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به نام خـداوند جان و خـرد
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سالی دگر گذشت؛ برگی دگر از دفتر تاریخ کهن این 
سرزمین ورق خورد و اینک نوروز نزدیک است. فرمان 
بیــدار باش خالق هســتی از هر کوي و بــرزن به گوش 
می رسد؛ گویی رســتاخیزي در راه است. نسیم بهاري، 
مادرانه دســتان نــرم و لطیف خود را بر زلف آشــفته و 
پیچ در پیچ طبیعت می کشد و این طفل زیبا با هزار ناز و 

کرشمه چشم گشوده و در حال برخاستن است. 
نزدیک شــدن بهار و نو شدن طبیعت، حس تازگی، نو 
شــدن و از نو شــروع کردن را در وجود آدمی تقویت 
می کند. چه خوش اســت که پیش از این آغاز دوباره، 
مقایســه اي کنیم میان آن چه می خواستیم بشود و آنچه 
شــد؛ و بر مبناي این مقایســه، راه و روش خود را براي 
روزهاي بعد تعیین کنیــم؛ و به بیانی دیگر «خروجی را 
از مقدار مطلوب کــم کرده و نتیجه ي این تفاضل را به 

عنوان مبنایی براي عملکرد آینده لحاظ کنیم». 
در ســالی که گذشت بخش خصوصی ایران مشتمل بر 
صدها انجمن،  تشکل و سندیکا و هزاران فعال اقتصادي 
در کنار پرداختن به امر تولید و تجارت، همچنان در راه 
تحقــق آرزوهاي دیرینه ي خــود امیدوارانه تالش کرد 
و زنــده و پویا بودن خود را به رخ کشــید. دســتیابی به 
جایگاهی واقعی و درخور در ســاختار اقتصادي کشور 
آرزویی است با قدمت بیش از یک صد سال که همواره 
ذهن فعاالن بخش خصوصی را به خود مشــغول داشته 
اســت. نهادینه شدن حضور بخش خصوصی در تمامی 

مراحل تصمیم ســازي و تصمیم گیري پیرامون مســایل 
اقتصادي کشــور، از جملــه حقوق بدیهــی اصناف و 
تشکل هاست؛ چراکه این بخش با ایجاد میلیون ها شغل، 
تأمین  کننــده ي معاش بخش اعظمی از جامعه اســت و 
بخش قابل توجهی از بار اقتصادي و امنیت کشور را بر 
دوش دارد؛ و از سوي دیگر هر تصمیم و اقدام دولت در 
ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادي به شدت بر عملکرد آن 

تأثیرگذار است.
 ارایه ي «طرح بهبود محیط کسب و کار» که تأکید آن بر 
حضور پررنگ بخش خصوصی در تمامی مراحل تدوین 
و اصالح قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار است 
از جمله اقدامات قابل تقدیري بود که در ماه هاي پایانی 
ســال 90 از سوي اتاق بازرگانی انجام گرفت. این طرح 
به عنوان یک گام مهم و قابل تقدیر در راستاي تقویت 
بخش خصوصی، مورد پشتیبانی بسیاري از تشکل ها از 
جمله انجمن صنفی شرکت هاي اتوماسیون صنعتی قرار 
گرفت و مى توان امید بســت کــه با پیگیري  هاي بعدي 
و عزم تمامی تشــکل ها، در سال آینده شاهد تکمیل و 

اجرایی شدن این طرح باشیم. 
در میان تمامی عوامل بازدارنده  و مشکالت کهنه اي که 
طی دهه هاي گذشته مانع از حضور مؤثر بخش خصوصی 
در نظام اقتصادي کشور بوده اند وجود تناقضات علنی و 
مشــهود میان آن چه به عنوان قانون رسمی کشور اعالم 
می شــود با آن چه در عمل به اجــرا در می آید، مانعى 
اســت که پیش از همه باید به آن پرداخــت و آن را از 
ســر راه برداشت. چنانچه به عنوان مثال با گذشت بیش 
از چهار سال از تصویب قانون رفع برخی موانع تولید و 
ســرمایه گذاري صنعتی، بند ج ماده ي 11 این قانون که 
بر دریافت حق بیمه ي پیمان ها صرفاً براســاس فهرست 
بیمه ي ارایه شــده از سوي پیمانکار تأکید دارد هنوز از 
ســوي شعب ســازمان تأمین اجتماعی به اجرا در نیامده 
اســت. مثالى دیگر در این خصوص، قانون «استفاده ي 
حداکثر از توان داخلی» اســت که کیفیت اجراي آن از 
ســوي کارفرمایان عمده ي دولتی، هنوز مورد رضایت 

بخش خصوصی نیست.
انجمن صنفی شــرکت هاي اتوماسیون صنعتی در سال 
گذشته با اتخاذ رویکرد ایجاد هم افزایی از طریق تعامل 
با سایر تشکل ها تالش نمود تا چهره ي قدرتمندتري از 
بخش خصوصی به نمایش بگذارد و از این طریق قدرت 
چانه زنی تشــکل ها را افزایش دهد؛ تشــکیل کارگروه 
مشــترك تشــکل ها با هدف پرداختن بــه چالش هاي 
مشــترك بخــش خصوصــی و نیــز تدویــن پروتکل 
همکاري میان تشکل ها از جمله اقداماتی بود که در این 
راستا توسط انجمن صورت پذیرفت و نتایج آن از طرق 

مختلف به استحضار اعضاي محترم انجمن رسید.
تعامــل نزدیک با کارفرمایان عمــده ي دولتی همچون 
وزارت نفت، از دیگر اقداماتی بود که در ســال گذشته 
آغاز شد و به نتایج قابل قبولی نیز رسید و به حق می توان 
حضور انجمن در شوراي عالی توسعه ي توان داخل در 
حوزه ي نفت و گاز را دستاوردي مهم و ارزشمند در این 

ارتباط بر شمرد. تدوین نقشه ي راه توسعه ي توان داخل 
در زمینه ي تولید تجهیزات اتوماسیون و اجراي پروژه هاي 
کالن اتوماسیون صنعتی که به سفارش معاونت پژوهش 
و فناوري نفت انجام شــد از دیگــر اقداماتی بود که با 
هدف فراهم شدن بستر الزم براي استفاده ي حداکثري 
از توان اعضا و توســعه ي بازار کار ایشان به اجرا درآمد 
و امیدواریم براساس رایزنی هایی که با پژوهشگاه نفت 
صورت گرفته در ســال آینده شاهد به ثمر نشستن این 

تالش ها باشیم. 
افزایش ناگهانی نرخ ارز و گسترش دامنه ي تحریم هاي 
بین المللــی به حوزه ي بانکی کشــور از عمده مســایل 
چالش برانگیزي بود که طی چند ماه گذشته مشکالت 
بسیاري را براي فعاالن بخش خصوصی، به ویژه اعضاي 
انجمن اتوماسیون که بخش عمده اي از تجهیزات مورد 
نیــاز خود را به اجبــار از خارج کشــور تأمین می کنند  
پدید آورد. در این راســتا نیز انجمن بنا بر وظیفه، نسبت 
به انعکاس این مشــکالت به وزارت خانه هاي صنعت، 
معدن و تجارت و وزارت نفت اقدام نمود تا با مشارکت 
آنها بتواند در جهت جبران بخشی از زیان هاي وارده به 
شرکت هاي عضو گام بردارد. در این ارتباط جلساتی با 
معاونان و مدیران عالی وزارت نفت و صنعت برگزار شد 
و برخی مصادیق عینی حاکی از میزان ضرر و زیان وارده 

به شرکت ها از این منظر، به استحضار ایشان رسید. 
تعامل با معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست 
جمهــور به منظور رفع کاســتی هاي موجود بر ســر راه 
رتبه بندي مشــاوران و پیمانکاران اتوماســیون صنعتی، 
تدویــن آیین نامه ي اجرایی رتبه بندي یکپارچه ســازان 
سامانه هاي اتوماسیون صنعتی و تعامل با وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت به منظور اجرایی نمــودن آیین نامه ي 
مذکــور، تعامل بــا مجلس و وزارتخانه هــاي مرتبط به 
منظــور انعکاس مشــکالت حاکم بر فضاي کســب و 
کار، اعالم توانمندي اعضاي انجمن به کاربران عمده ي 
فناوري اتوماســیون، تدوین اساســنامه ي جدید انجمن 
براســاس آیین نامــه ي جدید تشــکل هاي کارفرمایی، 
تدوین ســند راهبردي، بیانیه ي ارزش و منشور اخالقی 
انجمن و بســیاري موارد دیگر که ذکر و تشریح تمامی 
آنها از حوصله ي این مقاله خارج است نتیجه ي یک سال 
تالش انجمن بود که به پشتوانه ي برخورداري از اعضایی 

فهیم و تالشگر حاصل شد. 
از دیگر اقدامات انجام شده در سال نود و شاید مهم ترین 
آنها براي خوانندگان فهیم و وفادار صنعت هوشــمند، 
ایجاد تغییرات چشــم گیر شــکلی و محتوایی در اولین 
ماهنامه ي تخصصی کنترل و اتوماسیون صنعتی کشور 
بود.  تمام رنگی شــدن نشریه و اضافه شدن بخش هاي 

جدید و جذاب به آن گوشه اي از این تغییرات است.
خداوند سرنوشــت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر به 

واسطه ي خواست و اراده ي خودشان.      

سردبیر

و اینک 
نوروز 
نزدیک 
است ...

صنعتفرآیند

قطــره دریاسـت اگر با دریاسـت         ورنـه او قطـره و دریا دریاســت

DCS



91
ن 

ردی
فرو

 و 
 9

0 
ند

سف
 / ا

13
و0

 1
29

ی 
یاپ

 / پ
12

 و 
11

ره 
شما

 / 1
ل 4

سا

2

اله
ــ

ــ
رمق

سـ

سالي دگر گذشت؛ برگي دگر از دفتر تاريخ كهن اين 
سرزمين ورق خورد و اينك نوروز نزديك است. فرمان 
بي��دار باش خالق هس��تي از هر كوي و ب��رزن به گوش 
مي رسد؛ گويي رس��تاخيزي در راه است. نسيم بهاري، 
مادرانه دس��تان ن��رم و لطيف خود را بر زلف آش��فته و 
پيچ در پيچ طبيعت مي كشد و اين طفل زيبا با هزار ناز و 

كرشمه چشم گشوده و در حال برخاستن است. 
نزديك ش��دن بهار و نو شدن طبيعت، حس تازگي، نو 
ش��دن و از نو ش��روع كردن را در وجود آدمي تقويت 
مي كند. چه خوش اس��ت كه پيش از اين آغاز دوباره، 
مقايس��ه اي كنيم ميان آن چه مي خواستيم بشود و آنچه 
ش��د؛ و بر مبناي اين مقايس��ه، راه و روش خود را براي 
روزهاي بعد تعيين كني��م؛ و به بياني ديگر »خروجي را 
از مقدار مطلوب ك��م كرده و نتيجه ي اين تفاضل را به 

عنوان مبنايي براي عملكرد آينده لحاظ كنيم«. 
در س��الي كه گذشت بخش خصوصي ايران مشتمل بر 
صدها انجمن،  تشكل و سنديكا و هزاران فعال اقتصادي 
در كنار پرداختن به امر توليد و تجارت، همچنان در راه 
تحق��ق آرزوهاي ديرينه ي خ��ود اميدوارانه تالش كرد 
و زن��ده و پويا بودن خود را به رخ كش��يد. دس��تيابي به 
جايگاهي واقعي و درخور در س��اختار اقتصادي كشور 
آرزويي است با قدمت بيش از يك صد سال كه همواره 
ذهن فعاالن بخش خصوصي را به خود مش��غول داشته 
اس��ت. نهادينه شدن حضور بخش خصوصي در تمامي 

مراحل تصميم س��ازي و تصميم گيري پيرامون مس��ايل 
اقتصادي كش��ور، از جمل��ه حقوق بديه��ي اصناف و 
تشكل هاست؛ چراكه اين بخش با ايجاد ميليون ها شغل، 
تأمين  كنن��ده ي معاش بخش اعظمي از جامعه اس��ت و 
بخش قابل توجهي از بار اقتصادي و امنيت كشور را بر 
دوش دارد؛ و از سوي ديگر هر تصميم و اقدام دولت در 
ابعاد مختلف سياسي و اقتصادي به شدت بر عملكرد آن 

تأثيرگذار است.
 ارايه ي »طرح بهبود محيط كسب و كار« كه تأكيد آن بر 
حضور پررنگ بخش خصوصي در تمامي مراحل تدوين 
و اصالح قوانين و مقررات مرتبط با كسب و كار است 
از جمله اقدامات قابل تقديري بود كه در ماه هاي پاياني 
س��ال 90 از سوي اتاق بازرگاني انجام گرفت. اين طرح 
به عنوان يك گام مهم و قابل تقدير در راستاي تقويت 
بخش خصوصي، مورد پشتيباني بسياري از تشكل ها از 
جمله انجمن صنفي شركت هاي اتوماسيون صنعتي قرار 
گرفت و می توان اميد بس��ت ك��ه با پيگيري  هاي بعدي 
و عزم تمامي تش��كل ها، در سال آينده شاهد تكميل و 

اجرايي شدن اين طرح باشيم. 
در ميان تمامي عوامل بازدارنده  و مشكالت كهنه اي كه 
طي دهه هاي گذشته مانع از حضور مؤثر بخش خصوصي 
در نظام اقتصادي كشور بوده اند وجود تناقضات علني و 
مش��هود ميان آن چه به عنوان قانون رسمي كشور اعالم 
مي ش��ود با آن چه در عمل به اج��را در مي آيد، مانعی 
اس��ت كه پيش از همه بايد به آن پرداخ��ت و آن را از 
س��ر راه برداشت. چنانچه به عنوان مثال با گذشت بيش 
از چهار سال از تصويب قانون رفع برخي موانع توليد و 
س��رمايه گذاري صنعتي، بند ج ماده ي 11 اين قانون كه 
بر دريافت حق بيمه ي پيمان ها صرفاً براس��اس فهرست 
بيمه ي ارايه ش��ده از سوي پيمانكار تأكيد دارد هنوز از 
س��وي شعب س��ازمان تأمين اجتماعي به اجرا در نيامده 
اس��ت. مثالی ديگر در اين خصوص، قانون »استفاده ي 
حداكثر از توان داخلي« اس��ت كه كيفيت اجراي آن از 
س��وي كارفرمايان عمده ي دولتي، هنوز مورد رضايت 

بخش خصوصي نيست.
انجمن صنفي ش��ركت هاي اتوماسيون صنعتي در سال 
گذشته با اتخاذ رويكرد ايجاد هم افزايي از طريق تعامل 
با ساير تشكل ها تالش نمود تا چهره ي قدرتمندتري از 
بخش خصوصي به نمايش بگذارد و از اين طريق قدرت 
چانه زني تش��كل ها را افزايش دهد؛ تش��كيل كارگروه 
مش��ترك تش��كل ها با هدف پرداختن ب��ه چالش هاي 
مش��ترك بخ��ش خصوص��ي و ني��ز تدوي��ن پروتكل 
همكاري ميان تشكل ها از جمله اقداماتي بود كه در اين 
راستا توسط انجمن صورت پذيرفت و نتايج آن از طرق 

مختلف به استحضار اعضاي محترم انجمن رسيد.
تعام��ل نزديك با كارفرمايان عم��ده ي دولتي همچون 
وزارت نفت، از ديگر اقداماتي بود كه در س��ال گذشته 
آغاز شد و به نتايج قابل قبولي نيز رسيد و به حق مي توان 
حضور انجمن در شوراي عالي توسعه ي توان داخل در 
حوزه ي نفت و گاز را دستاوردي مهم و ارزشمند در اين 

ارتباط بر شمرد. تدوين نقشه ي راه توسعه ي توان داخل 
در زمينه ي توليد تجهيزات اتوماسيون و اجراي پروژه هاي 
كالن اتوماسيون صنعتي كه به سفارش معاونت پژوهش 
و فناوري نفت انجام ش��د از ديگ��ر اقداماتي بود كه با 
هدف فراهم شدن بستر الزم براي استفاده ي حداكثري 
از توان اعضا و توس��عه ي بازار كار ايشان به اجرا درآمد 
و اميدواريم براساس رايزني هايي كه با پژوهشگاه نفت 
صورت گرفته در س��ال آينده شاهد به ثمر نشستن اين 

تالش ها باشيم. 
افزايش ناگهاني نرخ ارز و گسترش دامنه ي تحريم هاي 
بين الملل��ي به حوزه ي بانكي كش��ور از عمده مس��ايل 
چالش برانگيزي بود كه طي چند ماه گذشته مشكالت 
بسياري را براي فعاالن بخش خصوصي، به ويژه اعضاي 
انجمن اتوماسيون كه بخش عمده اي از تجهيزات مورد 
ني��از خود را به اجب��ار از خارج كش��ور تأمين مي كنند  
پديد آورد. در اين راس��تا نيز انجمن بنا بر وظيفه، نسبت 
به انعكاس اين مش��كالت به وزارت خانه هاي صنعت، 
معدن و تجارت و وزارت نفت اقدام نمود تا با مشاركت 
آنها بتواند در جهت جبران بخشي از زيان هاي وارده به 
شركت هاي عضو گام بردارد. در اين ارتباط جلساتي با 
معاونان و مديران عالي وزارت نفت و صنعت برگزار شد 
و برخي مصاديق عيني حاكي از ميزان ضرر و زيان وارده 

به شركت ها از اين منظر، به استحضار ايشان رسيد. 
تعامل با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست 
جمه��ور به منظور رفع كاس��تي هاي موجود بر س��ر راه 
رتبه بندي مش��اوران و پيمانكاران اتوماس��يون صنعتي، 
تدوي��ن آيين نامه ي اجرايي رتبه بندي يكپارچه س��ازان 
سامانه هاي اتوماسيون صنعتي و تعامل با وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت به منظور اجرايي نم��ودن آيين نامه ي 
مذك��ور، تعامل ب��ا مجلس و وزارتخانه ه��اي مرتبط به 
منظ��ور انعكاس مش��كالت حاكم بر فضاي كس��ب و 
كار، اعالم توانمندي اعضاي انجمن به كاربران عمده ي 
فناوري اتوماس��يون، تدوين اساس��نامه ي جديد انجمن 
براس��اس آيين نام��ه ي جديد تش��كل هاي كارفرمايي، 
تدوين س��ند راهبردي، بيانيه ي ارزش و منشور اخالقي 
انجمن و بس��ياري موارد ديگر كه ذكر و تشريح تمامي 
آنها از حوصله ي اين مقاله خارج است نتيجه ي يك سال 
تالش انجمن بود كه به پشتوانه ي برخورداري از اعضايي 

فهيم و تالشگر حاصل شد. 
از ديگر اقدامات انجام شده در سال نود و شايد مهم ترين 
آنها براي خوانندگان فهيم و وفادار صنعت هوش��مند، 
ايجاد تغييرات چش��م گير ش��كلي و محتوايي در اولين 
ماهنامه ي تخصصي كنترل و اتوماسيون صنعتي كشور 
بود.  تمام رنگي ش��دن نشريه و اضافه شدن بخش هاي 

جديد و جذاب به آن گوشه اي از اين تغييرات است.
خداوند سرنوش��ت هيچ قومي را تغيير نمي دهد مگر به 

واسطه ي خواست و اراده ي خودشان.      

