالالت مربوطه( و  ــا توجه به حادثه یا اخت آالرم )ب
تعداد رخداد آن صورت می پذیرد. در واقع به ازای 
ــک واحد افزایش اولویت، فرکانس رخداد آالرم ها  ی

با ضریب تقریباً 5 کاهش می یابد.
حدود 80% آالرم های ایجاد شده دارای اولویت 
پایین هستند، 15% بعدی داری اولویت متوسط و 

5% نیز اولویت باال دارند.

نمايش آالرم
ــت. نمایش   15. نمایش آالرم های اصلی الزامی اس
ــار فرآیند را  ــی، پایش وکنترل رفت آالرم های اصل
ــرایطی از فرآیند  از طریق جلب توجه اپراتور به ش
ــی یا انجام اقدامات الزم  که نیازمند ممیزی، بررس
ــتیبانی می نماید. بنابراین تنها باید  ــد، پش می باش
آالرم هایی نمایش داده شوند که مربوط به شرایط 

جاری فرآیند باشند.
ــای اصلی باید کلیه  ــگر آالرم ه صفحات نمایش
ــودکار متوقف  ــه به صورت خ ــای فعال )ک آالرم ه

نشده اند( را نمایش دهند.
ــامانه ی آالرم  یکی از اهداف مهم در طراحی س
ــود که هیچ  ــه این اطمینان حاصل ش ــت ک آن اس
ــرایط عادی بدون دلیل روی صفحات  آالرمی در ش

نمایشگر اصلی ظاهر نمی شود.
ــت کلیه ی  ــگر آالرم باید تح ــات نمایش صفح
ــکل و  ــرایط فرآیندی، اطالعات آالرم ها را به ش ش
شمایل مورد توجه اپراتور و با سرعتی که برای مغز 

انسان قابل پردازش باشد، نمایش دهد.

ــاهده ی  برای هر آالرم اپراتورها باید امکان مش
ــریع اولویت آن و همچنین حالت آالرم )جدید،  س

پذیرفته شده و حذف شده( را داشته باشند.
فهرست آالم ها باید:

• به ترتیب زمان و تاریخ مرتب شده باشد؛
• بگونه ای طراحی شود که تکرار آالرم ها منجر 
ــدن آن ها نگردد )یعنی ممکن است  به غیر فعال ش
ــت را  ــابه چندین خط یک فهرس که آالرم های مش

پر نمایند(.
ــگر آالرم بر مبنای  ــات نمایش در نهایت صفح
ــفه ی آالرم، انتخاب و  ــر و فلس ــات مورد نظ عملی

طراحی می شوند.
ــات  ــد روی صفح ــدی بای ــای کلی 16. آالرم ه
ــان  ــتند، نش مرورگر که همواره تحت نمایش هس

داده شوند. 
ــه ی آالرم هایی  ــامل کلی ــای کلیدی ش آالرم ه
ــتقیماً در ارتباط با امنیت سامانه  ــتند که مس هس
ــش و گاز و....( و  ــای آت ــد آالرم ه ــند )مانن  می باش

آالرم های مهم فرآیندی با اولویت باال.
ــگر آالرم های کلیدی می توانند  صفحات نمایش
ــدار و یا به  ــورت آرایه هایی از اخطارها و هش به ص
ــکرین )برای نمایش آالرم ها به  صورت صفحات اس

همراه سایر اطالعات فرآیند( باشند.
17. عملیات ثبت تاریخچه ی آالرم ها و اتفاقات 

برای استفاده اپراتور، ضروری است.
ــات، امکان  ــا و اتفاق ــت تاریخچه ی آالرم ه ثب
ــازد. به  ــر می س تحلیل حوادث را برای اپراتور میس
ــدی، گروه بندی و  ــالوه قابلیت انتخاب، طبقه بن ع

جستجو باید در این سامانه مد نظر قرار گیرد.
ــورت یکپارچه و جامع  ــا باید به ص 18. آالرم ه

نمایش داده شوند.
ترکیب اطالعات آالرم به همراه اطالعات فرآیند 
ــش حجم کاری و  ــه در هنگام نمایش، کاه مربوط
ــراه دارد. آالرم ها باید به  ــی اپراتورها را به هم ذهن
ــورت پایدار در کلیه ی صفحات نمایش فرآیند و  ص
ــتفاده از سمبل ها و آیکون های مربوطه، ظاهر  با اس

شوند.
ــاهده ی اولویت ها و  ــکان مش ــالوه باید ام به ع
ــده،  ــر آالرم )فعال، غیر فعال، بلوکه ش وضعیت ه
متوقف شده و ...( نیز موجود باشد. آالرم های اصلی 
ــده( مربوط به حاالت  ــال )آالرم های متوقف نش فع
ــته فرآیند، نیز باید به راحتی قابل تشخیص  برجس

سامانه ی کنترل فرآیند حذف گردد. فرکانس فیلتر 
نیز باید قابل تنظیم باشد.

ــرای  ب ــد  بای ــز  نی  dead-band ــای  فیلتره
ــان  ــری از رخدادهای آالرم هایی که با نوس جلوگی
ــده حول محدوده ی آالرم  اندازه گیری های انجام ش
ــوند، مورد استفاده  ــن و خاموش می ش مرتب روش
قرار گیرند. این فیلترها نیز باید قابل تنظیم باشند.

ساختار آالرم ها
ــدی و طبقه بندی  ــاب، گروه بن ــت انتخ 13. قابلی

آالرم ها، باید مد نظر قرار گیرد.
ــامانه را انعطاف پذیرتر می سازد   این قابلیت، س
چرا که بهره بردار می تواند اطالعات مورد نیاز برای 
نمایش را با توجه به الزامات خاص فرآیند، بصورت 

آنالین پیکر بندی نماید.
ــروه بندی و  ــای ممکن برای گ  بعضی معیاره

طبقه بندی آالرم ها عبارتند از:
• زمان؛ 

• سامانه؛ 
• محوطه؛ 

• مسؤولیت اپراتورها؛
• اولویت ها.

اولويت بندی آالرم ها
ــوند. هدف از  ــدی ش ــد اولویت بن ــا بای 14. آالرم ه
ــه اپراتور بتواند  ــت ک اولویت بندی آالرم ها آن اس
تشخیص دهد در مواقعی که چندین آالرم همزمان 
ــوادث و اختالالت(، به  ــد )زمان وقوع ح رخ می ده
ــد و  همچنین آالرم های  ــیدگی نمای کدام یک رس

اضطراری خاص برای اپراتور مشخص شود.
توصیه می شود که در یک فرآیند حداکثر چهار 
ــود. حداکثر سه اولویت  ــتفاده ش اولویت آالرم، اس
ــی در نظر گرفته  ــرایط معمول ــرای آالرم ها در ش  ب
ــز برای  ــت اضافی نی ــطح اولوی ــود و یک س  می ش
آالرم های مهم امنیتی مورد استفاده قرار می گیرد.

ــر اولویت بندی  ــوز تغیی ــامانه اجرای آالرم مج  س
ــنل خاص مانند مهندسان  آالرم ها را به بعضی پرس

فرآیند می دهد.
ــر تعیین کننده ی  ــا اولویت های باالت آالرم ها ب
ــتر و زمان  ــه توجه بیش ــت که نیاز ب ــرایطی اس ش
ــان  ــد زم ــن آالرم بای ــرای ای ــری دارد. ب محدودت
ــود تا بتوانند  ــرای اپراتور در نظر گرفته ش کافی ب

ــل نماید.  ــور مؤثرتر عم بط
ــای پایین تر تعیین  اولویت ه
ــت  ــرایطی اس ــده ی ش کنن

ــراری  ــدان اضط ــه چن ک
نمی باشد.

مطابق  باید  آالرم ها 
اقدامات  که  نتیجه  ای  با 
ــرای  ــه ب ــورت گرفت ص

ــراه دارد،  ــه هم ــا ب  آن ه

اصول طراحی سامانه های آالرم
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باشند و روی صفحات نمایش فرآیند، نمایش داده 
شوند. 

ــاس رنگ ها و  ــا باید بر اس ــت آالرم ه 19. اولوی
سایر روش های دیگر کدگذاری شوند.

ــخیص اولویت های مختلف و  به این ترتیب تش
ــخیص آالرم های مهم از سایر آالرم ها  همچنین تش

به راحتی و به سرعت امکان پذیر می باشد. 
رنگ های مورد استفاده برای اولویت بندی باید: 

• منحصراً فقط برای آالرم ها استفاده شوند؛ 
• اهمیت آالرم را انعکاس دهند؛

ــایر  ــادگی از س • اطالعات مهم آالرم ها را به س
اطالعات آالرم و سامانه های کنترل فرآیند، متمایز 

سازند؛
ــان  ــرای انواع مختلف صفحات نمایش یکس • ب

باشد. 
ــذاری قابل رؤیت برای آالرم ها )عالوه  20. کدگ
ــخیص  ــرای آن ها(، نه تنها تش ــاب رنگ ب بر انتخ
ــراد کوررنگ  ــد بلکه برای اف ــاده تر می کن آن را س
ــتفاده از سمبل ها، محل  ــیار مؤثر است. اس نیز بس
ــتن اطالعات، نوع فونت، فرکانس چشمک زن   نوش
ــذاری اطالعات  ــه روش کدگ ــا و... از جمل  چراغ ه

می باشند. 
ــا باید حاوی مطالب مهم  21. اطالعات آالرم ه

و قابل فهم باشد.
ــوء تفاهم ها و  ــن امر منجر به جلوگیری از س ای
ــده و در ضمن زمان مورد نیاز برای  ــتباهات ش اش

فهم معنای هر پیغام آالرم را حداقل می نماید. 
ــگام ورود  ــد در هن ــی بای ــای صوت  22. آالرم ه

آالرم های جدید مورد استفاده قرار گیرد.
ــرای اطالع اپراتور از وقوع و  آالرم های صوتی ب
ــه نیازمند توجه  ــزان اهمیت آالرم های جدید ک می

اپراتور هستند، مورد استفاده قرار می گیرند. 
ــا عایق بندی صوتی  ــدای آالرم باید مطابق ب ص
ــته  ــت اتفاقات به وقوع پیوس ــاق کنترل و اهمی ات
انتخاب شوند. حداکثر 4 صدای آالرم مختلف برای 
سامانه ها توصیه می شود تا به این ترتیب تشخیص 

تفاوت بین صداهای مختلف امکان پذیر باشد.
ــت پایین تر، صداهای تک  برای آالرم ها با اولوی
ــود.  ضرب )یا اصاًل بدون صدا( در نظر گرفته می ش
البته صدای آالرم معموالً برای اخطار وضعیت های 
ــتفاده قرار  ــورد اس ــت باال م ــا امنی ــراری و ب  اضط
می گیرد. به عالوه  باید امکان قطع کردن سراسری 

صدای آالرم های صوتی نیز میسر باشد. 
ــادگی قابل  ــر آالرم باید به س ــات ه 23. اطالع

خواندن باشد. 
ــام آالرم باید به  ــود در هر پیغ ــات موج محتوی
ــب و با  ــاختاردهی مناس ــورت کاماًل واضح، با س ص

قابلیت خواندن سریع و راحت، باشد. 
ــد نظر قرار  ــتا م ــر در این راس ــای زی  فاکتوره

می گیرد:
ــدی و پیکربندی  ــی گروه بن ــش چگونگ • نمای

اطالعات 
استفاده از المان های اطالعاتی مختلف در یک 

پیغام آالرم 
• نوع و اندازه ی فونت ها باید قابلیت خواندن از 

بیشترین فاصله را داشته باشد.
• استفاده از رنگ ها در پیغام های آالرم باید به 

گونه ای باشد که خواندن پیغام را مشکل ننماید. 
ــمک  • متن هر پیغام به هیچ عنوان نباید چش

زن باشد.
24. اطالعات آالرم های ضروری باید در همه ی 

محیط های کاری مربوطه قابل رؤیت باشد. 
ــود تا تمامی کارکنان  ــأله منجر می ش این مس
مربوطه در هر زمانی از شرایط فرآیند در منطقه ی 

تحت مسؤولیت خود آگاهی داشته باشند.

ــواع اطالعات  ــه ی کارکنان زیر نیازمند ان  کلی
مختلف هستند:

• کارکنان اتاق کنترل؛ 
• تکنسین ها؛

ــرایط  ــورد نیاز در ش ــی و م ــان اضاف • کارکن
اضطراری؛ 

• مهندسان سامانه؛ 
• کارکنان تست؛ 

ــوع حوادث  ــرای وق ــاده ب ــم آم ــای تی • اعض
غیرمترقبه. 

ــش آالرم باید  ــی در صفحات نمای 25. جابجای
سریع و ساده باشد.

ــه اطالعات،  ــریع اپراتور ب ــی س امکان دسترس
منجر به پاسخ مؤثر اپراتورها به آالرم ها می گردد.

ــریع از فهرست  ــت که امکان انتقال س الزم اس
ــد و همچنین  ــات نمایش فرآین ــا به صفح آالرم ه
ــک آالرم برای گرفتن  ــکان کلیک کردن روی ی ام

اطالعات بیشتر در مورد آن، میسر باشد. 
اپراتور باید بتواند حالت فهرست آالرم ها را  بین 

دو مد زیر تغییر دهند: 
ــور می  تواند آزادانه هر  ــد اپراتوری، که اپرات • م
ــا آالرم های  ــت را بدون تداخل ب ــمت از فهرس قس

جدید، مرور نماید.
ــن آالرم های  ــه در آن آخری ــد خودکار، ک • م
ــده در ابتدا یا انتهای فهرست قابل مشاهده  وارد ش

هستند.
ــت آالرم ها باید  26. صفحات موجود در فهرس
مجهز به نشانگر و کلیدی های برگشت به صفحات 
ــند و امکان ردیابی مطالب مورد  قبلی و بعدی باش

نیاز در متن آن ها موجود باشد. 
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تشخیص مبدأ شلیک گلوله توسط گوشي 
تلفن همراه

ــي تلفن  ــد بر پایه ی گوش ــامانه ی جدی یک س
ــرداري( و  ــه ب ــمند، امکان مثلث بندي )نقش هوش
ــدازان را فراهم  ــخیص محدوده ی جایگاه تیران تش
ــما در خیابان باشید و صداي  ــت. اگر ش نموده اس
ــنوید، بدون شک عکس العملي  شلیک گلوله را بش
جز یافتن سرپناه نخواهید داشت. مسأله این است 
ــت صدا از کدام سمت به  که معموالً مشخص نیس
ــتن در پشت یک جسم ثابت  گوش مي رسد. نشس
مي تواند شما را تا حدي از برخورد گلوله محافظت 
ــلیک گلوله و  ــد جهت ش ــي باید بتوانی ــد، ول نمای
ــخیص دهید. به  ــگاه تیرانداز را تش ــن جای همچنی
همین علت تیمي از مهندسان دانشگاه وندربیلت1 
شهر نشویل2 در ایالت تنسي3 سامانه ای را بر پایه ی 
ــعه داده اند که می تواند  ــي هاي هوشمند توس گوش
ــلیک مي شود تشخیص  مکاني را که از آن گلوله ش
ــامانه بر پایه ی سامانه ای طراحي شده  دهد. این س
ــط تیمي به سرپرستي  ــال قبل توس ــش س که ش
ــعه یافته بود. در این  ــور آکوس لدچي4 توس پروفس
ــا در کاله خود  ــامانه، مجموعه اي از میکروفون ه س
چندین سرباز جهت ایجاد شبکه ی اتصال بي سیم، 
ــد. هر مجموعه، صداي اولیه ی شلیک  قرار داده ش
ــار گلوله و صداي حرکت  ــیله ی موج انفج را به وس
آن در هوا ثبت مي کند. یک ریزپردازنده ی مرکزي 
ــیار دقیق، زمان هاي  ــتفاده از یک ساعت بس با اس
ــط میکروفن هاي مختلف را مقایسه  ثبت صدا توس
ــتن مکان هر کدام از  ــامانه با دانس مي کند. این س
ــلیک  ــد مکان تقریبي فرد ش ــا، مي توان میکروفن ه
ــامانه ی مثلث بندي و  ــتفاده از س ــا اس ــده را ب کنن
ــامانه ی  ــخص نماید. س ــه برداري، مش قوانین نقش
ــور لدچي و همکارانش نیز به همین  جدید پروفس
ــه مجموعه ی  ــا این تفاوت ک ــد، ب روش کار مي کن
ــي  ــا به جاي کاله خود نظامي، در گوش میکروفن ه
ــت این که  ــرار مي گیرند. به عل ــراد ق ــمند اف هوش
ــي هوشمند نیاز  براي انجام این عمل به چند گوش
ــت، این سامانه براي تیم هاي امنیتي و نیروهاي  اس