سردبیر

و اينك 
نوروز 
نزديك 
است ...
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 ،MOXA ش��رکتW5300 ه��ای س��ریRTU
میکروکنترل کننده هایی هستند که از لحاظ فیزیکی 
بس��یار مقاوم بوده و ارایه دهنده ی راه حل های جامع 
در زمینه ی سامانه های تله متری و اتوماسیون صنعتی 

می باشند. 
با iologikهای سری W5300، شما قادر به تعریف 
راهبرد ارتباطی س��لوالر می باشید؛ این بدان معناست 
که ش��ما ق��ادر خواهید بود ع��اوه بر امکان ارس��ال 
س��یگنال های دیجیتال و آنالوگ بر روی بستر اترنت 
و یا سریال، کلیه ی س��یگنال های دیجیتال و آنالوگ 
موج��ود در س��امانه های خ��ود را از طریق ش��بکه ی 
GPRS )اینترنت( و یا GSM )پیام کوتاه موبایل( نیز 
ارس��ال و یا دریافت نمایید و ای��ن به منزله ی افزایش 

اطمینان پذیری سامانه ی اتوماسیون شما می باشد.  
این مجموعه از تجهیزات MOXA نیز همانند دیگر 
تجهیزات در دو گستره ي دمایی 0 تا 60 و 40- تا 75  
درجه تولید و عرضه می گردند که امکان استفاده از آنها 

در هرگونه شرایط جوی و محیطی وجود دارد.
 MOXA هایRTU مزی��ت دیگر ای��ن خان��واده از
برنامه پذیری س��اده ي آنها اس��ت که نیاز به هیچ گونه 
دان��ش نرم افزاری خاصی نداش��ته و کام��ًا به صورت 

گرافیکی قابل انجام است.
طراحی مقاوم این س��ری از تجهی��زات امکان ارایه ي 
راه حل های جامع کنترلی در صنایع مختلف از جمله 
صنای��ع آب و فاض��اب، برج های کنت��رل ارتباطات 
رادیویی و ماهواره ای، مدیریت زیرس��اخت ها، صنایع 
نفت،گاز، برق و حمل و نقل، و سامانه ی پایش و کنترل 

روشنایی را فراهم مي کند. 

شرکت فناوران اطالعات سیوان
MOXA نماینده ی رسمی محصوالت

تلفن: 5 و 88534401-3

کنترل کننده ی سامانه های 
تله متری و اتوماسیون

W5300های سری iologik 

ب��ا   Endress+Hauser  -2011 س��پتامبر   27
اعام س��اخت مجموعه ي کنترل هوا، حرکت جدی 
خ��ود را به س��مت راهبردهای نوی��ن کنترل هوا به 
نمایش گذاشت. این ابزار اکسیژن حل نشده در هوا، 
نیترات، آمونیوم، pH، ذرات معلق، دما، نرخ جریان 
هوا، فشار هوا و سطح آب موجود در یک حوضچه ي 
هوایی را به دقت اندازه گیری می کند تا فرآیند را به 
صورت کامًا قابل اطمینان کنترل نماید. این روش 
اندازه گیری مس��تقیم هزینه ي مصرف انرژی را که 
معموالً در حوضچه های هوایی در حال کار باالست 

به میزان زیادی کاهش می دهد.
قرارگی��ری حس��گرها در کن��ار ترانس��میترها این 
اطمینان را پدید می آورد که مقدار مناس��بی از هوا 
از طریق س��امانه وارد س��طح مناس��بی از حوضچه 
ش��ود و مواد معلق موج��ود در آب به صورت مؤثر و 

بااطمینان از آن زدوده شوند.
ه��وای کنت��رل  حس��گرهای  خان��واده ي 

 HART، به راحتی از طریق  Endress+Hauser
Profibus ی��ا دیگر پروتکل ه��اي دیجیتال به هر 
یک از PLCها یا س��امانه ي SCADA تأسیسات 
از طریق سیگنال mA20-4 متصل می شود. ادوات 
اندازه گیری کنترل حوضچ��ه ي هوایی می توانند به 
سرعت و سادگی به تأسیسات فاضاب اضافه شوند. 
ابزارهای ارتباطی و عیب یابی پیش��رفته ي دیجیتال 
Endress+Hauser  امکان نگهداری و راه اندازی 
را تس��هیل کرده و امکان نظارت مبتني بر ش��رایط 

بسیار پیشرفته را فراهم می کنند.
صرفه جویی اصلی ناش��ی از کنترل جریان هواست. 

دمنده های ه��وا 70٪انرژی تأسیس��ات فاضاب را 
مصرف می کنند. در یک فرآنید معمولی، موجودات 
ذره بینی کربن های ارگانیک را به عنوان غذا مصرف 
می کنند، در نتیجه دی اکسید کربن، آب و توده های 
زیس��تی تولید می کنند، در حالی که اکس��یژن حل 
نش��ده برای تبدیل امونیوم به نیترات مورد استفاده 
قرار می گیرد که در مراحل بعدی به ذرات تش��کیل 
دهنده ي خود شکسته می ش��ود. اکسیژن از طریق 
دمنده ه��ای بزرگ ب��ه حوضچه ه��اي هوایی تزریق 
می شود. استفاده از این دمنده ها با حداکثر ظرفیت 
در شرایطی که سطح آمونیاک پایین است هزینه بر 

و غیرضروری است.
Endress+Hauser  روش ب��ه صرفه و س��اده ای 
را ب��رای اندازه گیری درصد آمونی��اک و نیترات در 
 Liquiline پیش��نهاد می ده��د: ترانس��میتر های
CM442، و حس��گرهای CAS40D ب��ه همراه 
پروتکل دیجیتال Memosens، مقدار آمونیاک و 
نیترات آب فرآوري شده را عاوه بر اطاعات مربوط 
به pH، دما، کلیرید و پتاسیم مورد بررسی و نظارت 

قرار می دهد.
حسگرهای نوری اکسیژن حل نشده Oxymax یا 
 Memosens به همراه پروتکل amperometric
بر اکس��یژن حل نشده نظارت می کنند تا از حداقل 
سطح آن اطمینان حاصل کنند. با استفاده از فناوری 
دیجیت��ال دو کانال��ی CM442، یک ترانس��میتر 
می توان��د مقادی��ر آمونیاک، نیترات، اکس��یژن حل 

نشده، دما و pH را نیز اندازه گیری کند.
ب��رای اطمینان از صحت عملکرد س��امانه ي تحویل 
 T-Mass 651 هوا، یک جریان سنج دمایی از نوع

در محل جریان هوای بویلر قرار مي گیرد.
از آن جا که دمنده ها باید بر فش��ار هیدرواستاتیکی 
حوضچ��ه برای فش��ار آوردن به هوا  ب��رای ورود به 
 Cerabar S فرآیند غلبه کنند، ترانس��میتر فش��ار
Endress+Hauser تدارک دیده ش��ده تا فش��ار 
خ��ط ه��وا را اندازه گیری کند. ب��رای اندازه گیری و 
کنترل س��طح هیدرواس��تاتیکی، می ت��وان از ابزار 
-Wate Prosonic FMU90 یا   ماورای صوتی

pilot FMX21 استفاده نمود.
اس��تفاده از حوضچه ي هوایی ابزاری مناس��ب برای 
از بی��ن بردن مواد مغذی موجود در هواس��ت، البته 
مصرف انرژی این روش می تواند باال باش��د. بسته ي 
 Endress+Hauser اندازه گی��ری کنترل ه��وای
می توان��د کارآم��دی ای��ن روش را ارتق��ا ده��د، به 
تأسیس��ات کمک کند به سطح باالتری از کارآمدی 
و اطمینان برس��ند، و مصرف ان��رژی را نیز کاهش 

دهد.

Endress+Hauser  مجموعه  ي کنترل هوا محصول
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بخش آگهي ها و تبلیغات صنعت هوشمند با گشودن صفحه اي تحت عنوان »فناوري« 
در این ماهنامه، س�عي دارد تا از یك س�و فرصتي مناسب را براي تأمین کنندگان 
داخلي براي تبلیغ جدیدترین محصوالت اتوماسیوني با کمترین هزینه ي ممكن 
فراهم آورد و از س�وي دیگر بهترین و مناس�ب ترین اقالم اتوماسیوني موجود در 
ب�ازار را به مصرف کنندگان این تجهی�زات در بخش هاي مختلف صنعتي معرفي 
نماید. تفاوت این بخش با صفحات معمول آگهي در این اس�ت که مطالب مندرج 
در آن به جاي شرکت محور بودن، محصول محور هستند؛ بدین ترتیب که به هر 
محصول فضایي حداکثر به اندازه ي نصف صفحه تخصیص داده مي شود که در آن 
نام و تصویر محصول، ویژگي هاي خاص آن و خالصه اي از مشخصات فني مربوطه 

درج شده و در انتها نام و مشخصات شرکت تأمین کننده ذکر خواهد شد. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ش�رکت هاي متقاضي استفاده از این بخش مي توانند درخواس�ت خود را با سازمان 
آگهي هاي صنعت هوشمند از طریق نمابر به شماره ي 88671951 و یا پست الكترونیك 

m  در میان بگذارند.   a g a z i n e @ a i a i c i r a n . o r g به آدرس
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Products 4 Automation (P4A) ق��رار اس��ت 
س��ري GN رایانه  هاي تابلویي صفحه تخت ش��رکت 
Panasonic را ک��ه نرم اف��زار Movicon تح��ت 
ویندوز CE ش��رکت P4A بر روي آن نصب شده به 
ب��ازار عرضه نماید. Movicon یک نرم افزار قدرتمند  
تحت ویندوز CE است. به گفته ي شرکت مذکور، این 
بسته ي ترکیبي بس��یار جمع و جور بوده و قادر است 
نیازهاي تصویري و کنترلي کاربران را به طور کامل بر 

آورده نماید.
این بسته پشتیباني ویندوز را به طور کامل ارایه نموده و 
شامل قابلیت هایي از قبیل رسم نمودار، آالرم، گزارش هاي 
متني، دو Web Client، دسترسي به تمامي راه اندازهاي 
PLCهاي Movicon در کنار قابلیت ش��بکه شدن با 

Movicon 11 SCADA مي باشد.
س��ري HN مجهز به صفحات TFT 7 و 15 اینچ با 

رزولوشن 1024x768 است.

 ،Emerson Process Management براساس اعام
     Rosemount (GWR)  1رادار موج��ی هدایت ش��ده
س��ري 5300 و ترانسمیترهاي غیرتماسي سطح سري   
5400  از این پ��س می توانند ارتباطات خود را از طریق 

پروتکل   Modbus  برقرار کنند. 
در نتیجه، ترانسمیترهاي مذکور  می توانند با شبیه سازی 
پروت��کل Level Master، که گاه ROS یا تانک نیز 
خوانده می ش��ود، دامنه ي کاربرد خود را توسعه داده و 
 Level Master و Modbus در شبکه های موجود

مورد استفاده قرار گیرند.
 Modbus به HART در این ترانسمیترها یک مبدل
)HMC( تعبیه شده اس��ت. ترانسمیترهاي مذکور را 
 Emerson Radar می ت��وان با اس��تفاده از نرم اف��زار
Master، ب��ه صورت نقطه به نقط��ه، از طریق ارتباط 
HART، ی��ا از راه دور ب��ا اس��تفاده از روش  تونل زنی 

HART از طریق شبکه ي Modbus پیکربندی کرد.

1 - Guided Wave Radar

قابلیت  هاي ارتباطي 
توسعه یافته

ETC
یك پلتفورم HMI قدرتمندراه حل قدرتمند برای تأسیسات

 Environmental Treatment Concepts )ETC(
داده ه��ای مربوط به دما و جری��ان را در مبدل هاي گرمایي 
بزرگ و تأسیس��ات HWS با اس��تفاده از جریان سنج هاي 
 Micronics گی��ره اي قابل حمل و اتصال داده نگار دمایي

جمع آوری می کنند.
٪70 آب مصرفی انگلیس به صورت طبیعی »سخت« است، 
و کلس��یم و دیگر اماح معدنی به صورت حل نشده در آن 

وجود دارد.
تأثیر این مواد بر عملکرد لوله ها فاجعه بار است، از جمله این 
که با انباشت ذرات آهک موجود در آب، راندمان مبدل هاي 

حرارتي تا ٪40 کاهش پیدا می کند.
ETC در س��ال 1989 پایه گذاری ش��د و هدف آن بررس��ی 
مبدل هاي حرارتي بزرگ و تأسیسات HWS به منظور ارایه ي 
راهکارهایي براي بهینه سازی تأسیسات بوده است. این شرکت 
 Effective Physical Water ب��ا اس��تفاده از تأسیس��ات
Treatment خود به مشتریان خویش در بخش هاي تجاري 
و صنعتي کمک کرده تا هزاران پوند در هزینه هاي انرژي خود 

صرفه جویي کنند. 
این ش��رکت،  -Micronics PF330 -Time of Flight را 
که یک جریان س��نج قابل حمل اس��ت به هم��راه داده نگار 
گرمایي به عنوان راه حل انتخاب کرده اس��ت. با این روش، 
شرایط بد عملکردی پیش از نصب با تغییرات ایجاد شده در 
بازده بعد از نصب لوله های LTHW که در سایزهایی بین 

2 تا 18 اینچ موجود است مقایسه شده است.
محصوالت ETC رس��وب قبلي آهک را کاس��ته و از ایجاد 
رسوبات جدید جلوگیری مي کند. در عین حال نرخ جریان 

آب در این فرآیند اهمیت خاصی دارد.
PF330 اطاع��ات الزم براي ارزیاب��ی و زمانبندی فرآیند 

بهبود را فراهم می کند.
ادوات اندازه گی��ری ماف��وق صوت قابل حمل ب��رای انجام 
عملیات پایش مزایای فراوانی دارند. Simon Elliot مدیر 
  PF330 :در این باره مي گوید ،ETC بخ��ش خدمات فنی
اثبات کرده که برای انجام پایش تأسیسات، شامل شناسایی 
افت سیرکولیش��ن و حت��ی کاهش عملک��رد پمپ ها، ابزار 
فوق العاده ای است. این ابزار به شما کمک می کند تا بفهمید 
چه اتفاقی در حال وقوع اس��ت. همچنین این امکان را براي 
م��ا فراهم می کند که عملک��رد ابزارهایی را که برای ارتقای 
عملکرد نصب کرده ایم بررسي کنیم و بدانیم که در کاهش 

مصرف انرژی تا چه حد موفق بوده ایم.
طبق آنچه شرکت اعام کرده، قابلیت استفاده از این ابزار در 
کاربردهای مش��ابه نیز وجود دارد، فناوری اولتراسونیک قابل 
حمل و نصب به صورت موفقیت آمیز پیاده س��ازی ش��ده تا 
اطاعات مربوط به نصب سرویس های آب را جمع آوری کند.
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Emerson از سوي  Rosemount 708 معرفي ترانسمیتر صوتي بی سیم 67

ی
ور

ـنا
ــ

ــ
ف

9 دسامبر A3200 MotionPAC -2011 ساخت 
شرکت Aerotech نوعي PLC مبتني بر نرم افزار 
اس��ت که جهت افزایش کارای��ي نرم افزاري، کاهش 
مدت زمان توس��عه و افزایش کیفیت به طور کامل 
با کنترل کننده ي حرکت  مدل A3200 یکپارچه 
شده است. این محصول قابلیت کنترل کامل ماشین 
به ص��ورت مس��تقل را دارد و همچنین مي تواند به 
ص��ورت یکپارچه با برنامه هاي AeroBasic به کار 
 IEC مذکور از اس��تانداردهاي PLC .گرفته ش��ود
مي کن��د.  پش��تیباني   PLCopen و   61131-3
بنابرای��ن کارب��ران مي توانن��د برنامه ه��اي خود در 
قالب هاي LD، FBD یا ST بنویس��ند. اس��تفاده 
از س��امانه ي یکپارچ��ه ي MotionPAC زم��ان 
برنامه نویس��ي و راه ان��دازي ٪30 ت��ا ٪50 کاهش 
داده و محصولي ایده آل جهت توس��عه ي برنامه هاي 

کنترل ماشین مي باشد.
یکپارچگ��ي کام��ل MotionPAC ب��ا کنت��رل 
کنن��ده ي حرک��ت A3200 ب��ه کارب��ران اج��ازه 
 ST یا LD، FBD مي ده��د تا به طور مس��تقیم از
فرمان هاي آس��نکرون، Coordinated، ترکیبي، 
Geared ی��ا Command را ص��ادر نم��وده ی��ا 
برنامه هاي AeroBasic را شروع یا متوقف نمایند. 
حرکت ها مي توانند به صورت نس��بي یا مطلق تحت 
واحدي که کاربر تعیین کرده )انگلیس��ي یا متریک( 
تعریف ش��وند. عاوه بر این موارد، امکان صدا زدن 
برنامه هاي CNC ی��ا G Code از درون برنامه ي 

PLC نیز وجود دارد.
برنام��ه نویس��ان مي توانند متغیرها و برچس��ب هاي 
مشترکي را ایجاد نموده و آن ها را در همه ي ابزارهاي 
A3200، واسط هاي کاربر، AeroBasic، برنامه هاي 
C یا NET. مورد استفاده قرار دهند. مدیریت حافظه 
جهت همه ي برچسب ها و متغیرها به شکل خودکار 
توسط MotionPAC انجام خواهد شد. البته برنامه 
نویسان آزادانه مي توانند محتویات آدرس هاي حافظه 
را دیده و یا اگر خواستند به آدرس دهي بپردازند اما 

این کار نیاز نیست.