1. Vanderbilt
2. Nashville
3. Tennessee
4. Prof. Akos Ledeczi

ــتفاده خواهد بود. مجموعه ی مورد  پلیس قابل اس
ــامل چند میکروفن و تجهیزات الکترونیکي  نیاز ش
براي تشخیص صداي گلوله، ثبت زمان آن و ارسال 
اطالعات به گوشي از طریق بلوتوث مي باشد. به این 
ــي هاي اعضاي گروه با یکدیگر ارتباط  ترتیب گوش
ــلیک را مقایسه  برقرار نموده و زمان ثبت صداي ش
ــرد تیرانداز  ــه مکان تقریبي ف ــد و در نتیج مي کنن
ــخه از  ــد. در حقیقت دو نس ــخیص مي دهن را تش
ــامانه ی جدید موجود است. یکي از آن ها حداقل  س
به شش مجموعه نیاز دارد که هر کدام از آن ها تنها 

به یک میکروفن مجهز شده اند.
با استفاده از اطالعات صداي شلیک گلوله، موج 
ــیر آن در هوا، این  ــار و صداي طي کردن مس انفج
ــبتاً دقیق  ــامانه قادر خواهد بود تا به صورت نس س
ــخه ی  ــان دهد. نس ــلیک کننده را نش محل فرد ش
ــاز دارد که هر کدام  ــر، تنها به دو مجموعه نی دیگ
ــامل چهار میکروفن هستند. این نسخه  از آن ها ش
ــخیص مکان  ــلیک گلوله براي تش تنها از صداي ش
ــر چند که  ــتفاده مي کند، ه ــلیک اس ــي ش تقریب
ــن دقیقي از محل  ــخه ی قبلي، تخمی برخالف نس

شلیک ندارد. 

رقابت طراحي نسل آينده ی خودروهاي 
تطبیقي جهت جنگ هاي زمیني

آژانس پروژه هاي پیشرفته ی تحقیقاتي دفاعي 
ــده ی رقابت هاي طراحي  آمریکاDARPA( 5( برن
ــا تطبیق پذیري  ــاي زمیني ب ــل بعد خودروه »نس
ــود. جایزه ی یک  ــریع« یا FANG6 را اعالم نم س
5. Defense Advanced Research Projects Agency
6. Fast, Adaptable, Next-Generation Ground 
vehicle

ــه نفره ی  ــون دالري این رقابت ها به گروه س میلی
ــامل  ــید. این گروه ش ــامانه های زمیني7« رس »س
ــا بود. این  ــو، تگزاس و کالیفرنی ــه عضو از اوهای س
ــروع شد و 200 تیم متشکل  رقابت از 14 ژانویه ش
ــرکت  ــرکت کننده در این رقابت ها ش از 1000 ش
ــت  نمودند. حقیقتي که در این رقابت ها وجود داش
ــدگان در ابتداي رقابت ها  ــرکت کنن این بود که ش
ــناختند و خیلي از  ــر را مي ش ــد یکدیگ حتي نبای
ــکاري یکدیگر را مالقات کردند.  آن ها در حین هم
شرکت کنندگان از ابزار طراحي META استفاده 
ــرکت ــه پلتفورم آن طي همکاري ش ــد ک  مي کردن

VehicleFORGE و دانشگاه وندربیلت در شهر 
ــعه یافت. این پلتفورم به  ــویل ایالت تنسي توس نش
ــي به کتابخانه ی  ــرکت کنندگان امکان دسترس ش
ــواي محرکه ی  ــزاران نمونه از ق ــازي ابزار و ه مج
خودروهاي مجهز و مسلح نظامي را مي داد. البته به 
شرکت کنندگان گفته نشده بود که یک تانک جنگي 
بسازند و آن را ارایه دهند، بلکه هدف از این رقابت، 
ساخت یک خودروي کاماًل عملیاتي بود که الزامات 
یک خودروي جنگي آبي و خاکي رسته هاي دریایي 
ــمت اول رقابت ها به طور ویژه  را برآورده سازد. قس
ــده بود.  به طراحي قواي محرکه اختصاص داده ش
ــامانه های زمیني« به علت اخذ بیشترین  گروه »س
ــامانه و  امتیاز نهایي بر مبناي الزامات عملکردي س
ــاخت آن، به عنوان برنده ی مسابقه اعالم  قابلیت س
ــد. مرحله ی بعدي ارایه ی طرح سه بعدي قواي  ش
ــریع  محرکه ی خودروي جنگي به تیم راه اندازي س
ــت تا ــازگارIFAB( 8( آژانس DARPA اس و س

7. Ground Systems
8. Instant Foundry Adaptive through Bits
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ــام گیرد. این مرحله  ــتري روي آن انج تحلیل بیش
ــه اندازه نمونه ی ارایه  ــن خواهد نمود که تا چ تعیی
ــت.  ــب اس ــاخت و تولید انبوه مناس ــده براي س ش
ــاخت، توسط  همچنین قطعات اصلي در فرآیند س
ــودروي FANG یعني  ــروژه ی خ مجري اصلي پ
ــهر وان بورن تاون شیپ10  ــرکت ریکاردو9 در ش ش
ــیگان تحت مراحل تست و ارزیابي قرار  ایالت میش

خواهند گرفت.
ــت دیگر مربوط به قطعات دیگر خودرو  دو رقاب
ــد یک خودروي  ــند که با هدف نهایي تولی مي باش
ــکا یا  ــاع آمری ــي وزارت دف ــراي ارزیاب ــي ب عملیات
ــد و نه به عنوان یک مدل  پنتاگون ارایه خواهند ش
اولیه. مدیر برنامه ی DARPA سرهنگ دوم ناتان 
ویدرمن11 پیرامون این رقابت ها گفته است: »من از 
کیفیت مدل هاي ارایه شده در طي رقابت ها بسیار 
ــن راه چیزهاي زیادي یاد  ــتم و ما در ای راضي هس
ــه ی FANG یک آزمایش  ــم. رقابت اولی گرفته ای
ــمند  بزرگ بوده و ارایه ی طرح هاي نوآورانه و ارزش
ــي خودروهاي  ــش کیفیت ابزارهاي طراح به افزای
تطبیق پذیر کمک زیادي کرده است و بازخوردهاي 
ارزنده اي را براي ادامه ی مراحل توسعه ی خودروها 

فراهم نموده است«. 

Cutlass خودروي زمیني بدون سرنشین
ــذاري  بمب گ ــن  مظنونی از  ــي  یک ــت  بازداش
ــابقه ی دوي ماراتن بوستون با کمک یک ربات  مس
کنترل از راه دور انجام شد. این نوع عملیات، میزان 
ــاي زمیني بدون  ــد خودروه ــتفاده ی رو به رش اس
سرنشینUGV( 12( را در عملیات ضد تروریستي 
ــودروي بدون  ــان مي دهد. ربات Cutlass، خ نش
ــرکت نورتروپ گرومن13 که در  سرنشین زمیني ش
شعبه ی کاونتري انگلستان این شرکت توسعه یافته 
است، به صورتي طراحي شده که کنترل خودرو از 
راه دور امکان پذیر است و همچنین امکان اکتشاف 

خطرات احتمالي را فراهم کند.
9. Ricardo
10. Van Buren Township
11. Nathan Wiederman
12. Unmanned Ground Vehicle 
13. Northrop Grumman

ــات  عملی ــت  جه ــت  اس ــرار  ق ــات  رب ــن  ای
ــه ی  چهارچرخ ــات  رب ــاي  ج ــذاري،  بمب گ
در  ــه  ک ــور  همان ط ــرد.  بگی را  ــا  بریتانی ــش  ارت
ــودروي خ ــد،  ش داده  ــش  نمای  2007 ــال   س

ــه با یک گیره ی  ــي یکپارچ Cutlass داراي طراح
ــازوي رباتیک با 9  ــتي در انتهاي یک ب ــه انگش س
درجه آزادي است که به آن امکان انجام عملیات در 
مکان هاي تنگ مانند داخل اتاق خودرو را مي دهد. 

این خودرو به شش چرخ مجهز شده است که به آن 
ــخت را در هر  توانایي حرکت در زمین هاي نرم و س
ــرایط آب و هوایي مي دهند. همچنین خودروی  ش
مذکور قادر است در عملیات آرام با سرعت آهسته 
حرکت کند و در هنگامي که نیاز به سرعت هاي باال 
ــد، مي تواند با سرعتي بیشتر از 12 کیلومتر  مي باش
ــاعت حرکت نماید. کمپاني نورتروپ گرومن  در س
ــل بارهاي  ــي براي حم ــه اصالحات ــالم کرده ک اع
ــگرها  ــنگین روي آن انجام خواهد گرفت و حس س
ــي براي انجام مأموریت ها و عملیات چند  و ابزارهای
ــه آن اضافه خواهد گردید. این تجهیزات  منظوره ب
ــات Cutlass بدون  ــن امکان را مي دهند که رب ای
ــام مأموریت بپردازد  ــاز به یک ربات دیگر به انج نی
ــدود 50% صرفه ی  ــول عمر کاري خود، ح و در ط
بیشتري در هزینه هاي عملیاتي و تعمیر و نگهداري 

داشته باشد.
ــت که ربات   این امر همچنین به آن معني اس
ــود مي تواند  ــاي خ ــي مأموریت ه Cutlass در ط
بدون نیاز به نقطه ی کنترلي خود، جهت برداشتن 
ابزار اضافي، وظیفه ی خود را به صورت کامل انجام 
ــتان در  ــد. این خودرو در حال حاضر در انگلس ده

اتوماسیون درکاربردهای نظامي
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ــترس بوده و طبق اعالم مدیرعامل سامانه های  دس
اطالعاتي، امنیتي و دفاعي شرکت نورتروپ گرومن 
ــه خودروهاي زمیني  ــبت ب این خودرو مي تواند نس
ــریع تر  ــر، حدود چهار برابر س ــدون راننده ی دیگ ب
ــد و در هر محیطي به صورت قوي، داراي  عمل کن

توانایي ها و قابلیت هاي الزم است.

بکارگیري سامانه های سالح لیزری در 
ناوهاي جنگي

ــکا اعالم  ــاالت متحده آمری ــروي دریایي ای نی
ــالح لیزري حالت  ــال 2014 از س نموده که در س
جامد در کشتي های نیروي دریایي استفاده خواهد 
ــالح لیزريLaWS( 14( دو سال  ــد. سامانه ی س ش
 USS Ponce ــتي ــر از برنامه، در روي کش جلوت
ــتفاده قرار خواهد گرفت که در نمایشگاه  مورد اس
 National Harbor در  ــا«  فض ــوا،  ه ــا،  »دری
ــاف  ــت مریلند آمریکا معرفي گردید. این اکتش ایال
ــرژي باال که  ــزر با ان ــاي لی ــن آزمایش ه در آخری
ــط دفتر تحقیقات نیروي دریایي و فرماندهي  توس
ــت آمده  ــي انجام گرفته، به دس ــامانه های دریای س
ــالح لیزري از یک لیزر حالت  ــامانه ی س ــت. س اس
ــتفاده مي کند که در  ــوري اس ــد و یک فیبر ن جام
ــنگتن  ــگاه تحقیقات نیروي دریایي در واش آزمایش
ــي توسعه یافته است. این سالح قرار نیست  دي .س
 Ponce ــالح دیگري در روي عرشه ی کشتي با س
ــالح کمکي روي  جایگزین گردد، ولي به عنوان س
ــد. در نهایت،  ــه ی این کشتی سوار خواهد ش عرش
ــامانه ی سالح لیزري یا LaWS با یک سامانه ی  س
 MK15 ــد ــریع مانن ــا عملکرد س ــک ب ضد موش
ــامانه ی راداري آن همراه  Phalanx CIWS و س
ــود.  یکي از جذابیت هاي اصلي لیزر، توانایي  مي ش
ــرعت  ــداف در فواصل دور و با س ــدام اه آن در انه
ــامانه ی سالح لیزري هم خاصیت  نور مي باشد و س
ــي. طبق اعالم  ــي دارد و هم خاصیت تهاجم دفاع
ــالح براي مواقعي که  نیروي دریایي آمریکا، این س
نیاز به دقت و مخفي کاري مي باشد یا در زما ن هاي 
ــروع جنگ مورد استفاده قرار مي گیرد که تحت  ش
عنوان »مرگ آوري پیشرفته« از آن یاد شده است. 
ــته اي از قایق ها،  ــان هجوم دس ــن براي زم همچنی
هواپیماهاي بدون سرنشین و یا موشک ها استفاده 

مي گردد.
رییس تحقیقات نیروي دریایي آمریکا پیرامون 
ــالح مي گوید: »امیدواریم که در آینده هیچ  این س
موشکي نتواند از دست لیزر با انرژي باال و با سرعت 
ــت که  نور ما فرار کند. اطالعات ما حاکي از این اس
ــلیک انرژي جهت یافته یا لیزر، کمتر از یک  هر ش
دالر تمام مي شود، برخالف شلیک یک موشک که 
ده ها هزار دالر ارزش دارد«. سامانه ی سالح لیزري 
ــلیک نه به مواد  ــري دارد که براي ش فایده ی دیگ
ــدارد و تا زماني  ــره و ملخ نیاز ن ــره و نه به پ منفج

14. Laser Weapon System

ــلیک  ــاء انرژي وجود دارد، مي تواند به ش که منش
ــالح هاي  ــد. همچنین برخالف س ــردن ادامه ده ک
ــامانه هاي  ــیار ارزان تمام مي شود. س ــوم بس مرس
ــتفاده مي کند،  ــالح لیزري از آن ها اس نوري که س
ــت و  ــاخته اس ــراي هدف گیري ایده آل س آن را ب
ــردن اهداف،  ــعه ی لیزر با گرم ک ــالوه بر آن، اش ع
ــط ردیاب هاي  ــد آن ها را براي ردیابي توس مي توان
ــازد. از طرف دیگر، لیزر  مادون قرمز مشخص تر س
مي تواند سامانه هاي الکترونیکي هواپیماها را به هم 
ــه و خلبانان را گمراه کند و حتي خودروهاي  ریخت
زمیني و زیردریایي ها را از کار بیاندازد. حسگرهاي 
الکترواپتیکي و سامانه هاي موشکي مادون قرمز نیز 

از سوی این سالح در معرض خطر هستند.
ــه ی منفعت هایي که  ــود هم ــا وج   LaWS ب
ــد؛ برای  ــز مي باش ــي نی دارد، داراي محدودیت های
ــلیک کردن به هدف منحصر  مثال تعداد دفعات ش
ــخص کردن هدف  ــد که براي مش به زماني مي باش
ــالح بر روي  ــن زماني که س ــت و همچنی الزم اس
ــن ممکن  ــد. بنابرای ــري حرکت مي کن هدف دیگ

ــلیک به اهداف متعدد،  است عملکرد سامانه در ش
ــت مواجه شود. از طرف دیگر، اشعه ی لیزر  با شکس
ــرایط مکاني ایده آل  براي هر نوع هدفي یا در هر ش
ــالح دیگري همراه باشد  ــت، بنابراین باید با س نیس
ــلیک نماید. بکارگیري  ــا بتواند در همان زمان ش ت
ــي دارد، ولي از  ــتر حالت نمایش ــامانه بیش این س
طرفي مي تواند بخشي از برنامه ی توسعه و آزمایش 
ــد. قسمت هایي که  ــامانه ی سالح لیزري نیز باش س
ــعه و بهبود دارند، سخت افزار آن است  نیاز به توس
ــرایط دریا بهینه شود و سامانه هاي  که باید براي ش

اپتیکي که باید توسعه یابند.
 