 Emerson Process  -2011 نوامب��ر   7
Rose- صوت��ی  ترانس��میتر    Management
mount 708 خ��ود را به ب��ازار معرفی کرد. این 
فرس��تنده امکان رؤیت لحظه به لحظه و پیوسته ي 
دریچه های بخار و ش��یر های اطمینان فشار بخار را 

از طریق س��امانه ي پایش بی س��یم فراهم می کند.
این ترانس��میتر بخش��ی از »طرح هوشمند انرژی« 
ش��رکت Emerson اس��ت که در بخ��ش انرژی 
صنعتی خ��ود از فناوری های نوی��ن بهره مي گیرد 
ت��ا هزینه ي مصرف ان��رژی و انتش��ار آالینده هاي 
-Ros  زیس��ت محیطي را کاهش دهد. ترانسمیتر

mount 708 ب��ه تأسیس��ات فرآین��دی کم��ک 
می کن��د تا ب��ا ترکیب اندازه گیری دمایی و ش��نود 
صوتی، دریچه های بخار و ش��یرهاي اطمینان فشار 
را تح��ت نظ��ارت گرفته و از این طری��ق هزینه ي 

انرژي مصرفی را به میزان زی��ادی کاه��ش ده��د. 
تولی��د بخ��ار از بخش ه��ای هزینه ب��ر تأسیس��ات 
فرآیندی اس��ت، به گونه ای که در حدود 20 درصد 
بخار خ��ارج ش��ده از بویلر ب��ه دلی��ل ناکارآمدی 
دریچه های بخار از دست می رود. ترانسمیتر صوتی 
بی س��یم Rosemount 708 ب��ه صورت دقیق و 
پیوس��ته بر این دریچه ها نظ��ارت می کند و نیاز به 
بازرس��ی حضوری را از بین می ب��رد، به این ترتیب 
هزینه ي مصرف س��وخت س��االنه 10 تا 20 درصد 

کاهش پیدا خواهد کرد. 
ش��یرهاي اطمینان فشار نیز از بخش های کلیدی 
این تأسیس��ات محسوب می شوند. این شیر ها باید 
به منظ��ور افزایش ایمنی، براس��اس قواعد کاری 
و احتم��ال وق��وع رویدادهای طبیع��ی به صورت 
دوره ای م��ورد بازبین��ی ق��رار گیرند. ترانس��میتر 
Rosemount 708 لحظه ای  صوت��ی بی س��یم 
پس از باز ش��دن ش��یر، آالرمی را برای اپراتورها 
ص��ادر می کند. این آالرم ها که ب��ه صورت زمانی 
ثب��ت می ش��وند، می توانند با ش��رایط فرآیندی و 
محیطی احتمالی مقایس��ه ش��ده و به این ترتیب 
تدابی��ری به منظ��ور جلوگیری از وق��وع حوادث 

مش��ابه اتخاذ گردد.
 Emerson براساس تجربه ي دیرین و اثبات شده ي
در طراحي و ساخت ابزاردقیق هوشمند بي سیم،  این 
ترانس��میتر های جدید از طریق سامانه هاي نظارتی 
WirelessHART، امکان نظارت لحظه ای را بر 
شیر های فشار و اطمینان به خوبی فراهم می کنند. 
این س��امانه ها همچنین امکان نظارت بر تأسیسات 
دور از دس��ترس را با قابلی��ت اطمینان٪ 99 ایجاد 
مي نمایند. آالرم های بي درنگ مش��خص می کنند 
ک��ه در چه حوزه هایی نیاز به نظارت دقیق تر وجود 
دارد، ب��ه این ترتیب متصدی��ان می توانند با دانش 

قبلی خود تصمیم مناس��ب را اتخاذ کنند.

A3200 MotionPAC
PLC  مبتنی بر نرم افزار
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تش�كل هاي صنفي و صنعتي با اعتقاد و تأکید 
بر نقش خرد جمعي در دستیابي به خواست ها 
و حق�وق حقه ي صنعتگ�ران و تجار، و با هدف 
ایج�اد محیطي مناس�ب ب�راي کس�ب و کار، 
تقویت روحیه ي هم�كاري میان فعاالن صنفي 
و پدید آوردن ش�رایط مناسب براي توسعه ي 
ای�ن همكاري و نیز گس�ترش و بهب�ود روابط 
بخ�ش خصوص�ي ب�ا دول�ت، ایف�اي نقش در 
تصمیم گیري ه�اي کالن صنعت�ي و اقتص�ادي 
کش�ور و ایج�اد ش�رایط الزم ب�راي تقوی�ت 
ظرفیت ها و توانمندي هاي اعضا تأسیس شده 
و فعالیت مي کنن�د. عالوه بر این ، ظرفیت هاي 
موجود در تش�كل هاي صنف�ي، قدرتمندترین 
عامل جهت ترویج فرهنگ همدلي و همكاري 
در بی�ن فعاالن یك صن�ف و کارآمدترین ابزار 
ب�راي برق�راري تعامل س�ازنده میان ایش�ان 
مي باشد. بر همین اساس در سال 1374 جمعي 
از دست اندرکاران حرفه ي اتوماسیون صنعتي 
کشور گرد هم جمع شدند و با تأسیس تشكلي 
صنفي ب�ه ن�ام »انجم�ن صنفي ش�رکت هاي 
اتوماس�یون صنعت�ي« زمین�ه را ب�راي ایجاد 
روحیه ي هم�كاري میان ش�رکت هاي داخلي 
فع�ال در حرفه ي اتوماس�یون صنعتي و اثبات 
توانمندي ه�اي بالفع�ل و بالق�وه ي ایش�ان به 
جامعه، دولت و صاحبان صنایع کش�ور فراهم 

کردند. 
مجمع عمومي عادي انجمن صنفي شرکت هاي 
اتوماسیون صنعتي در هفدهمین سال فعالیت 
این انجمن، در تاریخ پانزدهم اس�فند ماه سال 
نود در سالن نصرت مجموعه ي ورزشي انقالب 
ته�ران با حضور گرم اعضاي این انجمن برگزار 
ش�د. مجمع امس�ال همچون مجام�ع عمومي 
عادي برگزار ش�ده در چند س�ال گذشته، در 
نوبت نخس�ت به رسمیت رس�ید؛ که این خود 
نش�اني اس�ت از ن�گاه مثبت اعضا نس�بت به 
توانمندي ه�اي انجمن و نیز اهتمام ایش�ان به 
مش�ارکت همگان�ي در رویارویي با چالش هاي 

صنفي و موانع موجود بر سر راه کسب و کار.

 مجمع عمومي عادي انجمن صنفي
شركت  هاي اتوماسیون صنعتي

ش
زار

ــ
ــ
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تهیه كننده: مهندس وحید تیموری
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مجمع عمومي عادي س��ال 90 با حض��ور نماينده ي 32 
شركت از اعضاي انجمن، از مجموع 55 عضو مدعو و 
نيز نماينده ي محترم وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
در س��اعت 18 ب��ا اعالم رييس محترم هي��أت مديره ي 
انجم��ن جناب آق��اي مهندس احمد نص��ري مهاجري 
رس��ميت يافت. پس از آن، با نظر حاضران در جلس��ه، 
آقاي مهندس فرزاد سرلتي مديرعامل گروه صنعتي ندا 
ب��ه عنوان رييس مجمع، آقاي مهندس اصغر جبالبارزي 
مديرعامل شركت قشم ولتاژ به عنوان نايب رييس، آقاي 
مهندس سيد حجت ا... حيدريان مدير واحد اتوماسيون 
شركت كرمان تابلو به عنوان منشي و آقايان مهندس علي 
اكبر تنوري مشاور مديرعامل شركت مهندسي و ساخت 
ب��رق و كنترل مپنا )مك��و( و مهندس حس��ين كاظمي 
مديرعامل شركت كاراروش صبا به عنوان ناظران مجمع 

برگزيده شدند. 
پس از انتخاب هيأت رييس��ه، اعضاي هيأت مديره ي 

انجمن آقايان مهندس احمد نصري مهاجري )رييس 
هيأت مديره(، مهندس هدايت گلكار )نايب رييس(، 
مهندس مس��عود مهرداد )خزان��ه دار(،  مهندس مهران 
باقريان و مهندس حسين فرهادي به همراه دبير انجمن 
مهندس وحيد تيموري به ارايه ي گزارش فعاليت هاي 
هي��أت مدي��ره و دبيرخان��ه ي انجمن طي يك س��ال 

گذشته پرداختند. 
ارايه ي گزارش به صورت جمعي و از س��وي تمامي 
اعضاي هيأت مديره و دبير انجمن به مجمع، از جمله 
مواردي بود كه در مجمع امس��ال مورد توجه اعضاي 
محت��رم و نيز نماينده ي محت��رم وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي واقع شد و تحرك و شادابي خاصي را 

به مجمع امسال بخشيد.
اقدامات انجام شده در خصوص رتبه بندي پيمانكاران، 
مش��اوران و يكپارچه سازان اتوماسيون صنعتي، تعامل با 
مجلس و وزارتخانه هاي نفت و صنعت، معدن و تجارت، 

تعامل با كاربران عمده ي اتوماسيون صنعتي، تالش برای 
اخذ تس��هيالت و خدم��ات پولي از بانك ه��ا، ارايه ي 
خدمات حقوقي ب��ه اعضا، خدمات بازرگاني، خدمات 
علم��ي و فني اعم از همكاري در برگزاري همايش ها و 
كنفرانس ها و همكاري انجمن در تدوين استانداردهاي 
اتوماسيون صنعتي، خدمات رفاهي، اقدام جهت ارتقاي 
سايت اطالع رس��اني انجمن، تقويت ارتباط دبيرخانه با 
اعضا، اعمال تغييرات چش��م گير شكلي و محتوايي در 
ماهنامه ي صنعت هوش��مند، ارتباط با س��اير تشكل ها، 
تدوين اساس��نامه ي جديد انجمن براس��اس آيين نامه ي 
جديد تش��كل هاي صنف��ي كارگ��ري و كارفرمايي و 
تدوين س��ند راهبردي، بيانيه ي ارزش و منشور اخالقي 

انجمن از جمله بندهاي اصلي اين گزارش بود.
پس از ارايه ي اين گزارش، اعضاي مجمع س��ؤاالت 
و ديدگاه هاي خود پيرامون محورهاي اصلي گزارش 

طرح فرمودند. 

ش
زار

ــ
ــ

ــ
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هیأت رییسه ی مجمع از راست به چپ: علی اکبر تنوری، مهندس فرزاد سرلتی و مهندس اصغر جبالبارزی
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رتبه بندي؛ مهم ترين خواست اعضا     
همچون س��ال گذشته، در مجمع امس��ال نيز اقدامات 
صورت گرفته از س��وي انجمن در خصوص موضوع 
رتبه بن��دي ش��ركت هاي اتوماس��يوني در گروه هاي 
مشاوران و پيمانكاران و نيز رتبه بندي يكپارچه سازان 
سامانه هاي اتوماسيون صنعتي، در صدر توجه اعضاي 
محت��رم انجمن قرار داش��ت و اعضا ضمن اش��اره به 
مشكالت موجود بر سر راه رتبه بندي خواستار اهتمام 
بيش��تر هيأت مديره نس��بت به اين امر تا حصول نتايج 
مطلوب ش��دند. در مقابل، آقاي��ان مهندس نصري و 
مهن��دس فرهادي از اعضاي هيأت مديره ش��رحي از 
اقدام��ات صورت گرفت��ه در اين خص��وص و نتايج 
حاصله تا اين مرحله از كار را به مجمع ارايه نمودند.

تعامل با وزارت خانه هاي مرتبط 
عضوي��ت انجمن در »ش��وراي عالي توس��عه ي توان 
داخ��ل در حوزه ي نف��ت و گاز« از جمله موضوعات 
محوري س��خنراني آقاي مهن��دس نصري در زمينه ي 
ارتباط ب��ا وزارت خانه ها بود. ايش��ان در بيانات خود 
به روند ش��كل گيري اين شورا، س��اختار سازماني و 

اهداف متصور براي آن اشاره نمودند.
بنا بر اظهارات مهندس نصري، شوراي عالي توسعه ي 
توان داخل كه رياس��ت آن بر عه��ده ي وزير محترم 
نفت جن��اب آقاي مهندس رس��تم قاس��مي اس��ت؛ 
وظيف��ه ي شناس��ايي اصولي توانمنده��اي داخلي در 
حوزه ي نفت و از همه مهم تر وظيفه ي فراهم آوردن 
ش��رايط براي گس��ترش و افزايش اين توانمندي ها را 

بر عهده دارد. 
 انعكاس مشكالت ناشي از افزايش ناگهاني نرخ ارز 

و ش��دت يافتن تحريم هاي بين المللي به كارفرمايان 
عمده ي كش��ور به ويژه شركت هاي تابعه ي وزارت 
نف��ت از ديگر موضوع��ات مورد اش��اره در بيانات 
رياس��ت محترم هيأت مديره ی انجمن بود. ايشان در 
اين خصوص به جلسه ي برگزار شده با مديران عالي 
شركت ملي گاز ايران و همچنين تالش هيأت مديره 
جهت برگزاري جلسات مشابه با مديران عامل ديگر 
ش��ركت هاي تابع��ه ي وزارت نفت اش��اره فرمودند 
و از اعض��ا درخواس��ت كردند ت��ا اطالعات مربوط 
به آن دس��ته از قراردادهايي راكه ب��ه دليل افزايش 
ن��رخ ارز و تحريم ها ب��ا تأخير مواجه ش��ده اند و يا 
مش��مول افزايش هزينه هاي خري��د كاال گرديده اند 
ب��ه انجمن اع��الم كنند تا از طري��ق تعامل با وزارت 
نفت، راهكارهايي جهت جبران خس��ارات وارده به 

اعضا اتخاذ گردد.

همـكاري فعاالنه ي اعضا؛ شـرط موفقیت 
انجمن

جن��اب آق��اي مهندس گل��كار نايب ريي��س هيأت 
مديره ي انجمن در حاشيه ي ارايه ي گزارشات خود 
به مجمع محترم، فرصت را غنيمت شمرده و همچون 
هميش��ه از اعضا درخواس��ت كردند كه ب��ا توجه به 
ش��رايط كنوني فضاي كسب و كار در كشور، بيش 
از پي��ش به پش��تيباني از انجمن كه ب��ه واقع متعلق به 
خود ايش��ان است اهتمام ورزند و به درخواست هاي 
انجمن با جديت بيش��تري پاس��خ دهن��د؛ چراكه از 
نگاه ايش��ان موفقيت انجمن در دس��تيابي به اهداف 
و خواس��ت ها، تنها در سايه ي حمايت تمام و كمال 

اعضا امكان پذير اس��ت.
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 برگزاري انتخابات
پس از ارايه ي گزارش بازرسان انجمن آقايان مهندس 
محمد محموديان و مهندس حامد ش��جاعي پيرامون 
ترازهای مالي و نيز عملكرد يك ساله ي هيأت مديره، 
استماع بيانات و نظرات اعضاي محترم مجمع در اين 
خصوص و تصويب گزارش هاي مالي از سوي مجمع 

محترم،  نوبت به برگزاري انتخابات رسيد. 
براس��اس مفاد اساس��نامه ي انجمن، هر س��اله مجمع 
عمومي نس��بت به انتخاب بازرس��ان انجمن از طريق 
رأي گيري اقدام مي نمايد. در مجمع امس��ال با عنايت 
ب��ه ورود يكي از اعضاي علي الب��دل هيأت مديره به 
جم��ع اعضاي اصلي هيأت مدي��ره، به منظور انتخاب 

يك نفر عضو علي البدل هيأت مديره نيز اقدام شد. 
پس از رأي گيري آقاي��ان مهندس محمد محموديان 
و مهن��دس حامد ش��جاعي براي يك س��ال ديگر از 
سوي مجمع به عنوان بازرسان انجمن برگزيده شدند. 
همچنين رقابت ميان آقاي دكتر علي مير سعيد قاضي 
مدي��ر عام��ل محترم ش��ركت مكو و آق��اي مهندس 
حس��ين كاظمي مديرعامل محترم شركت كاراروش 
صبا، به انتخاب آقاي دكتر قاضي ميرس��عيد به عنوان 

عضو علي البدل هيأت مديره انجاميد.