منبع:
http://www.gizmag.com

  

اتوماسیون درکاربردهای نظامي
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1.کامپیوتری برگ
آقای مسعود مهرداد

اتوماسیون صنعتی ابزاردقیق، تأمین تجهیزات، 
اجرای پروژه، برگزاری دوره های آموزشی، 

 PRelectronics, Autrol,(نماینده انحصاری
)Burket,Brainchild,epro

تلفن: 26200300
www.bargco.com :وب سایت

2.متدالکترونیك سپاهان
آقای رضا حسینی

اتوماسیون صنعتی و برق، ساخت
تجهیزات الکترونیک قدرت:

)UPS, Battery Charger,…(
تلفن: 0311-6627832

www.smeir.com :وب سایت

3.مهندسي کنترل هاي صنعتي
)HITEC(حنیف 

آقاي رافي گالوستانیان
مهندسی و تؤمین 

PLC,CND,Mon,F&G,esd,dcs,Instr برای 
سیستم های جدید و نوسازی

تلفن: 88785144
www.hitecautomation.com :وب سایت

4.بادران پنوماتیك
آقای هدایت گلكار

قطعات پنوماتیک و قطعات اتوماسیون
تلفن: 66922170

www.badranpneumatic.com :وب سایت

5.مهندسی بازرگانی تراز گستر
آقای محمدرضا علی آقائی

طراحی و عرضه کننده سیستم های توزین، 
اتوماسیون صنعتی، بچینگ و بلندینگ

تلفن: 22778535
www.tarazgostar.com :وب سایت

6.تبریز پژوه
آقای محمود امنابی

تولید انواع سنسورهاي صنعتي شامل: القایی، 
خازنی، نوری، مغناطیسی، کدرنگ و ...

تلفن: 0411-3330490
www.tabrizpeguh.com :وب سایت

7.بین المللی مهندسی سیستم ها
 و  اتوماسیون )ایریسا(

آقای محمدرضا آقاجوهری
طراحی، مهندسی، تأمین تجهیزات، نصب و راه 
اندازی سیستم های اتوماسیون صنعتی، برق و 

ابزاردقیق
تلفن: 0311-6660730

www.irisaco.com :وب سایت

8.فستو پنیوماتیك
آقای محمدتقی الموتی نیا

مشاوره مهندسی، فروش و آموزش تجهیزات 
آموزشی و اتوماسیون صنعتی

تلفن: 44522409
www.festo.ir :وب سایت

9.کوپا صنعت
آقای سپهر آل رسول

سیستم های کنترل و اتوماسیون صنعتی
تلفن: 22657400

www.copa-sanat.com :وب سایت

10.گروه صنعتی ندا
آقای فرزاد سرلتی

طراحی، تأمین، راه اندازی سیستم های کنترل 
شامل: dcs ،esd ،fcs، برق ابزاردقیق و شیرآالت 

کنترلی صنایع 
تلفن: 88611902

www.nedaco.com :وب سایت

11.مرکز تحقیقات کامپیوتر و
 الکترونیك دانشگاه

آقای هادی قدوسیان
اتوماسیون صنعتی، رکوردر بدون کاغذ، سیستم های 

مانیتورینگ صنعتی، آشکار ساز پالس های تخلیه 
جزئی در ترانس های قدرت و ژنراتور

تلفن: 88771112
www.UECRC.com :وب سایت

12.بازرگانی صنعتی کاراروش صبا
آقای حسین كاظمی

سیستم های مدیریت، حفاظت و ایمنی
هوشمند ساختمان و تجهیزات اتوماسیون تأسیسات 

مکانیکی
تلفن: 88100149

www.sabakcic.com :وب سایت

13.راهبردهاي هوشمند
 )سهامی خاص(

آقای محسن نوری
پیمانکار EPC در پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی

تلفن: 22909595
www.isi.ir :وب سایت

14.پتسا صنعت
آقای میرحامد شجاعی

اتوماسیون صنعتی و روزمره، تله متری و اسکادا، 
تولید کامپیوترهای صنعتی

تلفن: 88047626
www.patsaind.com :وب سایت

15.بهینه سازان توان
آقای علی شاهین فر

 ،)UPS( فروش مولدهای برق  بدون وقفه
شارژهای باتری، استابالیزر و دستگاه های ثبت 

اطالعات
تلفن: 88064643

www.bestco-ir.com :وب سایت

اعضای انجمن صنفی شرکت های
اتوماسیون صنعتی 
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16.مهندسی برق و الکترونیك
 قشم ولتاژ

آقای اصغر بارزی
فروش و آموزش سیستم های اتوماسیون صنعتی و 
ابزاردقیق زیمنس، طراحی و تولید تابلوهای کنترل 

)EPC(
تلفن: 66733040

www.qeshmvoltage.com :وب سایت

17.حس فرایند گستر
آقای نوید سجادي

اتوماسیون صنعتي،ساخت دستگاه هاي تست، بهینه 
سازي خطوط تولید
تلفن: 88931286

18.البرز میکرو سیستم
آقای محمد عبابافها

اتوماسیون صنعتي، تله متری و 
SCADA،پیمانکاری پروژه های آب و فاضالب، 

تابلوهای راه انداز و توزیع برق
تلفن: 0282-2243521

www.alborzmicrosystem.com :وب سایت

19.مهندسین مشاور کنترل نگار
آقای عارف الری ئی

ابزاردقیق، کنترل و اتوماسیون صنعتی، طراحی و 
اجرای پروژه های برق و الکترونیک

تلفن: 88333628
www.controlnegar.com :وب سایت

20.راهگزین رایانه
آقای جمال غضنفری نصرآباد
تکنولوژی اطالعات، شبکه های

هوشمند، طراحی الکترونیک
تلفن: 66425453

www.rahgozin.com :وب سایت

21.درخش الکترونیك
آقای رضا حیدری مقدم

مشاوره، طراح و سازنده بوردها و 
سیستم های کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون

تلفن: 88900983
www.derakhshelectronic.com :وب سایت

22.توسعه تامین پرشیا
آقای محمد باقر دستمالچیان

PLC,DCS,ESD,F&G
Valve,Vibration,Instrument,SCADA,

تلفن: 44536110
www.tosetamin.com :وب سایت

23.ندا پرداز انفورماتیك
آقای محمد رضا بقائي

 خدمات کامپیوتري اعم ازتولید نرم افزار و 
سخت افزار

تلفن: 85568
www.nedapardaz.com :وب سایت

24.فن آوری و اطالع رسانی آی.تی.ای
آقای همایون بیاتی كرمانشاهی

اتوماسیون انرژی، RTU، کنترل از راه دور
تلفن: 26602170

www.itaco.net :وب سایت

25.فرینه صنعت
آقای افشین حریری

انواع سیستم های کنترل پیشرفته، اسکادا، میترینگ 
 گاز و مایع، تابلوهای برق MCC و تامین 

بسته های تخصصی ابزاردقیق
تلفن: 88787133

www.farineh.com :وب سایت

26.ایران مدار
آقای عباسعلی مشكسار

 فلومترهای الکترومغناطیسی مگاب،
ارتفاع سنج ها، تله متری و اتوماسیون دستگاه های 

اندازه گیری مایعات کانال های باز
تلفن: 88909103

www.iranmadar.com :وب سایت

27.پرتو صنعت
آقای كاظم دولت آبادی

 تولید کننده ی کنترل کننده دور موتور AC و 
AC راه انداز نرم موتور

تلفن: 88662288
www.partosanat.com :وب سایت

28.پایکار بنیان
آقای محمودرضا محمودی

نماینده انحصاری:
  Omron - Rittal - Phoenix Contact

در ایران - فعال در زمینه سیستم های کنترل و 
اتوماسیون صنعتی- نصب و راه اندازي دیتا سنتر

تلفن: 82440
www.paykarbonyan.com :وب سایت

29.هواي فشردة پارس )پارس پنوماتیك(
آقای محمد غفارزاده

تولید  تجهیزات مدارهاي نیوماتیک
تلفن: 46865095

www.parspneumatic.com :وب سایت

30.مهندسی بین المللی 
فوالد تکنیك

آقای محمد ابكاء خواجویی
پیمانکار عمومی )EPC( در زمینه ی برق، 

الکترونیک و اتوماسیون صنعتی
تلفن: 0311-6268001

www.fooladtechnic.ir :وب سایت

31.مهندسی سیستم های ناظر فرزان
آقای غالمحسین جعفری نسبیان

طراحی، ساخت و تأمین و اجرای سیستم های عالیم 
الکتریکی)سیگنالینگ( ریلی

تلفن: 48972630
www.nazerfarzan.com :وب سایت

32.نیك مهر گستر تهران
آقای امیر محمد شركا

اتوماسیون صنعتی، طراحی سیستم
تلفن: 88675308

www.nicmehr.com :وب سایت

33.گلزا
آقای ایرج نجمي

تأمیـن و اجـرای سیسـتم هـای ابـزار دقـیق، 
کنــترل  و مانیـتورینـگ  نمایندگي  انحصاری 
Eurotherm   ، Müller  و  Primayer  از 

اروپا
تلفن: 88002040

www.golza.co.ir :وب سایت
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34.اتوماسیون صنعت سیستم ماد
آقای امید خدیویان آذر

اجرای پروژه های برق، کنترل و اتوماسیون صنعتی 
EPC، نماینده شرکت ABB، نصب و راه اندازی 

الکتروموتور و درایو
تلفن: 22374017

www.maadautomation.com :وب سایت

35.مهندسی برق آوران
آقای احمد قوانلو قاجار

اجرای پروژه های برق و تأسیسات، اتوماسیون 
صنعتی، ساخت انواع تابلوهای برق و کنترل

تلفن: 22849908
www.Barghavaran.com :وب سایت

36.طراحی و مهندسی نیرو کنترل
 سامان)نیکسا(

آقای پژمان تراكمه
پیمانکار EPC در زمینه تاسیسات و تجهیزات و 
اتوماسیون صنعتی و سیستم تله متری در صنعت 

نفت و نیرو
تلفن: 88526642

www.nicsaco.com :وب سایت

37.زیست اندیش پیشگام
آقای بهنام پیامی

عرضه ی سیستم های آنالیز گاز و تجهیزات 
ابزاردقیق

تلفن: 22226768
www.zistap.com :وب سایت

38.سنجش افزار آسیا
آقای آرش قیالو

طراحی و تولید دستگاه ها و نرم افزارهای تست و 
قرائت کنتورهای برق، آب و گاز

تلفن: 88799914
www.saa.ir :وب سایت

39.مهندسی برق و الکترونیك
کرمان تابلو

خانم عفت ایزد خواه كرمانی
ارایه دهنده ی راه حل هاي جامع صنعتي و مدیریت 

EPC پروژه هاي
تلفن: 82163000

www.kermantablo.com :وب سایت

40.ابزاردقیق فن آوران
آقای علیرضا دیهول

مادربوردها و شاسی های فنی، بوردهای ورودی و 
خروجی آنالوگ و دیجیتال، صفحات تاچ اسکرین، 

کامپیوترهای شبکه
تلفن: 88692389

www.abzar.com :وب سایت

41.نارون آرا
آقای كامران كاویان پور

 خدمات طراحی مهندسی، واردات قطعات
و تجهیزات صنعتی
تلفن: 22043410

www.narvanarra.com :وب سایت

42.فراگامان کنترل
آقای ناصر احمدی

 مشاوره، اجراء، نصب و راه اندازی
انواع سیستم های کنترل صنعتی، خرید و  فروش 

انواع تجهیزات صنعتی
تلفن: 22053089

www.fgcontrol.com :وب سایت

43.سامان انرژي
آقای سعید خادمي

پیمانکار پروژه هاي EPC در زمینه ی نفت، گاز و 
انرژي، سازنده ی انواع تابلوهاي برق و کنترل

تلفن: 88289179
www.samanenergy.com :وب سایت

44.بهپژوه
آقای سعید ماجد

مجری پروژه های EPC در زمینه برق، اتوماسیون 
صنعتی، ابزاردقیق

تلفن: 0311-6604002
www.behpajooh.net :وب سایت

45.رهپویان اندیشه دنا
آقای محمدرضا نادری

تولیدی، مهندسی،بازرگانی،اجرا در زمینه برق-
الکترونیک، ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی

تلفن: 73051
www.rahpooyanco.com :وب سایت

46.مهندسی گسترش صنایع نیکان
آقای كیانوش حسینی نوشیروانی

اتوماسیون صنعتی شامل:
INVERTERS )LV& MV( •

PLC & HMI• SOFT STARTERS •
LOAD CELLS & INDICATORS •

RFID SYSTEMS •
تلفن: 88767114

www.nikaneng.com :وب سایت

47.فنی و مهندسی سایبر
آقای فرخ طایفی

اجرای EPC پروژه های برق، اتوماسیون و 
ابزاردقیق و تأسیسات و تجهیزات

تلفن: 88606201
www.cyberind.com :وب سایت

48.آسان کاالی صنعت
آقای حمید معدنی نیشاپوری

 خرید و فروش قطعات، ابزار و 
ماشین آالت، و سیستم های مربوط به اتوماسیون 

صنعتی
تلفن: 22313512

www.optimail.net :وب سایت

49.طراحی و مهندسی فرانگر صنعت
FIDEC

آقای احمد نصری مهاجری
مشاور و پیمانکار EPC در زمینه های نفت، گاز و 

پتروشیمی
تلفن: 22696826

www.fidec.org :وب سایت

50.فراموج پویا
آقای حسین فرهادی

آب و فاضالب، نفت و گاز و 
پتروشیمی، برق و انرژی، صنایع و معادن

تلفن: 66557619
www.faramowj.com :وب سایت

51.مهندسی آریا کنترل پیشرو
آقای محسن گل خواه 

طراحی و ساخت تابلوهای کنترل، اتوماسیون،تامین 
تجهیزات ابزاردقیق
تلفن: 88617414

www.ariacontrol.com :وب سایت

 
                                                                                                            Asan 

Kalaye 
  Sanat                                                                            ت محدود (ي) بامسئول
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52.تام ایران خودرو
آقای علی شیخ زاده

اتوماسیون صنعتی، راه اندازی خطوط مونتاژ، 
پیمانکار عمومی صنایع

تلفن: 44525773
www.tam.co.ir :وب سایت

53.فرا صنعت بسامد
آقای منوچهر شیشه گری

مهندسی، ساخت، نصب و اجرای پروژه های صنعتی 
)به صورت EPC(  و ساخت تابلوهای برق و 

اتوماسیون صنعتی
تلفن: 88719408

www.farasanat.com :وب سایت

54.فرآیند سازان ابتکار
آقای محمد رضا رزم آرا

طراحی، اجرا و راه اندازی پروژه های 
EPC)اتوماسیون-برق-مکانیک(، فناوری اطالعات

تلفن: 66798325
www.fseco.com :وب سایت

55.لیان صنعت پویا
آقای داور آصف

مشاوره، طراحی و نصب و راه اندازی تجهیزات 
برق، کنترل و ابزاردقیق

تلفن: 22068015
www.lyanco.com :وب سایت

56.دیبا کنترل سپاهان
آقای سعید انتشاری

اتوماسیون ماشین آالت نساجی
تلفن: 0311-3329493

57.فرینه فناور
آقای محمد امیراحمدی

پژوهش، توسعه و تولید سیستم های
کنترل فرآیند و سیستم های اسکادا

تلفن: 88773861
www.farinehtech.com :وب سایت

58.مهندسی کنترل پویان
آقای آرش روحی

سیستم های کنترل شامل 
PLC,F&G,FCS,ESD,DCS

تلفن: 88067208
www.cpec.ir :وب سایت

59.آزمون متمم
آقای رضا شیتره 

طراحی و مشاوره، اجرای پروژه، تأمین تجهیزات 
integration system،اتوماسیون

تلفن: 44251690
www.azmoon-flow.com :وب سایت

60.صنایع بهساز الکتریك فرزان
آقای مهدی تقوی بیدهندی

 طراحی، ساخت و تامین و اجرای 
سیستم های عالیم الکتریکی)سیگنالینگ( ریلی تلفن: 