سپاس از اعضاي فعال  
اهتم��ام برخي اعضا به حماي��ت همه جانبه از انجمن، 
هيأت مديره را بر آن داش��ت تا به منظور قدرداني از 
زحمات اين عزيزان و گوش��زد ك��ردن اين نكته كه 
انجمن به كمك و حضور تمامي اعضا در عرصه هاي 
مختلف ني��از دارد؛ بخش��ي از برنام��ه ي مجمع را به 
تقدير از اعضاي فعال اختصاص دهد. به همين منظور 
هيأت مديره، مراتب س��پاس خود را از آن دس��ته از 
اعضاي محترم كه با حضور فعال خود در كارگروه ها 
يا ارايه ي كمك هاي مادي و معنوي طي يك س��ال 

گذشته ياريگر انجمن بودند به قرار زير اعالم نمود:
• شركت محترم ابزاردقيق ايده، آقاي مهندس باباپور؛

• ش��ركت محترم ابزاردقيق فن��اوران، آقاي مهندس 
وثوقي؛ 

• ش��ركت محترم بازرگاني صنعت��ي كاراروش صبا، 
آقاي مهندس كاظمي؛ 

• ش��ركت محترم تام ايران خ��ودرو، آقايان مهندس 
ذوالفقاري و مهندس فاضلي؛

• شركت محترم درنا صنعت مهر، آقاي مهندس رياحي؛
• شركت محترم صنعت هوشمند آسيا، آقاي مهندس 

شهابي؛
• ش��ركت محت��رم فرين��ه صنع��ت، آق��اي مهندس 

محموديان؛
• ش��ركت محترم گ��روه صنعتي ن��دا، آقاي مهندس 

صادقي؛
• شركت محترم مكو آقاي دكتر ميرسعيد قاضي و 

• ش��ركت محترم مهندس��ي برق و الكترونيك قشم 
ولتاژ، آقاي مهندس جبالبارزي. 

مصوبات مجمع
عالوه بر تأييد صورت هاي مالي س��ال گذش��ته و نيز 
انتخاب بازرس��ان و يك نفر عض��و علي البدل هيأت 

مديره ،  مجمع امسال مصوبات ديگري نيز داشت. 
ب��ا توجه به بودجه ي پيش��نهادي س��ال مالي پيش رو 
كه توس��ط آقاي مهندس مه��رداد، خزانه دار انجمن 
ب��ه مجمع ارايه ش��د؛ يكي از اعض��اي محترم مجمع 
پيش��نهادي را مبني بر افزايش ح��ق عضويت اعضاي 
وابس��ته ي انجم��ن از 700 هزار ريال ب��ه يك ميليون 
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مهندس مسعود مهرداد
عضو هیأت مدیره و خزانه دار

مهندس احمد نصري مهاجری
رئیس هیأت مدیره

مهندس هدایت گلكار
نایب رئیس هیأت مدیره
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ريال مطرح نمود كه پيشنهاد مذكور پس از مذاكرات 
اعضا به تصويب مجمع محترم رسيد. 

همچنين در خصوص نحوه ي تعامل با آن دسته از اعضاي 
انجمن كه بيش از 6 ماه در پرداخت حق عضويت خود 
مس��امحه نموده ان��د و در حال حاض��ر عضويت آن ها 
براساس ماده ي 45 اساسنامه به حالت تعليق درآمده نيز 
مقرر گرديد فرصتي سه ماهه جهت تسويه ي ديون معوق 
به ايشان داده شود و پس از آن در صورت عدم پرداخت 
وجوه حق عضويت، هيأت مديره نسبت به لغو عضويت 

اعضاي مذكور اقدام نمايد.
انتخاب روزنامه ي ابرار اقتصادي به عنوان روزنامه ي 
كثيراالنتش��ار انجمن آخرين مصوبه ي مجمع عمومي 

سال نود بود.

ضیافت شام
امسال نيز همچون سال هاي پيش، اعضاي انجمن پس از 
اتمام دستور كار مجمع، در ضيافت شامي كه به منظور 
فراهم آوردن فرصتي مناس��ب براي تعامل رو در روي 
ايشان ترتيب داده ش��ده بود حضور يافتند و در فضايي 

صميمانه به گپ و گفت با يكديگر پرداختند.

مجمع عمومي فوق العاده 
همان طور كه پيش از اين و از طريق آگهي روزنامه، 
س��ايت اطالع رس��اني انجم��ن و ني��ز ارس��ال نامه به 
استحضار اعضاي محترم رس��يد؛ مقرر بود كه امسال 
پيش از برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه، مجمع 
عموم��ي فوق الع��اده ي انجم��ن به منظور بررس��ي و 
تصويب اساس��نامه ي جديد برگزار گردد كه به علت 
به حد نصاب نرسيدن جلسه ي مذكور، برگزاري آن 
به دور دوم موكول شد. همان طور كه اعضاي محترم 
اس��تحضار دارند ش��رط به رسميت رس��يدن مجامع 

فوق العاده، حضور حداقل دو سوم اعضاست. 
گرفت��ه،  ص��ورت  برنامه ريزي ه��اي  براس��اس 
مق��رر اس��ت مجم��ع مذك��ور در اوايل س��ال 91 
برگزار گ��ردد؛ بنابراين از تمام��ي اعضاي محترم 
درخواست مي گردد كه حضور در مجمع مذكور 
را در سال آتي در دس��تور كار خود قرار دهند تا 
اساس��نامه ي انجمن صنفي شركت هاي اتوماسيون 
صنعت��ي ك��ه مهم ترين س��ند حقوقي اي��ن انجمن 
قلمداد مي ش��ود با نظ��ر و رأي حداكثري اعضاي 

محترم به تصويب برس��د.
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مهندس حسین فرهادی
عضو هیأت مدیره

مهندس مهران باقریان
عضو هیأت مدیره
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گزارش تصويری
 مجمع عمومي عادي انجمن صنفي

شركت  هاي اتوماسیون صنعتي
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از راس�ت به چپ: مهندس وحید تیموری؛ دبیر انجمن - آقای محمدرضا فرهادپور؛ نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - مهندس مس�عود مهرداد؛ خزانه دار 
انجمن  و سرکار خانم بلدی؛ مسئوول امور مالی انجمن 

از راست به چپ: مهندس حامد شجاعی؛ بازرس انجمن - مهندس محمد محمودیان؛ بازرس انجمن و مهندس حسین کاظمی؛ ناظر مجمع
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 در همايش ارتقاي توان داخل مطرح شد:

پرداخت 70 درصد 
هزينه ي قراردادهاي 

صنعت نفت 
در ابتداي پروژه

تهیه كننده: محمدعلی ديانتی زاده

 درصورت تصویب در بودجه ي سال
 آینده ي صنعت نفت، صندوقی

 برای حمایت از سازندگان داخلی
 پیش بینی شده است تا بتوان از
 طریق ذخایر این صندوق 60 تا

 70 درصد هزینه ي قراردادها را به
  صورت وام و به عنوان پیش  پرداخت

در اختیار تولیدکنندگان قرار داد.
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مهندس رستم قاسمی ؛ وزیر نفت



91
ن 

ردی
فرو

 و 
 9

0 
ند

سف
 / ا

13
و0

 1
29

ی 
یاپ

 / پ
12

 و 
11

ره 
شما

 / 1
ل 4

سا

15

 ي��ك و نيم ده��ه از تصويب قانون حداكثر اس��تفاده
 از توان فني و مهندسي كش��ور با هدف ارتقای توان
 داخلی می گ��ذرد اما برخي س��ازمان هاي دولتی تنها
 وقتي اقدام ب��ه خريد فناوري، خدم��ات و تجهيزات
 داخل��ي مي كنند كه طرف خارج��ي از ورود فناوري

يا كاال ممانعت كرده باشد.
 براس��اس تبصره ي 2 اي��ن قانون، اگر يك دس��تگاه
 اجراي��ي قصد خريد تجهيزاتي را داش��ته باش��د، بايد
 اعالم عموم��ي كند و اگر توان تولي��د و تهيه آن در
 داخل وجود نداشت، اجازه خريد از خارج از كشور
 به وي داده مي ش��ود. اين قانون به همراه قانون خريد
 دان��ش فني به عنوان احكام زيربنايي براي توس��عه ي
 داخلي به خصوص در صنايع نفت، گاز، پتروش��يمی،
 نيرو، دريايی و مخابرات محسوب مي شود و از هر دو
 اين قانون  ها مي توان در كسب و توليد دانش داخلي و

به كار انداختن دانش فني استفاده كرد.

 ام��ا در ح��ال حاضر ب��راي اج��راي اين
 قوانين در وضع مطلوبي به سر نمي بريم و
 بسياري از خريدها بدون مطالعه  ي امكان
 توليد آن در داخل كشور، از خارج تهيه
 مي ش��ود، در صورتي ك��ه بين محصول
 توليد ش��ده و محصولي كه امكان توليد
 آن وجود دارد، بايد تفاوت قائل ش��د و
 به مراك��زي كه حتي االم��كان توليد هم
 دارند، گواهينامه اي براي تعيين اين توان

ارايه داده شود.
 در كنار عدم توجه شركت ها و نهادهاي
 دولت��ی به اين مس��أله، مس��ايلي همچون
مطالب��ات از  ناش��ی   محدوديت ه��اي 
 مع��وق پيمان��كاران و س��ازندگان بخش
 خصوصی، بی توجه��ی بانك ها به تأمين
 مالي ش��ركت ها، فراهم نشدن زمينه هاي
 توليد و تغيي��رات مديريت��ي پي درپي از
 اصلي ترين محدوديت ه��اي اجرايي اين

قانون است.
 حال قرار بر اين اس��ت ك��ه تمام فعاالن
 صنعتی »ايران كد« بگيرند  تا زبان مشترك
 بي��ن س��ازندگان و كارفرمايان باش��د و
 موجب آشنايی كارفرمايان و پيمانكاران
 با ظرفيت های ساخت داخل شود. بر اين
 اساس آن دس��ته از تجهيزات داخلی كه
 كيفيت و قيمت آن ها به تأييد می رس��د و
 بر روی سامانه ي جامع الكترونيكی كاال
 قرار می گيرد، نبايد از خارج خريداری و
 تأمين ش��وند. درمقابل سازندگان داخلی
 ه��م بايد نس��بت ب��ه كيفي��ت توليدات،
 تعه��د در زم��ان تحوي��ل كاال، هم افزاي��ی و ايج��اد

كنسرسيوم های تخصصی پايبند باشند.
با همين نگاه يا دسته كم با همين حرف  ها و حديث ها، 
هماي��ش »ارتقای توان داخلی« كه س��ال گذش��ته با 
رويك��رد توس��عه ی  نظام پيمان��كاری برگزار ش��ده 
بود، امس��ال با رويك��رد مديري��ت نوآورانه ي پروژه 
برگ��زار و در آن وزير نفت اعالم كرد كه 70 درصد 
هزين��ه ي قراردادهای صنعت نف��ت در ابتدای پروژه 
به س��ازندگان داخلی پرداخت خواهد ش��د. او وعده 
داد ك��ه درصورت تصويب در بودجه ي س��ال آينده 
صنعت نف��ت، صندوقی برای حمايت از س��ازندگان 
داخلی پيش بينی ش��ده اس��ت تا بتوان از طريق ذخاير 
اين صن��دوق 60 تا 70 درصد هزين��ه ي قراردادها را 
به  ص��ورت وام و به عنوان پيش  پرداخ��ت در اختيار 

توليدكنندگان قرار داد.

 رس��تم قاس��می افزود: »به اي��ن منظ��ور و در جهت
 آگاهی و تس��هيل امور س��ازندگان داخلی، فهرست
 تمام��ی تجهيزات م��ورد نياز صنعت نفت اس��تخراج
 ش��ده و تمام��ی تجهيزاتی نيز كه از خارج از كش��ور
 تأمين می شود، مشخص شده است.« وی با بيان اين كه
 امروزه هر توليدكننده ای در كش��ور می تواند حتی با
 گرفت��ن هزينه ي توليد نمونه ي پايل��وت تجهيزات به
 خودكفاي��ی صنع��ت نفت كمك كند، گفت: »س��ه
 نكته ي مهم در بخش س��اخت داخل وجود دارد كه
 كيفي��ت، زمان بندی و اقتصادی كاركردن اس��ت كه
 اگر سازندگان داخل به اين سه موضوع توجه بيشتری

كنند، توفيق های بيشتری حاصل خواهد شد.«
 وزي��ر نف��ت همچني��ن گف��ت: »ام��روزه كيفي��ت
 محصوالت س��اخت داخل��ی اگرچه با كش��ورهای
 آس��يای ش��رقی برابری می كند، اما نيازمند آن است
 ك��ه اين كيفي��ت بازهم افزايش يافت��ه و در رقابت با
 تولي��دات اروپايی ق��رار بگيرد. قيم��ت محصوالت
 داخل��ی نيز با محصوالت س��اخت خ��ارج اختالف
 بس��ياری دارد ك��ه اگرچه بخش زي��ادی از آن قابل
 توجيه است، اما س��ازندگان داخلی بايد تالش كنند

تا اين اختالف بيش از 50 درصد نباش��د.«
 در هم��ان هماي��ش مديرعامل ش��ركت ملی حفاری
 ايران حرف دل سازندگان را زد و گفت: »حمايت از
 توليد داخل و ارتق��ای توان داخلی با تصويب قوانين
 در مجلس و روی كاغذ عملياتی نمی ش��ود، بلكه اين

 خواسته بايد به تفكر و اعتقاد مديران تبديل شود.«
 رييس س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صناي��ع ايران
 )ايدرو( نيز در همين راس��تا تأكيد ك��رد: »مديران و
 مس��ؤوالن بايد هزينه های تحقيق و توسعه ي پروژه ها
 و طرح های صنعتی را كه رقم بااليی نيست، بپذيرند.
 زيرا اصلی ترين موانع ما در اين مسير، دشواری تأمين
 كاال، مق��رون به صرفه نبودن و ع��دم امكان ورود به
 تمام��ی حوزه های صنعت��ی و نبود امكان مش��اركت
 گس��ترده در بازاره��ای جهان��ی به وي��ژه در حوزه ي

صنايع پيشرفته است.«
 نكت��ه ي پايانی اين كه، ارتقای ت��وان داخلی در گرو
 اس��تفاده از توانمن��دي داخلي اس��ت و ب��رای تحقق
 اين مهم، ع��الوه بر متعهد ب��ودن كارفرمايان دولتی
 ب��ه قانون مناقصات، قانون خري��د دانش فني و قانون
 حداكث��ر اس��تفاده از توان فني و مهندس��ي كش��ور،
 پايبندی آنان به مفاد قراردادها و ارايه ي تضمين های
 الزم در اي��ن زمين��ه، ورود فعاالنه ي بيمه ه��ا به اين
 حوزه نيز برای پذيرش مناس��ب و معقول ريس��ك ها
 در حوزه ه��ای كيفي��ت، كميت، قيم��ت، تأخيرها و

خس��ارات ضرورت دارد.
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 حمایت از تولید داخل
 و ارتقای توان داخلی
 با تصویب قوانین در
 مجلس و روی کاغذ

 عملیاتی نمی شود، بلكه
 این خواسته باید به

 تفكر و اعتقاد مدیران
تبدیل شود.

مدیران و مسؤوالن باید 
هزینه های تحقیق و توسعه ي 
پروژه ها و طرح های صنعتی را 
که رقم باالیی نیست، بپذیرند.