77921900
www.sabafarzan.com :وب سایت

61.سامانه های بهینه آرمان
آقای سید حامد اطهاری 

سیستم های الکترونیکی و کامپیوتری
تلفن: 88530047

www.armanoptimized.com :وب سایت

62.بهین ریزکو
آقای مصطفی ثامنی راد

تهیه و تأمین تجهیزات مراکز حساس نظیر 
 ،ups مراکز داده و کامپیوتر شامل:دستگاه های

دستگاه های خنک کننده، رک و تابلوهای برق و 
ساخت و طراحی و اجرای آ نها

تلفن: 22220094
www.behinraiseco.com :وب سایت

63.میکرو کنترل اصفهان
آقای اكبر غالمی

تولید دستگاه های کنترل سرعت موتور و اتوماسیون 
صنعتی

تلفن: 0311-2227377
www.imccoltd.com :وب سایت

64.مهندسین فراز تراشه گستر
آقای محمود دلیلی

انواع سیستم های توزین نوار نقاله ) بلت وییر و 
ویفیدر(، انواع لودسل سیستم های انتقال مواد و 

سیستم های توزین بار ماشین آالت
تلفن: 66934031

www.faraz-gostar.com :وب سایت

65.آریا فن ابزار
آقای منوچهر حافظی

الکترونیک، کامپیوتر، اتوماسیون
تلفن: 66760868

www.afaco.net :وب سایت

66.کنترل گستر جاهد
آقای حسن محمدیان

 طراحی، تامین، ساخت، نصب و راه اندازی 
سیستم های برق، کنترل و ابزاردقیق

تلفن: 44098353
www.control-gostar.com :وب سایت

67.صنعت هوشمند آسیا )سهاکو(
آقاي مهدي شهابي

اتوماسیون صنعتی، نماینده رسمس شرکت های 
Ordel ,Comat ,Elco ,Emko

فروش کنترل کننده های صنعتی، بریرها و 
ترنسمیترها، سنسورهای دما و رطوبت، منابع 

تغذیه سوئیچینگ
تلفن: 71774988

www.sahaco.com :وب سایت

68.نیرو سازه سوگند
آقای احمد مومنی

طراحی و ساخت انواع تابلوهای برق صنعتی، 
اتوماسیون صنعتی، سینی و نردبان کابل

تلفن: 026-34763211
www.niroosazeh.COM :وب سایت

69.ارتباط داده ایتا
آقای كیخسرو مزدیسنی

خرید، فروش، نصب و راه اندازی سیستم های 
مخابراتی

تلفن: 26602170
www.itaco.net :وب سایت

میکرو کنترل اصفهان

1390/01/31

87201

1387/04/01

1389/08/01

Apr.21.2011

Oct.23.2010

88201

                         Faraz Tarashe Gostar Eng            

Aug.22.2008
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70.صنایع الکترونیك زعیم
آقای محمداحسان حمیدیا

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

تلفن: 88773551
www.Zaeim.co.ir :وب سایت

71.مهندسی کیان کنترل آپادانا
آقای علی سبوحی

آموزش، اجرای پروژه، فروش، اتوماسیون صنعتی، 
هیدرولیک، پنوماتیک

تلفن: 0311-7713101
www.kiancontrol.com :وب سایت

72.کنترل دینامیك پارس
آقای داوود عامری

مشاوره طراحی، فروش، نصب و راه اندازی، 
آموزش و خدمات پس از فروش درایو، 

ABBو سافت استارتر PLC ،الکتروموتور
33113351

www.codypars.com :وب سایت

73.ایفا صنعت غرب
آقای یاشار ناظر عدل

تولید انواع فلومتر التراسونیک و الکترومغناطیسی 
و دیتاالگر به اتوماسیون صنعتی و پروژه های 

ابزاردقیق
0411-3366430

www.Ifasanat.com :وب سایت

74.کنترل و پردازش هوشمند
خانم فرناز لیالزی

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

88368818
www.icp.co.ir :وب سایت

75.خودکار مواد بسامد
آقای مسعود حسنی برزی

تأمین عملگرهای برقی جهت شیرهای صنعتی
22862407

www@mbautomation.ir :وب سایت

76.شاخص کنترل اسپادان
آقای محمد طاهری

برق صنعتی، ابزاردقیق، اتوماسیون صنعتی
0311-6630690

www.sce-co.com :وب سایت

77.رسم آرا
آقای سید كاظم اعتصامی

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

22039780
www.rasmara.com :وب سایت

78.صنایع الکترونیك شریف تراشه
آقای سهند بهنام

طراحی و تولید تجهیزات و 
نرم افزارهای ابزاردقیق و سنجش از راه دور

88282650
www.shariftarasheh.com :وب سایت

79.مهندسي و ساخت برق و کنترل مپنا - مکو
آقاي علي اكبر میر سعید قاضي
طراحي و ساخت تابلوهاي کنترل

و الکتیک نیروگاهي
026-36638031

www.mapnaec.com :وب سایت

80.خدمات مهندسی اندیشه های
برتر اطالع رسانی

آقای فرخ احمد خانلو
 تامین تجهیزات، مشاوره، طراحی و اجرای

 پروژه های کامپیوتری، کنترل، اتوماسیون و 
مخابراتی

88723636
www.siiteam.com :وب سایت

18.سپهر کنترل فرآیند
آقای آرمان بارزی

 :KINCO نماینده انحصاری
VFD ,SERVO ,STEPPER,PLC,HMI

66717550
www.scf-c.com :وب سایت

82.تدبیر سازان سیال
آقای شهریار بابایی نیا

تأمین، مهندسی، نصب و راه اندازی
انواع شیرآالت صنعتی و عملگرها 
)VALVE& ACTUATOR(

22871689
www.tss-ir.com :وب سایت

83.کارفن کنترل آریا
آقاي مهدی دهشت

اتوماسیون، کنترل، ابزاردقیق و برق در صنایع نفت، 
گاز و پتروشیمی

22510108
www.kafco.ir :وب سایت

84.شرکت مهندسی و بازرگانی
 شگرد گستران یکتا

آقاي فرهاد سنگتراش
تامین تجهیزات ابزاردقیق، مکانیکال، برقی و 

قطعات یدکی جرثیقل از برندهای معتبر
88875771

www.iekta.com :وب سایت

85.درنا صنعت مهر
آقاي حسین ریاحی

اتوماسیون صنعتی، کنترل دیزل ژنراتور، اتوماسیون 
ساختمان، تجهیزات اندازه گیری تابلویی-آموزش

22883169
www.dornamehr.com :وب سایت

86.آریا تکام
آقاي غالمحسین مزارعی

 طراحی، آموزش، خرید، نصب و راه اندازی 
سیستم های اتوماسیون

0611-2237824
www.aryatekam.com :وب سایت

87.آرمان صنعت ویرا
آقاي بابک فرحی فر 

تامین تجهیزات ابزاردقیق، اجرای
پروژه های اتوماسیون صنعتی، تامین تجهیزات 

کلرزنی
88015436

www.vira-co.com :وب سایت
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88.دیزل مولد امید
 آقاي ماشااله عصار كاشانی

ساخت تابلوهای اتوماسیون دیزل ژنراتور، تامین 
دیزل ژنراتور، ساخت اطاقک های سایلنت دیزل 