مهندس حیدر بهمنی؛ مدیر کل شرکت ملی حفاری ایران

مهندس مجید هدایت؛
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران



91
ن 

ردی
فرو

 و 
 9

0 
ند

سف
 / ا

13
و0

 1
29

ی 
یاپ

 / پ
12

 و 
11

ره 
شما

 / 1
ل 4

سا

16

تغيي��رات گس��ترده ي س��اليان اخير در ام��ر تجارت 
جهانی، توس��عه ي تجارت الكترونيك و اس��تفاده از 
فناوری اطالعات، گس��ترش بيش از پيش حمل ونقل 
كانتينری و مطرح شدن رويه ي ترانزيت كاال به عنوان 
يك��ی از راه های افزايش درآمدهای ارزی كش��ورها 
ازجمل��ه عواملی بود كه موجب ش��د ل��زوم تغيير در 
قوانين و مقررات تجاری كش��ور احساس گردد و در 
پی آن برخی از اين قوانين و مقررات مانند قانون امور 

گمركی مورد بازبينی و اصالح قرار گيرند.
ماحص��ل بازبينی و اصالح، قانون جديد امور گمركی 
است كه چندي پيش از سوی مجلس شورای اسالمی 
به دولت ابالغ و مهم ترين ويژگی  های آن نيز از سوی 
گمرك جمهوری اسالمی ايران اعالم شده است. قانون 
جديد امور گمركی كه در جلس��ه ي مورخ 22 آبان 90 
پ��س از اعمال اصالحات مدنظر ش��ورای نگهبان، در 
مجلس شورای اسالمی به تصويب رسيد و در جلسه ي 
مورخ دوم آذرماه سال جاری اين شورا مورد تأييد قرار 
گرفت، در تاريخ 16 آذر 90 از س��وی رييس مجلس 

شورای اسالمی به رياست جمهوری ابالغ شد.
در اي��ن قان��ون و درجه��ت هماهنگی با مق��ررات و 
رويه ه��ای جهان��ی، ب��ه اس��تفاده از ش��يوه های نوين 
كنترلی همانند روش های تبادل الكترونيكی اطالعات 
مانيفست، ايجاد امكان اظهار كاال از راه دور و پرداخت 

وجوه به صورت الكترونيكی توجه شده است. رعايت 
برخی از مفاد كنوانس��يون كيوتو در خصوص ساده و 
هماهنگ سازی رويه های گمركی، استفاده از شيوه هايی 
مانن��د مديريت خطر، بازرس��ی های منظم ي��ا اتفاقی، 
به كارگي��ری تجهيزات و ش��يوه های نوين بازرس��ی، 
روش های مبتنی بر حسابرس��ی در كنترل كاالها، ايجاد 
امكان حسابرس��ی بعد از ترخي��ص و اجرای مديريت 
واحد مرزی توس��ط گمرك نيز در اي��ن قانون مورد 

تأكيد قرار گرفته است. 
عالوه بر اي��ن به منظور كاهش تش��ريفات گمركی و 
ايجاد تس��هيالت ب��رای فعاالن اقتصادی در راس��تای 
بهبود فض��ای كس��ب وكار، بهره گي��ری از مبادله ي 
الكترونيك��ی اطالع��ات و امكان اظه��ار از راه دور، 
 ،FAL استفاده از فرم های اس��تاندارد در كنوانسيون
گسترش روش های توديع تضمين به انتخاب صاحب 
كاال، عدم تسری افزايش حقوق پايه به كاالی موجود 
در گمرك و پيش بينی حمل درب به درب كاالهای 

فوری در قانون جديد مدنظر قرار گرفته است. 
با توج��ه به ضرورت رفع موانع ترانزيتی و اس��تفاده از 
ظرفيت های جغرافيايی و زيرس��اختی كشور، اصالح 
شرايط و ميزان تضمين برای ترانزيت، محدودتر كردن 
اس��ناد مورد نياز برای ترانزيت نسبت به اسناد ترخيص 
قطعی، عدم نياز ش��ركت های حم��ل  و نقل به كارت 

قانون
جديد

امور گمركی
در يك نگاه
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تهیه كننده : گروه گزارش
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حق العمل  كاری برای ترانزيت و پلمپ وس��يله ي نقليه 
به جای پلمپ هر بسته ي ترانزيتی از ويژگی های قانون 

جديد گمرك در بحث ترانزيت است.
همچنين بسترسازی برای اعمال تصدی توسط بخش 
خصوصی در راس��تای سياس��ت های كلی اصل 44 و 
قانون مربوطه از ديگر ويژگی های قانون جديد است. 
عالوه ب��ر اين، برقراری امكان انج��ام امور مربوط به 
تخلي��ه و بارگيری و نگهداری كاالی گمرك  نش��ده 
توس��ط بخش خصوصی يا تعاونی و تس��هيل شرايط 
ايج��اد انباره��ای اختصاصی گمركی توس��ط بخش 

خصوصی در قانون جديد مدنظر قرار گرفته است.
تجهي��ز گمركات ب��ه فناوری های نوي��ن و آموزش و 
تأمين معيش��ت كاركن��ان از طريق الزام به اس��تفاده از 
فن��اوری اطالعات و پرتون��گاری )X-RAY(، تأمين 
بودجه ي مستمر برای تجهيز گمركات، تأمين بودجه ي 
مس��تمر برای آموزش كاركنان و افزايش بهره وری و 
تأمين بودجه ي مستمر برای پاداش كاركنان با اولويت 
گمركات مرزی ويژگی بارز قانون جديد امور گمركی 
است. شدت برخورد با پديده ي قاچاق از طريق تسری 
عنوان قاچاق به كاالی ترانزيت داخلی و كاالی ورود 
موقت برای پردازش كه با س��وءنيت به گمرك مقصد 
تحويل نشود يا از كشور خارج نگردد نيز از موارد قابل 

توجه در اين قانون است. 

همچنين ش��فاف ش��دن برخی عبارات نظير »مسيرهای 
غيرمجاز« يا »اسناد خالف واقع«، خارج كردن برخی از 
كاالهای اظهارنش��ده ضمن كاالی اظهارشده از شمول 
مقررات قاچ��اق، از قبيل »كاالهای ممن��وع« و كاالی 
اضاف��ی همراه محم��والت ترانزيتی و تلق��ی قاچاق از 
تعوي��ض كاالی صادرات��ی كه ب��رای آن پروانه صادر 
گرديده در مسير خروج از كشور از نكات مهم در قانون 

جديد امور گمركی در حوزه مبارزه با قاچاق است.

گمرک؛ گلوگاه توسعه صنعتی
براس��اس اظهارنامه هايي كه به گمركات كشور ارايه 
مي ش��ود، حدود 80 درصد كاالهاي وارداتي را مواد 
اوليه و كاالهاي س��رمايه اي نظير ماشين آالت صنعتي 
و خطوط توليد تشكيل مي دهد و بقيه كه شامل طيف 
وس��يعي از كاالهاي مصرفي است پس از طي كردن 

مراحل گمركي وارد بازار مي شود.
تركيب كااله��اي وارداتي با توجه ب��ه اهميت توليد 
در كش��ور به خوب��ي نش��ان مي دهد كه س��ازمان ها و 
دس��تگاه هاي مرتبط و مهم ت��ر از همه گمرك داراي 
مسؤوليت سنگيني در فراهم سازي بستر مناسب براي 
تسهيل و تسريع دسترس��ي واحدهاي توليدي به مواد 
اوليه و كاالهاي واس��طه اي هس��تند و الزم است تمام 

تالش خود را در اين راستا به كار گيرند.

ش��بيه همي��ن وضعيت در مورد ص��ادرات كاالهاي 
غيرنفت��ي نيز صادق اس��ت و با در نظ��ر گرفتن اين 
موض��وع ك��ه بخش قاب��ل توجه��ي از م��واد اوليه 
واردات��ي در س��اخت و توليد كااله��اي صادراتي 
به كار م��ي رود، در اين حوزه ني��ز ارايه ي خدمات 
مطل��وب ب��ه  توليدكنن��دگان كااله��اي صادراتي از 
وظايف و مأموريت هاي مهم دس��تگاه هاي ذي ربط 

به ش��مار مي رود.
در اين مي��ان، يكي از وظايف مه��م گمرك، تالش 
برای كاه��ش وقت و هزينه ي صاحب��ان كاال به ويژه 
واحدهاي توليدي برای واردات مواد اوليه و كاالهاي 
واس��طه اي اس��ت، چراكه اين امر به طور مس��تقيم در 
محاس��به ي قيمت تمام ش��ده ي كاالي نهايي دخيل و 
به عن��وان عاملي مهم در عرص��ه ي رقابت با كاالهاي 
مشابه خارجي در بازارهاي صادراتي تأثيرگذار است 
و مي توان��د به رون��ق فعاليت ها در ح��وزه ي تجارت 

خارجي كمك كند.
پس اميد آن كه اين قانون منشأ تحوالت و تحركات 
مثبتي در جهت ساده و روان سازي مقررات، ارايه ي 
خدمات مطلوب گمركي به ذي نفعان و تسهيل بيشتر 
تجارت باش��د و مش��كالت و نارس��ايي هايی ناشی 
از قانون پيش��ين را در بخش ه��اي مختلف گمرك 

وفعاليت هاي وابس��ته ي آن برطرف س��ازد.
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ممنوعیت 
خريد كاالی 

خارجی مشابه 
داخلی 

امیدها و 
انتظارات

تهیه كننده : گروه گزارش

خ��ودداری  ب��ر  مبن��ی  رهب��ری  اخي��ر  تأكي��د 
دس��تگاه های دولتی از خري��د توليدات خارجی 
مشابه س��اخت داخل و ابالغ تصويب نامه هيأت 
وزي��ران درخصوص ممنوعي��ت خريد كاالهاي 
خارجي داراي نمونه و يا مشابه توليد داخلي كه 
پيرو آن انجام گرفت، ازجمله موضوعاتی است 
كه بخش صنعتی كش��ور اجرايی ش��دن آن را با 

حساس��يت ويژه ای دنبال می كند.
ايشان در ديدار خود با جمعی از نخبگان كشور با 
اش��اره به محصوالت كيفی توليد داخل در برخی 
عرصه ها، خودداری دس��تگاه های دولتی از خريد 
توليدات خارجی را كاماًل الزامی دانسته و افزودند: 
»رييس جمهور به دس��تگاه های دولتی دستور دهد 
ك��ه در اين م��وارد، مطلق��اً كاالی خارجی خريد 
نكنند.« اقدام دولت برای وادار كردن دستگاه ها و 
بانك ه��ا به حمايت از توليدكنندگان و صنعتگران 
داخل��ی از ديگر نكاتی بود كه رهبر انقالب آن را 

بسيار ضروری خواندند.
چندی پس از اين ديدار نيز تصويب نامه ي هيأت 
وزيران درخص��وص ممنوعي��ت خريد كاالهاي 
خارج��ي داراي نمون��ه و يا مش��ابه توليد داخلي 
توسط تمامي دستگاه هاي دولتي با امضای معاون 
اول رييس جمه��ور ب��ه وزارت ام��ور اقتصادي و 
دارايي و وزارت صنع��ت، معدن و تجارت ابالغ 
ش��د. عالوه بر اين مصوبه، حدود يك سال و نيم 
پيش )ارديبهش��ت 1389( نيز طي بخش��نامه ای از 
سوی مديرعامل ش��ركت ملي نفت، بنا به دستور 
وزير سابق نفت، خريد كاال و تجهيزات خارجي 
مش��ابه ايراني ممنوع اعالم ش��ده ب��ود. اما آن چه 
ضمانت اجرايی چنين مصوبه ها و بخش��نامه هايی 
محسوب می ش��ود، پايش مستمر ممنوعيت خريد 

كاالهاي داراي مش��ابه داخلي اس��ت.
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»هم اكن��ون توليدكنندگان اي��ران در مرحله اي قرار 
گرفته ان��د ك��ه مق��ام معظم رهب��ري با عل��م به اين 
توانمندي، واردات كاالهاي قابل توليد در كشور را 
منع كرده ان��د.« خدامراد احمدي ادامه داد: »با توجه 
ب��ه توانمندي ه��اي توليدكنن��دگان داخلي ش��رايط 
به گونه اي فراهم است كه مي توان مديريت، رهبري 
اجرايي و ساخت تجهيزات خطوط توليد را به دست 
متخصص��ان داخلي س��پرد.« رييس ايمي��درو با بيان 
اين كه توليدكنندگان داخل��ي براي تأمين تجهيزات 
مورد ني��از خطوط توليد صناي��ع معدني در اولويت 
قرار دارن��د، تأكيد كرد: »محص��والت توليد داخل 
ب��راي اين ك��ه در بازارهاي داخل��ي و خارجي قابل 
رقاب��ت باش��ند، بايد از كيفيت باال و قيمت مناس��ب 
برخوردار ش��وند كه تحقق اين روند به معناي توليد 

صادرات گرا و افزايش ارزش افزوده اس��ت.«

گستردگی دامنه ي ممنوعیت خريد 
كاالی خارجی مشابه داخلی

يك��ی از ديگر مس��ؤوالنی ك��ه با اي��ن روند اعالم 
اقتص��ادي وزارت  امور  همراهی ك��رد، مدي��ركل 
صنعت، مع��دن و تجارت ب��ود. علي اصغر رمزي با 
بي��ان اين كه بخش هاي وس��يع تري از دس��تگاه هاي 
اجرايي و نهادها، مشمول ممنوعيت خريد كاالهاي 
خارجي دارای مش��ابه س��اخت داخل شدند، گفت: 
درص��د   50 بي��ش از   1388 س��ال  مصوب��ه ي  »در 
و شركت هاي  مؤسس��ه ها  وزارتخانه ها،  س��رمايه ي 
دولت��ي موضوع ماده ي 4 قانون محاس��بات عمومي 
كش��ور، متعلق به دولت بود؛ ام��ا در مصوبه ي اخير 
دولت، دامنه ي اين ممنوعيت بس��يار وس��يع تر شده 
اقتص��ادي وزارت صنعت  ام��ور  اس��ت.« مديركل 
خاطرنش��ان س��اخت: »م��اده ي 4 قانون محاس��بات 
عمومي كش��ور، مواد 2، 3 و 5 اين قانون و همچنين 
مواد 5 و موارد مس��تثني ماده ي  117قانون مديريت 
خدمات كش��وري، شامل تمام دس��تگاه ها و نهادها 
كه با عناوين مش��ابهي از بودجه ي عمومي يا دولتي 

اس��تفاده مي كنند نيز ش��ده اس��ت.«
رمزي تصريح كرد: »تمام دس��تگاه ها و مؤسسه هاي 
دولت��ي كه به موجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از 
قواي سه گانه اداره مي شوند و مؤسسه ها و نهادهاي 
عموم��ي غيردولتي كه ب��ا اجازه ي قان��ون به منظور 
انجام وظاي��ف و خدماتي كه جنبه ي عمومي دارد، 
تش��كيل شده اند نيز ش��امل اين طرح مي شوند.« وی 
اضافه كرد: »تمام نهادها، مؤسس��ه ها و سازمان هايي 
نيز ك��ه زير نظر مس��تقيم مقام معظ��م رهبري اداره 
مي ش��وند، همچني��ن دي��وان محاس��بات، ش��وراي 
نگهبان، مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام و مجلس 
خب��رگان رهبري از موارد اضافه ش��ده در مصوبه ي 

اخير دولت هس��تند.«
مديركل امور اقتصادي وزارت صنعت ضمن مثبت 
خواندن مصوبه ي اخير دولت درخصوص گسترش 

دامنه ي اين ممنوعيت بيان داش��ت: »در اين راستا از 
س��ال 88 كه مصوبه ي كارگروه حماي��ت از توليد 
صادر ش��ده اس��ت تاكنون ط��ي دو مرحله مجموع 
335 قلم كاال كه مش��ابه تولي��د داخلي دارند، تعيين 
و ابالغ شده  اند تا تمام دستگاه هاي مشمول براساس 
فهرس��ت هاي يادش��ده اقدام الزم را انج��ام دهند و 
ذي حس��اب ها و باالترين مقام دس��تگاه يادش��ده از 
خري��د و واردات اين اقالم خودداري كنند.« رمزي 
ادام��ه داد: »فهرس��ت مرحله ي س��وم كاالهايي كه 
دس��تگاه هاي دولتي ممنوعي��ت واردات دارند، در 
حال تهيه توس��ط كارگروه مربوطه اس��ت تا پس از 
بررسي و نهايي شدن در آينده ي نزديك با تصويب 
در كارگروه حمايت از توليد به فهرس��ت هاي قبلي 

اضافه ش��ود.«

پیگیری تشكل ها 
پ��س از دس��تگاه های دولت��ی، تش��كل های بخش 
خصوص��ی ني��ز خواس��تار اج��راي اين دس��تور در 
پروژه هاي حس��اس و مه��م وزارتخانه ها ش��دند و 
از مس��ؤوالن امر خواس��تند كه اين دس��تور منحصر 
ب��ه خريد مايحت��اج روزانه ادارات دولتي نباش��د و 
خريدهاي چندين ميلي��ون دالري همه وزارتخانه ها 
و دس��تگاه ها به ويژه كارفرمايان دولتی را نيز شامل 
ش��ود. تش��كل ها همچنين خواس��تار تدوين و اعالم 
س��ازوكاري براي بررسي نحوه و چگونگي اجرايی 
شدن اين دستور به خصوص در پروژه هاي بزرگ و 

مهم وزارتخانه ها ش��دند.
گفتنی اس��ت بحث خري��د توليدات خارجی مش��ابه 
س��اخت داخل توس��ط دس��تگاه های دولت��ی، برای 
اعضای انجمن صنفی شركت های اتوماسيون صنعتی 
نيز مبتالبه بوده است و محصوالت و تجهيزات ساخت 
بس��ياری از شركت های عضو اين انجمن بارها قربانی 

خريد كاالی خارجی مشابه داخلی شده اند.