ژنراتور و تامین قطعات یدکی و خدمات تعمیر و 
نگه داری

22909609
www.DMOpower.com :وب سایت

89.پارس پویا کنترل بینالود
آقای احسان پور حسینی

طراحی و اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی، 
اسکادا، ابزاردقیق، تامین کاالهای اتوماسیون و 

ابزاردقیق
0551-2215900

www.pooya-control.com :وب سایت

90.ایزی ارتباط پارس
آقای سید محمد مرعشی

شبکه های صنعتی، مشاوره اتوماسیون صنعتی، 
ارتباطات رادیویی

88935256
www.easyertebat.com :وب سایت

91.انرژی کویر پایا
آقای  فرشید ساكی خالص

مهندسی و تأمین تجهیزات و اجرای
پروژه های صنعتی و ساختمانی و ابزاردقیق:

           )Pms, Pdcs, Scada, Dcs, Esd,                                                                                                                                             
            F& G, Bms(

22727604
www.energykavir.com :وب سایت

92.الکترونیکی بردهای هوشمند ایرانیان
آقای مصطفی صالح گوهری

طراحي و پیاده سازي سیستم های اتوماسیون، 
سازنده تجهیزات کنترل و مانیتورینگ

0341-2477799
www.ib-eco.com :وب سایت

93.آریا ابزاردقیق پیشرو
آقای علیرضا اسالمی

ارائه خدمات ابزار دقیق:آموزش-طراحی مهندسی-
تأمین تجهیزات-نصب و راه اندازی-کالیبراسیون-

تعمیر و نگهداری-انجام پروژه-تانک گیجینگ-
نماینده انحصاری Endress+Hauser در ایران

88033966
www.aryainstrument.com :وب سایت

94.مهندسی ارسا فرآیند
آقای مهرداد مهربان راد

مجری پروژه های اتوماسیون صنعتی، برق، 
کنترل،ابزاردقیق، اعالن و اطفاء حریق، در 

صنایع نفت،گاز، پتروشیمی و صنایع نیروگاهی و 
کارخانجات سیمان و معدن

88361380
www.afec.ir :وب سایت

95.دی پارت سان آسیا
آقای علیرضا فتاحی

طراحی و تولید سیستم های کنترل پروسس 
صنعتی اعم از کنترلر حرارت، رطوبت و فشار

66062006

96.پارس اتوماسیون سرای
آقای حسین سرایانی بهابادی

اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق، آموزش، مشاوره، 
 اجرا ، ساخت ماشین آالت تحت سفارش، 

سیستم های کنترل حرکت
66381345

www.parsautomation.com :وب سایت

97.مولد گشتاور ایرانیان
آقای غالمحسین برادران

تولید و مونتاژ انواع عملگر قابل
نصب بر روی تجهیزات صنایع مختلف اعم از 

صنعت برق، آب ، نفت ، گاز
44545654

www.itg-co.ir :وب سایت

98.صنایع راژمان پرداز
آقای فرشید طرزدار

طراحی و ساخت سیستم های کنترل مانیتورینگ 
و سیستم های الکترونیک، قطعات و بردهای 

الکترونیکی
44230219

www.rajmanpardaz.com :وب سایت

99.فناوران اطالعات سیوان
آقای محمدتقی خاكی 

ارائه دهنده راهکارهای ارتباط رادیویی،شبکه 
صنعتی، CCTV،VOIP و تجهیزات شبکه

88534401
www.cone.co.ir :وب سایت

 100.مهندسی مشاورین هوشمند 
پردازشگر نیرو

آقای افشین مصباح مرجانی
ارائه مشاوره، خدمات و محصوالت مرتبط با 
 ،POWER IPC با برند UPS دستگاه های

باتری و سیستم های کنترل و حفاظت برق
88610324

www.pardazeshgarniroo.com :وب سایت

101.کنترل توزین پند
آقای شهرام معتمد 

کنترل توزین-واردات لودسل و نمایشگر توزین
88503311

www.pandtec.com :وب سایت

102.ابزار کنترل ارشیا
آقای غالمرضا فتحی

تولید و تامین تجهیزات اندازه گیری
و کنترل دبی، فشار، دما و سطح

88220648-88220675
www.abzar-control.com :وب سایت

103.پارت کنترل خراسان
آقای سید حسین میرزایی زهان

فروش-آموزش-اجرای پروژه-سیستم کنترل-
DCS-SCADA-اتوماسیون

0511-7279258
www.partcontrol.ir :وب سایت
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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

88318288-94      
88323580      

   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، آموزش
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 الكترونيك قشم ولتاژ ایزی ارتباط پارسفستو پنوماتيك 

تدبير سازان سيال سپهر کنترل فرآیند

کنترل دیجيتال نوین صنایع الكترونيك شریف تراشه

متد الكترونيك سپاهانمهندسی ایمن تابلو

کامپيوتری برگ

دقيق فرآیند کنترل صنعت هوشمند آسيا   نيك مهر گستر تهران

آزمون متمم

مهندسي دیباگران فرآیند

.ابزار دقیق )جریان، دما، فشار، شیر کنترل(
.کالیبراسیون )دبی سنج های مایع و گاز(

.تولید کننده شیرآالت و دبی سنج های مغناطیسی(
 ECD ،PLC ،FCS ،DCS ،ــیون ــزات اتوماس .تجهی

 F&G ،Paperless recorder
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 سيستم مشاوران راه انرژی دنيا

کنترل هوشمند زیمنس

گسترش صنایع نيكان
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      

دستگاه:
Analog Sensor Controllers

AV3_55R :مدل دستگاه
رنج اندازه گیری:

±5 VDC, ±10 VDC, 4 to 20 mA Dc
خروجی: آنالوگ و دیجیتال

2000sample/sec :مقدا نمونه برداری
کاربرد: اندازه گیری 2 سیگنال با سرعت باال

شرکت سازنده: Keyence ژاپن
تعداد: 1عدد

قیمت:38/000/000 ریال
کارکرد: آکبند

شرایط تحویل: موجود

 Keyence شرکت برگ نماینده انحصاری
ژاپن در ایران

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 اتوماسيون رویداد )ایونت(

الكتریكی بردهای هوشمند ایرانيان

.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      

 26200300      
22057629      

    www.bargco.com      
info@bargco.com      

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

      تلفن : 88873502 )021( - 2477799 )0341(
      فکس : 88873503)021( - 2476699 )0341(

   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

کامپيوتری برگ

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

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

) 0511( 8-5414106       
) 0511 ( 5414109       

   www.assbco.com       
         info@assbco.com       

مشاوره در زمینه های انرژی و اتوماسیون صنعتی 

 88376330       
88368256       

www.enermonde.com       
info@enermonde.com       

سرو کنترل سيستم
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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

 ایده گستر کاوه 

دیزل مولد اميد

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 مبين نيرو رای     مهندسی مبين نيرو 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      

محصول جدید سایمون
  ECO PLC پی ال سی اقتصادی

ساخت کره جنوبی

مشخصات:
8DI/8DO

RS232 & RS485
LOOP PID 32

2High Speed Counter
Floating Point Arithmetic

قیمت: 3/000/000 ریال

شرکت مهندسی مبین نیرو
نماینده انحصاری در ایران

      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 

    47626666      
  89787631      

  www.dmopower.ir      
   info@dmopower.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
ــط های  ــا و واس ــواع ماژ--ول ه ــاخت ان ــی و س • طراح

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

متری و اسکادا
44004539–440045390      

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      

ــرکت رایا سیستم اکباتان اولین وارد کننده و نماینده  ش
ــکان و جت وی  ــی )کامپیوتر رومیزی ( فاکس نانو پی س
ــی با یک سال  ــد. محصوالت نانو پی س در ایران می باش

گارانتی تعویض و پنج سال پشتیبانی عرضه می گردد.

 88481647      
88481648      

www.rayasystem.com      
     saberi.rayasystem@gmail.com      

رایا سيستم اکباتان

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.
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In The Name of God
a drop is a sea if it is with the sea

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