دستگاه هاي دولتي تنها كاالهاي داراي 
كد ملي را بخرند

در ق��دم نخس��ت برای اج��رای اي��ن تصويب نامه، 
مديرعامل مركز ملي شماره گذاري كاال و خدمات 
اي��ران از اع��الم آمادگي اين مركز ب��راي ارايه ي 
خدم��ات الزم براي ثبت و معرف��ي كاالهاي توليد 
داخ��ل به مراكز تولي��دي و واردكنندگان خبر داد 
و تأكيد كرد: »دس��تگاه هاي دولتي براساس قانون 
باي��د خريدهاي خ��ود را فق��ط از كاالهاي داراي 
كد مل��ي انجام دهن��د.« در همين حال س��يدجواد 
تق��وي، معاون بازرس��ي و رس��يدگي ب��ه تخلفات 
يك��ی از س��ازمان های تابع��ه ي وزارت صنع��ت، 
معدن و تجارت گفت: »بايد براي ورود هر كاالي 
خارجي فرآيندي قايل شد تا توليد داخل در مورد 
آن كاالي به خصوص به حد مطلوب برس��د. بر اين 
اس��اس مجموع��ه اي در ح��وزه ي وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت ب��ر واردات كااله��اي خارجي 

مديريت خواهد كرد.«

ضرورت تشكیل كارگروهي از قواي 
سه گانه براي پايش مستمر

خ��ود وزير صنع��ت، معدن و تجارت ني��ز از اهتمام 
ج��دي اي��ن وزارتخان��ه در اجراي دس��تور رهبري 
توس��ط دس��تگاه هاي دولتي خبر داد و يادآور شد: 
»در س��ال 88 ني��ز مصوبه ي مش��ابهي در حمايت از 
توليد صادر ش��د كه بر آن اس��اس خريد فهرستي از 
كاالهاي خارجي توس��ط دستگاه هاي دولتي ممنوع 
شده بود.« فخراله مواليی، معاون وزير صنعت نيز در 
اين باره اعالم كرد: »در اين راستا بايد كارگروهي به 
نمايندگي از قواي سه گانه و وزارت نفت و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و دستگاه هاي عمومي براي 
پايش مستمر پياده سازی اين مصوبه به صورت ماهانه 
تشكيل ش��ود تا نمايندگان حاضر، روند اجراي اين 
دس��تور را در س��ازمان هاي خ��ود بررس��ي كرده و 
گزارش��ي ش��فاف از روند تحقق اين موضوع را به 

مردم ارايه دهند.«

در صنعت نفت تا پنج سال ديگر، در 
بخش معدن از همین حاال

در همي��ن ح��ال وزير نفت ني��ز اعالم ك��رد فعاليت 
پيمان��كاران و س��ازندگان خارج��ی در صنعت نفت 
و گاز اي��ران در پن��ج س��ال آينده محدود می ش��ود. 
رس��تم قاس��می با بيان اين كه به همين منظور برنامه ي 
پنج س��اله ای تدوي��ن و مراحل اجراي��ی آن هم آغاز 
ش��ده اس��ت، افزود: »در تهيه و تدوين اي��ن برنامه از 
توان دانشگاه های صنعتی كش��ور استفاده شده است 
تا با بومی س��ازی فناوری صنعت نفت و گاز، فعاليت 

شركت های خارجی را در اين بخش محدود كنند.«
رييس هيأت عامل س��ازمان توسعه و نوسازي معادن 
و صناي��ع معدن��ي ايران ني��ز در همين ب��اره گفت: 
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س��ازندگان بزرگراه ه��ا، ب��راي كس��ب درآمد از 
س��رمايه گذاري در س��اخت بزرگ��راه و همچني��ن 
تأمي��ن هزينه هاي تعمي��رات و نگهداري آن، اقدام 
به ايجاد ايس��تگاه هاي عوارض��ي مي كنند. در اين 
ايس��تگاه ها، خ��ودرو ضمن توقف باي��د با پراخت 
پول رس��يد دريافت كند. اين مسأله باعث مي شود 
كه در محل ايس��تگاه هاي عوارضي در بزرگراه ها 
صف ايجاد ش��ود كه باعث اتالف وقت رانندگان 
مي ش��ود. ع��الوه بر اي��ن، قبض ه��اي عوارضي از 
اي��ن جهت كه اوراق بهادار محس��وب مي ش��وند، 
در بحث حم��ل و انتقال و تحويل در ش��يفت هاي 
مختلف كاري، تشريفات دست وپاگير و مشكالتي 

را  ايج��اد مي كنن��د.
ام��روزه در دنيا، براي حل اين مش��كالت س��امانه
هاي RFID جايگزين سامانه  هاي قديمي پرداخت 
عوارض شده اند. در اين روش، به شيشه ی هر خودرو 

افتتاح نخستین 
سامانه ي 
پرداخت 

الکترونیکی 
عوارض 
درکشور

ش
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مرتضی تمدن؛ 
استاندار تهران

مهندس علی نیکزاد؛ 
وزیر راه و شهرسازی

تهیه کننده : گروه گزارش
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يك برچس��ب RFID چسبانده مي ش��ود و بسته به 
ميزان پرداختي راننده  ي خودرو، برچسب در سامانه 
ش��ارژ مي گ��ردد. در محل گيت ه��اي عوارضي نيز 
برچس��ب خوان و آنتن مناسب قرائت اين برچسب  ها 
نصب مي ش��ود. هنگامي كه خ��ودرو به محل گيت 
مي رسد، برچس��ب آن توسط برچسب  خوان، قرائت 
می شود و نرم افزار مربوطه به طور خودكار و به ميزان 

مش��خص از اعتبار  برچس��ب كس��ر مي كند.
بدي��ن ترتيب، رانن��ده بدون اين ك��ه نيازمند متوقف 
كردن خودرو باش��د، ع��وارض خ��ود را پرداخت 
كرده و عبور مي كند. استفاده از چنين سامانه  اي اين 
مزيت را براي رانندگان دارد كه ديگر در صف هاي 
عوارضي معطل نمي شوند. ضمن اين كه مي توانند با 
درياف��ت تخفي��ف مرب��وط به گرفتن برچس��ب هاي 

اعتباري،  هزينه هاي خود  را   ني��ز كاه��ش دهن��د.
از س��وی ديگر مزيتي كه اين سامانه براي سازندگان 
بزرگراه ايجاد مي كند، افزايش ترافيك بزرگراهي و 
درنتيجه افزايش درآمد است. براي كاربرد پرداخت 
الكترونيكي عوارض، معموالً س��امانه  ي پسيو1 با برد 

متوس��ط مورد اس��تفاده قرار مي گيرد.
در اي��ران نيز برای نخس��تين بار س��امانه ی پرداخت 
عوارض الكترونيكی در دو گيت رفت و برگش��ت 
آزادراه ته��ران - ق��م )س��امانه  ي ETC( ب��ه همت 
س��ازمان راه��داری و حمل و نقل ج��اده ای وزارت 
راه و شهرسازی و به دست متخصصان داخلی كشور 
افتتاح و اعالم ش��د به مرور زمان پرداخت عوارض 
12 آزاد راه كش��ور الكترونيك��ی خواهد ش��د. اين 
سامانه با حضور علی نيكزاد، وزير راه و شهرسازی، 
مرتضی تمدن، استاندار تهران و جمعی از نمايندگان 
مجلس، مسؤوالن و فرماندهان پليس كشور و راهور 

به بهره برداری رس��يد.
اه��داف اجرايی اين س��امانه، كه ب��ه واقع يكي از 
اتوماس��يون صنعتي در س��طح  نمودهاي كاربردي 
جامع��ه اس��ت، گام بلندی در راس��تای توس��عه  ي 
ش��هروند الكتروني��ك، افزاي��ش ت��وان نگهداری 
راه ه��ا از طري��ق كاه��ش هزينه ه��ا، روان س��ازی 
بزرگراه ها، احترام به رانندگان و احس��اس آرامش 
آنان، كاه��ش مصرف س��وخت و ايجاد ش��رايط 
جديد برای س��رمايه گذاری در حوزه  ي ساخت و 
توسعه  ي آزادراه ها اس��ت. ديگر مزايای اين طرح 
ش��امل عبور بدون توقف از خطوط احداث ش��ده 
و كاه��ش زمان س��فر و همچني��ن كاهش مصرف 

سوخت است.
همچنين حذف پرداخت پ��ول نقد، مديريت عبور و 
پرداخت  ه��ای الزم با مش��اهده  ي تراكنش های عبور 
از طري��ق اينترنت و تلفن هم��راه از ديگر مزايای اين 
طرح است. رانندگان خودروهای كشور در قالب اين 
ط��رح می توانند با تهيه  ي يك برچس��ب الكترونيك 

1-passive

نظر گرفته شده است كه با همكاري  بانك هاي مسكن 
و تج��ارت توزيع خواهد.« وی اضافه كرد: »برای اين 
امر س��ه ماه زمان در نظر گرفته ايم كه البته توس��عه  ي 
ظرفيت ايجادش��ده در كشور به ميزان استقبال مردم و 

امكانات شركت های سرمايه گذار بستگی دارد.«
افن��دي زاده همچني��ن از ايجاد كيوس��ك هايی كه 
ام��كان پرداخت ع��وارض با كارت ه��ای بانكی در 
آن ه��ا فراهم باش��د، خب��ر داد و گف��ت: »تخفيفات 
قاب��ل توجه��ی در كارت ه��ا اعمال خواهد ش��د تا 
مردم برای اس��تفاده از اين س��امانه انگيزه پيدا كنند 
و فرهنگ س��ازی مناسبی صورت بگيرد و حدود 15 
ه��زار كارت برای توس��عه  ي اس��تفاده از اين روش 

پرداخت عوارض توزيع كرده ايم.«
مع��اون وزير راه و شهرس��ازي اف��زود: »اجرای اين 
پروژه فرآيندي زمان بر اس��ت اما قدمی بزرگ برای 
بكارگي��ری فناوري ه��ای جديد و نوي��ن در مبحث 

نگهداری آزادراه ها محس��وب می ش��ود.« 

ع��وارض، از طريق كانال های مج��از و نصب آن در 
پشت شيشه  ي خودروی خود، اقدام كنند.

علی نيكزاد، وزير راه و شهرسازي در مراسم بهره برداري 
از اولين سامانه  ي الكترونيكي اخذ عوارض آزادراهي 
در آزادراه ته��ران � قم گفت: »6 هزار و 400 پيمانكار 
فعال با توان با 48 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري در 
كش��ور وجود دارد كه بايد از اين سرمايه هاي مطلوب 

استفاده  ي بهينه كرد.«
وي ضم��ن تأكيد بر اين كه الزم اس��ت كش��ور و 
زيرس��اخت ها را ب��ا مش��اركت بخ��ش خصوصي 
از س��رمايه گذاران خصوصي  »ما  افزود:  س��اخت، 
براي توس��عه  ي زيرس��اخت ها اس��تقبال مي كنيم.« 
نيك��زاد با بي��ان اين كه اي��ن س��امانه در دنيا مورد 
اس��تقبال قرار گرفته اس��ت، ابراز امي��دواری كرد 
اس��تفاده از اي��ن س��امانه در كلي��ه  ي آزادراه های 

كش��ور توس��عه يابد.
ش��هريار افندي زاده، مع��اون وزير و رييس س��ازمان 
راه��داري و حمل و نقل جاده اي نيز در اين مراس��م 
از مذاك��ره با پيمان��كاران برای ايجاد اين س��امانه در 
در  تهران-پردي��س  و  قزوين-رش��ت  آزاد راه ه��اي 
گام هاي بعدي خبر داد  و گفت: »سامانه  ي الكترونيكي 
اخذ عوارض با كاهش ايس��تايي خودروها و افزايش 
سرعت عبور از آزاد راه ها مانع توليد زياد آالينده هاي 

زيست محيطي خواهد شد.«
وی درخصوص نحوه  ي عملكرد سامانه  ي الكترونيكي 
اخذ عوارض توضيح داد: »شناس��گرهای موجود در 
ك��ف جاده ورود خودرو با برچس��ب الكترونيكی را 
به سامانه  ي هوشمند ETC اعالم مي كنند، فرستنده  ي 
VHF نصب ش��ده بر باالی خطوط عوارضی ارتباط 
راديويی با برچس��ب برقرار نموده و شناس��ه  ي آن را 
قرائ��ت و از طريق خطوط فيبرن��وری به مركز كنترل 

ارسال می  كند.«
افن��دي زاده ادامه داد:  »محاس��به  ي مي��زان عوارض با 
نظر به نوع خودرو و كس��ر مبلغ عوارض از حس��اب 
پيش پرداخت-برچس��ب الكترونيك��ی عوارض- در 
مركز كنترل و توس��ط رايانه  ي مركزی سامانه انجام 
می پذي��رد. همچنين پالك خودروهاي��ی كه فاقد بر 
چس��ب الكترونيكی ع��وارض بوده و يا فاق��د اعتبار 
كافی باش��ند، برداشته ش��ده و جريمه  ي قانونی )مبلغ 

200 هزار ريال( برای آنان صادر خواهد شد.«
ريي��س س��ازمان راه��داري و حمل و نق��ل جاده اي 
ب��ا بيان اين ك��ه گام بعدی، ايجاد امكان��ات از طريق 
بانك ها يا شركت های سرمايه گذار است اعالم كرد: 
»كارت هايي براي س��امانه  ي عوارض الكترونيكي در 
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شهریار افندي زاده؛ 
معاون وزیر و رییس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي
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مقدمه 
در ماه ه��اي اخي��ر طي چند نشس��ت مش��ترك ميان 
نمايندگان پيمانكاران، مشاوران و سازندگان حوزه  ي 
صنعت نفت كش��ور با وزير محترم نف��ت، معاونان و 
مديران عالي اين وزارتخانه، راهكارهاي ارتقاي توان 
شركت هاي داخلي جهت حضور هرچه پررنگ تر و 
مؤثرتر ايش��ان در پروژه هاي كالن نفت و گاز كشور 

مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 
در دومين جلسه از اين سلسله نشست ها كه در نخستين 
روز مهرماه س��ال جاري و در ش��ركت ملي گاز ايران 
برگزار گرديد؛ نمايندگان اصناف مختلف، در حضور 
وزير محترم نفت جناب آقاي مهندس رس��تم قاسمي 
و معاونان ايشان، پيرامون مشكالت پيش روي فعاالن 
بخش خصوصي جهت استفاده از حداكثر توانايي هاي 
موجود در اين بخش به ايراد سخن پرداختند. پيرو اين 
بحث ها، مقام محترم وزارت نفت پيشنهادي را مبني بر 
تش��كيل شورايي تحت عنوان » شوراي عالي توسعه  ي 
توان داخل درحوزه  ي نفت و گاز« با هدف حمايت از 
پيمانكاران و سازندگان بخش خصوصي و رفع موانع 
موجود بر س��ر راه فعاليت اين بخ��ش در صنايع نفت 
و گاز كش��ور مطرح فرمودند؛ كه اين پيش��نهاد مورد 

موافقت حداكثري حاضران در جلسه قرار گرفت. 

شوراي عالي 
توسعه  ي توان 

داخل در حوزه  ي
نفت و گاز

مصاحبه با آقاي دكتر مقدم؛ 
معاون پژوهش و فناوري وزارت نفت

ـه
ــ

ــ
حبـ

صا
م



91
ن 

ردی
فرو

 و 
 9

0 
ند

سف
 / ا

13
و0

 1
29

ی 
یاپ

 / پ
12

 و 
11

ره 
شما

 / 1
ل 4

سا

23

   صنعت هوشـمند: آقاي دكتر مقدم پیشنهاد 
تشـكیل شـورا براسـاس چه نیازي و از سوي 

چه كسي مطرح شد؟
دكتر مقدم: پيش��نهاد ايجاد شوراي عالي توسعه  ي 
ت��وان داخل در ح��وزه  ي نف��ت و گاز را آقاي وزير 
دادند. همان طور كه مس��تحضر هس��تيد صنعت نفت، 
صنعت بس��يار عظيم و گس��ترده اي اس��ت كه طيف 
متنوع��ي از تجهي��زات و تخصص ه��ا را ني��از دارد؛ 
مهندس��ان مش��اور، پيمانكاران تداركات و ساخت، 
سازندگان ابنيه، سازندگان تجهيزات و در كل طيف 
وسيعي از متخصصان و مهندسان كشور در اين حوزه 
مش��غول به كار هستند. در بخش پژوهش و تحقيقات 
نيز اين صنعت بخش عمده اي از پتانس��يل كش��ور را 
درگي��ر خود كرده اس��ت. براي ايج��اد هماهنگي و 
هم افزاي��ي در بين تمامي كس��اني ك��ه در اين حوزه 
مشغول فعاليت هس��تند با سازمان هاي زيرمجموعه  ي 
صنع��ت نفت كش��ور و ايجاد ش��رايط الزم به منظور 
حداكث��ر بهره گي��ري از توان ش��ركت هاي داخلي، 
پيش��نهاد تشكيل اين شورا مطرح شد. در حقيقت اين 
ش��ورا مديران شركت هاي عمده  ي وزارت نفت را با 
فعاالن و پيمانكاران اين صنعت گرد هم جمع كرده و 
اين امكان را فراهم آورده كه از نزديك براي تسهيل 

روند امور جاري چاره انديشي كنند. 
در اي��ن ش��ورا نماين��دگان انجمن ها و تش��كل هاي 
خصوصي از جمله جامعه  ي مهندسان مشارو، انجمن 
سازندگان تجهيزات صنعت نفت، انجمن پيمانكاران 
و در مجموع 10 تش��كل بخش خصوص��ي از جمله 
انجمن اتوماس��يون صنعتي حضور دارند. مس��ؤوالن 
و مدي��ران عالي بدنه  ي صنعت نفت كش��ور نيز عضو 
اين ش��ورا هس��تند. نمايندگان وزارت دفاع، سازمان 
گسترش و شركت مپنا و در كل تمامي كساني كه به 
نوعي در پروژه هاي صنعت نفت و گاز كشور حضور 

دارند در شورا هستند. 
ش��وراي توس��عه  ي توان داخ��ل وظيفه  ي شناس��ايي 
اصول��ي توانمندهاي داخلي در حوزه  ي نفت و از همه 
مهم تر وظيفه  ي فراهم آوردن ش��رايط براي گسترش 
و افزاي��ش اين توانمندي ها را بر عه��ده دارد. در حال 
حاضر توان داخل از لحاظ اجرايي پاس��خگوي ميزان 
سرمايه گذاري اي كه وزارت نفت موظف است در اين 
حوزه انجام دهد نيست. شورا بايد زمينه  ي الزم را براي 
افزايش قابليت هاي اجراي��ي تمامي واحدهايي كه در 

توسعه  ي صنعت نفت دخيل هستند را فراهم كند.

صنعت هوشمند: در حال حاضر توان داخل 
در حـوزه  ي صنعـت نفـت و گاز را چطـور 
ارزيابي مي فرمايید؟ چه عواملي باعث شـده 
كـه با وجود گذشـت بیش از يكصد سـال از 
تولد صنعت نفت در كشـور هنوز هم در اين 
صنعت، وابسـته به خارج از كشـور باشیم و به 

رشد الزم نرسیده باشیم؟

ب��ر همين اس��اس آق��اي مهندس رس��تم قاس��مي 
دس��تور تش��كيل ش��وراي مذكور را با حضور 10 
نف��ر از نمايندگان تش��كل هاي بخ��ش خصوصي 
دس��ت اندركار صنعت نفت كش��ور و نيز تني چند 
از معاون��ان و مدي��ران عال��ي وزارت نف��ت صادر 
فرمودن��د. در اي��ن ش��ورا نمايندگان��ي از انجمن 
صنفي ش��ركت هاي اتوماس��يون صنعت��ي، انجمن 
س��ازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران )استصنا(، 
انجمن شركت هاي پيمانكاري نفت و گاز )اپك(، 
انجمن سازندگان تجهيزات صنعتي ايران )ستصا(، 
جامع��ه  ي مهندس��ان مش��اور، انجمن مهندس��ي و 
س��اخت نف��ت و ني��رو، س��نديكاي ش��ركت هاي 
س��اختماني به همراه نماين��ده اي از اتاق بازرگاني 
حضور دارن��د. معاون پژوهش و فن��اوري، معاون 
مهندس��ي و نظ��ارت بر طرح ها، مع��اون حقوقي و 
امور مجلس و معاون برنامه ريزي و نظارت بر منابع 
هيدروكربوري وزير نفت ب��ه همراه مديران عامل 
چهار ش��ركت اصلي اين وزارتخان��ه و نماينده اي 
از وزارت دفاع و پش��تيباني نيروهاي مس��لح ديگر 

اعضاي اين ش��ورا را تش��كيل مي دهند.
گفتني است وزير محترم نفت عضو اين شورا بوده 

و خود رأساً رياست آن را عهده دار هستند.
براس��اس آيين نام��ه  ي تنظيمي براي اين ش��ورا در 
برگيرنده  ي چند كميس��يون تخصصي متش��كل از 
اعضاي شوراس��ت ك��ه هر يك مس��ايل مربوط به 
ح��وزه  ي كاري خود را در راس��تاي اهداف كالن 

شورا دنبال خواهند نمود. 
گفتني اس��ت انتخاب انجمن صنفي ش��ركت هاي 
اتوماس��يون صنعتي به عنوان يك��ي از اركان اصلي 
»ش��وراي عالي توس��عه  ي توان داخلي درحوزه  ي 
نفت و گاز«، اهتمام ج��دي اعضاي هيأت مديره  ي 
انجمن نس��بت  به ايجاد تعامل س��ازنده با نهادهاي 
عمده  ي صنعتي كش��ور و همچنين حضور مس��تمر 
و مؤث��ر جن��اب آق��اي مهن��دس نصري رياس��ت 
محترم هيأت مديره در جلس��ات وزارت نفت بوده 
اس��ت. اميد م��ي رود اين حضور ب��ه تحقق بيش از 
پيش اه��داف عاليه  ي انجمن صنفي ش��ركت هاي 
اتوماس��يون صنعتي و توس��عه  ي بازار كار اعضاي 

محترم اين انجمن بيانجامد.  
  ب��ا عنايت به اهميت موضوع تش��كيل اين ش��ورا، 
ماهنامه  ي صنعت هوش��مند مبني بر رسالت خويش 
در خص��وص اطالع رس��اني موضوع��ات صنفي به 
اعض��اي محترم جلس��ه  ي مصاحب��ه اي را با جناب 
آقاي دكتر مقدم مع��اون محترم پژوهش و فناوري 
وزارت نف��ت ترتيب داد تا خبر اي��ن موضوع را از 
زبان ايش��ان به اطالع اعضاي انجمن و خوانندگان 

محترم صنعت هوشمند برساند.
در اين جا ب��ر خود الزم مي دانيم كه از آقاي دكتر 
مقدم به خاطر تخصيص دقايقي از اوقات شريفشان 

به اين مصاحبه سپاسگزاري كنيم. 

دكتـر مقدم: من معتقدم كه رش��د توان داخل قابل 
قبول بوده اس��ت. ماهي��ت صنعت نفت ب��ه گونه اي 
اس��ت كه هم بسيار سرمايه بر اس��ت و هم فناوري بر. 
چراكه تمامي تجهيزات و كاالهايي كه در پلنت هاي 
اين صنعت بكار مي رود بايد از اس��تانداردهاي بسيار 
س��خت گيرانه و باالي��ي تبعي��ت كنن��د. در صورت 
ارضاي اين استانداردهاست كه يك تجهيز مي تواند 
در يك پلنت بكار گرفته شود. پلنت هاي نفت و گاز 
بايد س��ال هاي متمادي و بدون مشكل كار كنند. هر 
مش��كلي در اين صنعت و تجهيزات مورد استفاده در 
آن منجر ب��ه صدمات جاني، مالي و زيس��ت محيطي 
س��نگين و جبران ناپذير مي ش��ود. اينها همه حاكي از 

حساسيت باالي اين صنعت است. 
پاس��خ به نيازهاي فني اين صنعت به ش��دت وابسته به 
دانش فني اس��ت. به ويژه در بخش هاي��ي كه نياز به 
اليس��نس وجود دارد كار از حساس��يت بسيار بااليي 
برخودار اس��ت. توليد تجهيزاتي مثل كمپرس��ورها، 
توربين ها، پمپ ها و اقالمي از اين دست، همه وابسته 
ب��ه دانش فني اس��ت و حتم��اً  نياز به اليس��نس دارد. 
ارايه كننده  ي اليس��نس اس��ت كه تمام ريسك كار 
را مي پذيرد. اگر اليسنس��ور، ريس��ك كار را نپذيرد 
نمي توان از يك تجهيز در اين صنعت اس��تفاده كرد 
و كس��ي ريس��ك كار را نمي پذيرد. پذيرش كاالها 
و تجهيزاتي كه فاقد شناس��نامه و اس��تاندارد هس��تند 
غيرممكن اس��ت و هر كااليي در اين صنعت بايد جا 
افتاده باشد. براي رسيدن به سطحي از توان كه الزمه  ي 
س��اخت چنين تجهيزاتي اس��ت نياز به زم��ان داريم. 
اگرچ��ه در اين حوزه هنوز به توان الزم نرس��يده ايم 
ولي در زمينه  ي نصب و اجرا طي س��ال هاي گذش��ته 
ك��ه اين صنع��ت همواره ب��ه داليلي همچ��ون وقوع 
انقالب اس��المي، جنگ و تحريم ها تحت فشار بوده 
اس��ت به قابليت هاي بس��يار بااليي دست يافته ايم. در 
ابتداي انقالب حجم عظيمي از پلنت هاي در دس��ت 
س��اخت همچون پتروش��يمي بندر امام و پااليش��گاه 
اصفهان، نيم��ه كاره رها ش��دند و متخصصان داخلي 
كار نصب و راه اندازي آن ها را با موفقيت به سرانجام 

رساندند.
در طي سال هاي گذش��ته الويت ما تكميل طرح هاي 
نيمه تم��ام بوده و بحث تداركات و نصب در دس��تور 
كار ب��وده اس��ت. در اي��ن زمينه ه��ا هم بس��يار قوي 
ش��ده ايم. رفته رفت��ه در حوزه ه��اي مهم ت��ري مث��ل 
مهندسي و طراحي مهندس��ي وارد شديم و در بحث 

مهندسي تفصيلي خيلي خوب پيشرفت كرديم. 
اما در بح��ث توليد بخش عم��ده اي از تجهيزات كه 
س��اخت آن ها نياز به فناوري و دانش فني دارد دچار 
مشكل هس��تيم. اما هم اكنون با توجه به شرايط پديد 
آمده آماده هس��تيم تا فرآيند توسعه  ي توان داخل را 
از طري��ق ايجاد توان تولي��د تجهيزات و ادوات مورد 
ني��از صنعت نف��ت كامل كنيم. البت��ه در بخش توليد 
تجهيزات هم ش��ركت هاي توفيق هاي بس��ياري را به 
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دست آورده اند كه واقعاً قابل تقدير است. البته توجه 
به اين نكته هم ضروري اس��ت كه دس��تيابي به توان 
تولي��د اين تجهيزات امري اس��ت كه در كوتاه مدت 
ميسر نمي ش��ود و نياز به زمان و ايجاد بسترهاي الزم 
دارد. دس��تيابي به فناوري، امري زيرس��اختي و بسيار 
مهم اس��ت كه تا پيش از اين تحقق آن ممكن نبود اما 
به تدريج ش��رايط آن در حال فراهم ش��دن است. در 
حال حاضر مهم ترين دغدغه  ي صنعت نفت دستيابي 
به دانش فني در حوزه هاي باالدس��ت و پايين دس��ت 
است و انجمن شما و همه  ي تشكل هايي كه به نوعي 
ب��ا صنعت نفت درگير هس��تند باي��د وارد اين عرصه 
ش��وند. ما بايد در حد ارايه  ي اليس��نس رش��د كنيم. 
باي��د اين دانش فن��ي را در حد عالي كس��ب كنيم و 
براس��اس آن حلقه هاي زنجير توسعه  ي توان داخل را 

كامل كنيم.

نيروه��اي  از  برخ��ورداري  در  ام��روز  خوش��بختانه 
پژوهشگر و علمي در وضعيت مناسبي هستيم. اعضاي 
هي��أت علمي دانش��گاه هاي ما به اهمي��ت به اهميت 
صنعت نفت در كشور كامالً  واقفند و پژوهشكده هاي 
متعددي در كشور در حوزه  ي نفت ايجاد شده است 
و دوره هاي آكادميك بس��ياري در حال اجرا و يا در 

دست تدوين هستند. 
در همين مدت كوتاه ما در بخش دانش فني پيشرفت 
خوبي داشته ايم اما تا تكميل آن بايد كار را با جديت 

ادامه دهيم.

صنعت هوشمند: شوراي عالي توسعه  ي توان 
داخـل در ايجاد تـوان تولیـد تجهیزات چه 

راهبردي را در پیش گرفته است؟ 
دكتر مقدم: بخش تأمي��ن در همه  ي پلنت ها امري 

بس��يار مهم است و كاال و تجهيزات چيزي حدود 65 
تا70٪ كل هزينه هاي ي��ك واحد توليدي را به خود 
اختصاص مي دهد. آن چه ما هم اكنون در ش��ورا در 
دس��تور كار داريم در گام اول سامان دهي توانمندي 
موج��ود و در گام بعدي فراهم نمودن ش��رايط الزم 
براي ارتقاي اين توانمندي تا س��طح مطلوب اس��ت. 
در اي��ن خص��وص از برخ��ي انجمن ه��اي تولي��دي 
همچون انجمن س��ازندگان تجهيزات صنعت نفت و 
انجمن اتوماس��يون درخواست كرديم كه نقشه  ي راه 
و برنامه هاي مش��خصي را براي دوره هاي 2 ساله ، 5 
س��اله و 10 ساله تدوين كنند كه اجراي آن ها تضمين 
كننده  ي بومي س��ازي فناوري س��اخت تجهيزات در 

كشور باشد. 
يكي از مش��كالت ما در بخش تولي��د تجهيزات اين 
اس��ت كه ما در جمع آوري اطالعات توليدكنندگان 

دچار ضعف هستيم يعني هنوز نتوانسته ايم به صورت 
بس��امان ظرفيت هاي داخلي را شناسايي و دسته بندي 
كنيم. ما ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل بس��يار زيادي در 
كشور داريم كه هنوز شناسايي نشده اند و در دسترس 
مصرف كنن��ده  ي اي��ن ظرفيت ها ق��رار نگرفته اند. از 
طرف ديگ��ر نيازهاي صنعت نفت را هم به درس��تي 
سازندگاه و به كساني كه مي توانند در اين حزوه كار 

كنند و مؤثر باشند منتقل نكرده ايم.
از طرف ديگر آزمايش��گاه هاي الزم را براي ارزيابي 
توليدات داخل نداريم و ب��دون ارزيابي هاي اصولي 
و حص��ول اطمين��ان كامل از صح��ت عملكرد يك 
تجهيز نمي توانيم به راحتي ريس��ك استفاده از آن ها 
را در صنع��ت نفت بپذيريم. راه اندازي مراكز تس��ت 
و ارزيابي از نيازهاي مبرم و جدي كش��ور در صنعت 
نفت است. ما بايد آزمايشگاه هاي مرجعي داشته باشيم 

كه بتوانند شناسنامه  ي ارزيابي كيفي و استاندارد براي 
محصوالت داخل صادر كنند.  در اين صورت است 
كه مصرف كننده  با اطمينان كامل نس��بت به استفاده 

از كاالي ايراني اقدام خواهد كرد. 

در  عالـي  شـوراي  آيـا  هوشـمند:  صنعـت 
خصـوص اجرايـي نمـودن ايـن برنامه ها به 
ويـژه در بخـش راه اندازي آزمايشـگا ه هاي 

مرجع در كشور اقدام نموده است؟  
دكتـر مقدم: ما به غير از ش��وراي عالي توس��عه  ي 
ت��وان داخل، ش��وراي ديگ��ري با نام ش��وراي عالي 
صدور پروانه  ي كيفيت كاال و تجهيزات داريم كه از 
دو سال پيش فعال شده است و اعضاي آن سازندگان 
و مصرف كنندگان صنعت نفت مي باش��ند. اين شورا 
يك NGO است كه وزير نفت نيز در رأس آن قرار 

دارد. ش��وراي مذكور يك شوراي راهبردي است و 
محل اس��تقرار آن هم انجمن نفت ايران است. انجمن 
نفت ايران س��ابقه اي بيش از 50 سال دارد. همان طور 
كه مستحضر هستيد تمامي كشورهايي كه در صنعت 
نف��ت فعال هس��تند مثل فرانس��ه، آمري��كا، انگليس، 
عربس��تان و همچني��ن اي��ران داراي انجمن  هاي نفت 
هس��تند كه اين انجمن ه��ا باه��م در ارتباطند. انجمن 

نفت با وزارت نفت ارتباط نزديكي دارد. 
براس��اس برنامه ريزي ه��اي انجام ش��ده قرار اس��ت 
انجمن نفت ايران به عنوان مرجع اصلي تأييد كيفيت 
كاالهاي مورد اس��تفاده در اين صنعت معرفي شود و 
نقش��ي همانند نقش انجمن نفت آمري��كا يا API را 
برعهده گيرد.  بنابراين ما به زودي ش��اهد فعال شدن 
IPI به عن��وان اصلي ترين مرجع اس��تاندارد نفت در 

ايران خواهيم بود. 
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صنعـت هوشـمند: آيـا در تدويـن الگـوي 
توسعه  ي توان داخل، از تجربیات كشورهاي 
ديگر كه در ايـن زمینه موفق عمل كرده اند 

استفاده شده است؟
دكتـر مقدم: در ص��دور پروان��ه  ي كيفيت كاال 
و تجهي��زات روش كار كام��اًل مش��خص اس��ت. 
ايج��اد  مرج��ع  آزمايش��گاه هاي  از  مجموع��ه اي 
اس��تانداردهاي معتبر  براس��اس  خواهند ش��د ك��ه 
بين الملل��ي ارزيابي ه��ا را انج��ام خواهند داد. اين 
آزمايش��گاه هاي مرجع ممكن است در دانشگاه ها 
و يا پژوهشكده ها مستقر باشند. مديريت زنجيره  ي 
پژوهش��گاه صنعت  بر عهده  ي  اين آزمايش��گاه ها 
نفت اس��ت كه مديريت كار و يكپارچه نمودن اين 

امكان��ات را   انج��ام مي ده��د. 
بخ��ش ديگ��ر كار بررس��ي خ��ط تولي��د تجهيزات 

س��ازندگان از نظر استاندارد اس��ت كه آن هم روال 
خودش را دارد. ما نيروي متخصص الزم را براي اين 
امور در كش��ور داريم و امكانات سخت افزاري الزم 

را تأمين خواهيم كرد. 

ايـن  اعتبارسـنجي  هوشـمند:  صنعـت 
آزمايشـگاه هاي مرجع داخلـي چگونه انجام 
خواهـد شـد؟ آيـا آزمايشـگاه هاي مذكـور 
عمـل  بین المللـي  مراجـع  نظـارت  تحـت 

خواهند كرد؟
دكتر مقدم: اعتبار چيزي نيس��ت كه ب��ه يك باره به 
دست بيايد. سازماني مثل API كه امروز جزو معتبرترين 
مراجع بين المللي است رفته رفته به اين اعتبار دست يافته 
اس��ت. ما نيز بايد تالش كنيم كه به اعتبار الزم برس��يم. 
جايگاه مراكز صدور گواهي هاي استاندارد شبيه جايگاه 

دانشگاه هاست. همان طور كه هر دانشگاهي براي خود 
اعتب��اري مس��تقل دارد اعتبار مراكز ص��دور تأييديه  ي 
اس��تاندارد نيز مستقل و ذاتي است. آيا وقتي دانشگاهي 
تشكيل شد اعتبار خودش را از ديگر دانشگاه ها مي خرد 
ي��ا خود رفته رفت��ه و در طي زمان ب��ا عملكرد خوب و 
اصول��ي به اعتبار الزم دس��ت مي يابد؟ هر دانش��گاهي 
داراي س��طحي از اعتبار است كه نتيجه  ي عملكرد آن 
در طي دوران حياتش است. مراكز تأييد استاندارد نيز به 
همين شكل هستند. اگر آن چه توسط آزمايشگاه مرجع 
داخلي تأييد ش��ده، در صنعت نفت مورد اس��تفاده قرار 
گي��رد و انتظارات مصرف كننده را بطور كامل برآورده 
سازد آن وقت است كه مصرف كننده  ي مذكور و ديگر 
مصرف كنندگان به اين مرجع صدور گواهي نامه اعتماد 
خواهند كرد و اين اعتماد ايجاد كننده  ي اعتبار اس��ت؛ 

اعتباري مستقل كه حاصل عملكرد صحيح است.

نكت��ه اي كه در اي��ن جا وج��ود دارد تقويت GCهاي 
داخل��ي و جلب اعتماد آن ها نس��بت به تجهيزات تأييد 
ش��ده  ي داخلي اس��ت. اگر پيمانكاران داخلي براساس 
معيارهاي اصولي نسبت به استفاده از اين تجهيزات اقدام 
كنند اين راهي خواهد بود براي كس��ب اعتبار هم براي 
محصوالت داخلي و هم مراجع تأييد صالحيت ايراني. 
در ش��رايط كنوني كه ما تحت تحريم هس��تيم ديگران 
تماي��ل به ارتقاي ت��وان ايران در اي��ن حوزه ها ندارند و 
خودمان بايد با تكيه بر توان داخلي شرايط الزم را فراهم 
كني��م. ما نمي توانيم منتظر بمانيم ت��ا ديگران ما را تأييد 

كنند و اين اتفاق هيچ گاه نخواهد افتاد.
  

صنعت هوشـمند: اگرچه از تشـكیل شـوراي 
عالـي توسـعه  ي تـوان داخل مـدت چندان 
زيـادي نمي گـذرد ولـي بفرمايیـد كـه آيـا 

نتیجـه  ي  و  شـورا خروجـي  ايـن  تاكنـون 
ملموسي داشته است؟

ش��ورا تا اين تاريخ دو جلسه برگزار كرده كه مصوبات 
جلسه  ي دوم بسيار چشم گير بوده است. بخش اعظم اين 
مصوبات در حوزه  ي تجهيزات و كاال بوده كه توس��ط 
وزير محترم نفت به بخش هاي مربوطه ابالغ خواهد شد. 

صنعت هوشـمند: آيا مي توان انتظار داشـت 
كه الگوي تشكیل و عملكرد شوراي توسعه  ي 
تـوان داخل در حوزه  ي نفت وگاز به عنوان 
الگويـي موفق توسـط ديگر صنايـع عمده  ي 
كشـور همچون نیرو و يا خودروسازي كشور 
به اجرا گذاشـته شـود و نتیجـه  ي آن ارتقاي 

توان صنعتي كشور باشد؟ 
دكتر مقـدم: اميدواريم كه اين اتف��اق بيافتد؛  ولي 
بايد به اين نكته توجه داشت كه صنعت نفت، شرايط 
وي��ژه اي دارد و از بس��ياري جه��ات ب��ا ديگر صنايع 
متفاوت اس��ت. حج��م كار در اين صنع��ت با ديگر 
صنايع قابل مقايس��ه نيس��ت. اين كه اي��ن الگو چقدر 
بتواند در بخش هاي ديگر كاربردي ش��ود به عملكرد 

ما و نتيجه  ي كار بر مي گردد.

صنعت هوشـمند: آيا چارت سـازماني شـورا 
نهايي شده است؟

دكتر مقدم: بله؛ در دومين جلسه  ي شورا اين چارت 
تصويب شد كه در آينده اي نزديك و پس از طي شدن 

مراحل اداري الزم به اطالع ذي نفعان خواهد رسيد.  

صنعـت هوشـمند: به عنـوان آخرين سـؤال 
قصـد دارم نظـر جنابعالـي را در خصـوص 
اهمیت »اتوماسیون صنعتي« در صنعت نفت 
جويا شوم؟ و اين كه نگاه شورا نسبت به اين 
لـزوم ارتقـاي تـوان داخل در اين رشـته  ي 

صنعتي چگونه است؟ 
دكتر مقدم: اتوماسيون مغز متفكر فرآيندهاي صنعتي 
اس��ت و در صنعت امروز تصور پلنت بدون اتوماسيون 
و كنترل ممكن نيس��ت. اتوماسيون صنعتي در شورا هم 
جايگاه ويژه اي دارد و حضور رييس انجمن اتوماسيون 
صنعتي به عنوان عضوي از اين شورا هم نشان  دهنده  ي 
اهميت اتوماسيون صنعتي براي مديران عالي صنعت نفت 
اس��ت. اميدوارم در اين حوزه به جايي برسيم كه ديگر 
نيازي به خارج نداش��ته باشيم. همه از جمله متخصصان 
اتوماس��يون صنعتي كش��ور بايد از فرصت پديد آمده 

نهايت بهره را براي ارتقاي توانمندي هاي خود ببرند. 

صنعـت هوشـمند: در پايـان ضمن سـپاس از 
جنابعالي كه فرصت اين مصاحبه را به ماهنامه  ي 
صنعـت هوشـمند داديـد؛ از خداونـد متعال 
سرافرازي كشـور عزيزمان ايران را در تمامي 

عرصه هاي صنعتي و اقتصادي خواستارم.

شوراي توسعه  ي توان داخل وظيفه  ي 
شناسايي اصولي توانمندهاي داخلي 

در حوزه  ي نفت و از همه مهم  تر 
وظيفه  ي فراهم آوردن شرايط براي 

گسترش و افزايش اين توانمندي  ها را 
بر عهده دارد. 
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مهندس سید موسی میرقربانی گنجی

مدیر عامل شرکت نیكان آرامیس
info@nikanaramis.com

ش
�ار
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تقریباً حدود دو دهه اس��ت است که توسعه ی صنعتي 
مبتني بر خوش��ه ها ، به عنوان ی��ک راهبرد نوین مورد 
توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران در کشورهاي صنعتي 

و در حال توسعه است . 
خوش��ه ی صنعتي از جمله الگوهاي موفق سازماندهي 
صنایع کوچک و متوس��ط است که کاستي هاي صنایع 
کوچک و متوس��ط را رف��ع و مزیت هاي مختلف مانند 

انعطاف پذیري و تنوع را تقویت مي کند.
خوش��ه ی صنعتي مجموعه اي از بنگاه هاي تولیدي و 
خدماتي در یک رش��ته ی صنعتي اس��ت که با تکیه بر 
سرمایه هاي قوام یافته ی اجتماعي در مناطق مختلف 
جغرافیایي ، در کنار نهادهاي پشتیبان و از طریق روابط 

متراکم میان شرکتي شکل مي گیرد.
با الگوگیري از تأثیر خوش��ه هاي صنعتي در کشورهاي 
موفق صنعتي مي توان موضوع لزوم تشکیل کنسرسیوم ها 

را مطرح نمود.

با این توصیف می توان گفت که خوشه هاي صنعتي در صنایع 
مختلف ، مي توانند کنسرسیومي از شرکت هاي کوچک 
بسازند و نظر مشتري هاي شرکت هاي بزرگ را جلب کنند. 
این مس��أله رقابت درخشاني را رشد مي دهد که سدهاي 
بین بازار هاي داخلي و حتي بازارهاي خارجي را مي شکنند.  
همچنین کنسرسیوم ها به همکاري شرکت هاي فعال در 
یک حوزه ی فناوري خاص اطاق مي شود که در تعامل با 
یکدیگر به سر مي برند و بر اساس طراحي جامع و به منظور 
تحقق توانمندي هاي خاص در حوزه هایي معین طراحي 
و پیاده س��ازي مي ش��وند، که در مجموع داراي کارکرد 
اقتصادي بوده و موجبات توس��عه و ارزش آفریني را در 
آن حوزه فراهم مي کنند. در واقع کنسرسیوم زمینه اي 
است براي تبادل امکانات ،  فرصت ها و ... میان مجموعه 
اي از شرکت هاي با اهداف مشترک که مي تواند باعث 
همکاري و فعالیت هاي مشترک شود،  مشکات را مرتفع 

سازد و آنها را در منافع ،  با یکدیگر سهیم کند .

Consortium

نقش كنسرسیوم ها
در توسعه ي 

فناوري، 
خوشه اي و 

زنجیره اي شدن 
صنايع 

و افزايش 
صادرات

واژه های کلیدی :
کنسرسیوم

خوشه های صنعتی
پیوند

شرکت های چند ملیتی
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توس��عه ي R&D يكي از نيازهاي پوياي شركت هاي 
چند مليتي و از سوي ديگر اقتصاد ملي كشورها است. 
در سال هاي گذشته سياست اين شركت ها صرفاً انتقال 
فناوري به كشورهاي كمتر توسعه يافته بوده، و حركت 
اقتصادي خ��ود را اين گونه آغ��از مي نمودند. اين در 
حالي اس��ت كه اي��ن روند موجب افزايش وابس��تگي 
فناورانه ي كش��ور ميزبان مي شد. اما با گذشت زمان و 
افزايش رقابت، ش��ركت هاي چند مليتي پي بردند كه 
توس��عه ي فناوري و گس��ترش نوآوري و خالقيت در 
كش��ورهاي ميزبان از ملزومات است و اين شركت ها 
مجبورند تا گروهي از فعاليت هاي تحقيق و توس��عه را 
در كش��ورهاي ميزبان مديري��ت و برنامه ريزي نمايند. 
چرا كه در بس��ياري از موارد نياز اس��ت تا محصوالت 
بومي ش��ده وارد بازار اين كشورها شود و اين نيازمند 

تطبيق نوآوري با محيط مي باشد.
بدون شك افزايش چالش هاي كس��ب و كار و از بين 
رفتن انحصار باعث شده است تا نياز به نوآوري افزايش 
يابد. اين پديده تأثير خود را بر س��اختارهاي س��ازماني 
ش��ركت هاي چند مليتي نيز گذاشته است. امروز ديگر 
در رابطه ي اين ش��ركت ها با ش��ركاي تجاري خارجي 
از واژه ي اختالف طبقات قدرت يا ساختار هرمي اثري 
نيست و همكاري ها بيش��تر به شكل چند جانبه است و 
تمامي طرف ها از قدرت مس��اوی و اختيارات متناسب 
برخودار می باش��ند. بدي��ن ترتيب س��اختارهايي پديد 
آمده اس��ت كه ط��ي آنها چند ش��ركت مختلف واقع 
در ناحيه هاي متف��اوت با يكديگر پيوند خ��ورده و در 
نهايت شبكه اي از كسب و كار را ايجاد مي كنند. حتي 
تخصصي نمودن اين مناطق در راستاي سودآوري بيشتر 
در بخش هاي پ��رارزش بازار مانند اختصاص نواحي به 
صادرات از جمله تصميم گيري هاي اخير بوده اس��ت. 
به ترتيبي كه شعبات ش��ركت هاي چندمليتي كه داراي 
توانمندي توليدي بااليي هستند به عنوان مركز صادرات 

انتخاب مي شوند.
ب��ه همي��ن جه��ت بودجه ه��اي تحقيق و توس��عه ي 
ش��ركت هاي چندمليتي افزايش خيره كننده اي داشته 
و در اي��ن راس��تا بيش��تر اي��ن بودجه ها را به ش��كل 
غيرمتمرك��ز صرف نموده ان��د. عمده ترين داليل اين 

رشد عبارتند از: 

1- افزايش نرخ توليدات خارجي و متناسب با آن نياز 
به تطابق كشورهاي ميزبان با فناوري هاي پيشرو؛

2-  افزايش كاركنان تحصيل كرده در سبد استخدامي 
كشورهاي ميزبان؛

3- تسهيل ارتباط بين دفتر مركزي و شعبات )هم زباني 
صنعتي(؛ 

4- افزايش رقابت در كشورهاي ميزبان؛
5- ظه��ور پدي��ده اي ب��ه ن��ام فن��اوري اطالع��ات و 

ارتباطات؛
6- كاهش هزينه هاي اس��تخدام ني��روي كار تحصيل 

كرده؛
يكي از م��وارد جديد، تغيير مناب��ع مالي فعاليت هاي 
تحقيق و توسعه مي باشد. به شكلي كه امروزه صنعت 
در س��رمايه گذاري براي فعاليت هاي تحقيق و توسعه 
به شكل چش��م گيري از دولت پيشی گرفته است. به 
واسطه ي ش��كل گيري س��ازمان تجارت جهاني و از 
بين رفتن محدوديت ه��اي تجارت خارجي، تحرك 
نيروي انس��اني و سرمايه در س��طح دنيا تسهيل شده و 
اين امر موجب افزايش روند سرمايه گذاري خارجي 

توسط صنعت در بخش تحقيق و توسعه شده است.
ش��ركت هاي چند مليتي براس��اس چند مش��خصه ي 
بارز، راهبرد هاي س��رمايه گذاري خارجي خود را در 
قال��ب همكاري هاي صنعتي انتخ��اب مي نمايند. اين 

مشخصه ها عبارتنداز:
1. ميزان دسترسي به مواد اوليه ي استاندارد براي ورود به 
فرآيندهاي توليدي تعريف ش��ده، اين ويژگي به عنوان 
اصل تمايز بين كشورها مورد استفاده قرار مي گيرد. در 
آينده نيز فعاليت ها به سمت كشورهاي انتخاب شده به 

منظور انتقال و تطبيق فناوري حركت خواهد كرد.
2. شرايط متفاوت نياز در بين كشورها از ديگر وجوه 
تمايز مي باش��د. تمايل مشتريان معموالً ممكن است با 
توليدات موجود تفاوت هاي بنيادي داش��ته باشد؛ كه 
اي��ن امر بروز تغييرات گس��ترده اي را در محصوالت 
اس��تاندارد شده ي شركت باعث مي ش��ود. از اين رو 
مقدار تقاضا، نوع آن و ش��رايط بازار قطعاً در انتخاب 
مح��ل فعاليت اثرگ��ذار خواهد بود. اي��ن تغييرات و 
مزاياي اقتصادي آن با يكديگر مقايس��ه شده و تجزيه 

و تحليل هزينه- فايده انجام مي شود.

3. دو نكته ي ذكر ش��ده در باال باعث تخصصي ش��دن 
بسياري از كشورها در زمينه ي توليد محصوالت خاص 
مي ش��ود كه هر كدام ممكن اس��ت در بخشي به عنوان 
رهبر فعاليت  كنند. اما متأسفانه آنها را تبديل به وابستگاني 
مي كند كه در زمينه هاي ديگر كاماًل وابستگي دارند. به 
همين دليل شركت هاي چند مليتي به جداسازي كشورها 
به دو دسته ي توليدكننده و مصرف كننده مي پردازند كه 
موجب مي ش��ود تا سمت و سوي س��رمايه گذاري هاي 
R&D نيز جهت دار شود. چرا كه دسته اي از كشور ها 
فناوري هاي وابس��ته ب��ه توليد را نياز خواهند داش��ت و 
دس��ته ي ديگر تمايل به بكارگيري نوآوري هاي مرتبط 
با س��امانه هاي توزيع و انجام فعاليت ه��اي بازاريابي را 

پيگيري خواهند نمود.

2. كنسرسیوم
كنسرس��يوم1 ش��ركتي است بزرگ متش��كل از چند 
ش��ركت كه ب��راي ائت��الف چند ش��ركت اقتصادي 
و تج��اري با هم براي انج��ام امور انتفاع��ي، ائتالف 
انحص��ار متاعي ي��ا بهره برداري از مع��دن و مانند آن 
تشكيل مي ش��ود؛ مانند كنسرسيوم سنگ،  نفت و .... 
شركت هاي كوچك با يك شركت بزرگ،  ائتالف 
بانك ه��اي كوچك ب��ا بانك هاي بزرگ، ش��ركت 
خريد و فروش، شركت تجارتي، شركت در شركت 

و...
از جمله مس��ايل مهم و اساس��ي در جهت رسيدن به 
توسعه ي پايدار جهت دهي صنايع به سمت خوشه اي 
و زنجيره اي شدن و برقراري ارتباط متقابل و انجام كار 
جمعي مي باشد. ايجاد مجموعه اي هم افزا با فرصت ها 
و تهديدات مش��ترك مي تواند از جمله مواردي باشد 
كه ما را به س��مت كارايي بيش��تر و صادرات و يافتن 
بازاره��اي هدف س��وق دهد. توس��عه ي فعاليت هاي 
ش��ركت هاي كوچك و متوس��ط و رس��يدن به يك 
ت��وان رقابتي مناس��ب در بازاره��اي داخلي و جهاني 
جز با تمركزگرايي متعامل و داشتن رابطه اي مبتني بر 
هم افزايي در درون ش��ركت بزرگي به نام كنسرسيوم 

حاصل نخواهد گرديد.

1- Consortium و konsorisiyom 
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ش��يوه ي خوش��ه اي كاركردن چيزي تازه و نوين در 
فرهنگ ايران نمي باش��د اي��ن ش��يوه كار در دوران 
اش��كانيان رواج فراوان داش��ته اس��ت و با مطالعه در 

تاريخ تجارت اشكانيان به اين نكته پي خواهيم برد.
به صورت خوش��ه اي عم��ل كردن مزاي��اي فراواني 

دارد:
•  تسهيل بسيج منابع مالي و انساني 

• تقس��يم شدن س��رمايه گذاري به مراحل كوچك و 
با ريسك پايين 

• فراهم ش��دن بستري مناسب براي صعود و بالندگي 
شركت هاي كوچك 

• برق��راري پيونده��اي متنوع بين عام��الن اقتصادي 
درون خوشه 

•  امكان ارايه ي پروژه هاي مش��ترك فناوري، بازار، 
ارتقا سطح توليد و دوره هاي مشترك آموزشي 

• در كش��ورهاي در حال توس��عه، صنايع كوچك و 
متوس��ط عامل راهب��ردي براي توس��عه ي اقتصادي، 
اشتغال زايي و رقابت پذيري صنايع مي باشند. بنابراين 
كنسرس��يوم ها با هدف هدايت و س��امان دهي به اين 
صناي��ع مي توانند پتانس��يل ها را متمرك��ز نمايند و از 
رها ش��دن واحدهاي كوچك توليدي و بي برنامگي 
براي واحدهاي متوسط جلوگيري كرده و راه را براي 

توسعه ي پايدار هموار سازند.
كنسرس��يوم ها برخي از كمبودها را جب��ران كرده و 

دستاوردهاي زيادي خواهند داشت. 
1. كنسرس��يوم باع��ث ايج��اد مقياس ه��اي الزم از 

جنبه هاي مختلف سرمايه،  توليد و بازار مي شود؛ 
2. محيط هاي مناس��ب رشد كسب و كار از جنبه هاي 

مختلف حقوقي، قانوني و... را ايجاد مي كند؛ 
3. باع��ث توس��عه ي زيرس��اخت هاي نرم اف��زاري و 

تشكيالتي مي شود؛

4. تولي��د ب��ا فناوري ه��اي روز دني��ا و دسترس��ي به 
فناوري هاي نوين از جمله عملكردهاي آن است؛

5. ارتباط منس��جم با ش��بكه هاي بانكي و مالي كشور 
ايجاد مي كند؛

6. وجود شبكه هاي همكاري ميان بنگاهي به صورت 
رفت و برگشت 

7. ش��ناخت از بازاره��اي ه��دف و برنامه ريزي براي 
نفوذ در اين بازارها را تسهيل مي كند.

كنسرس��يوم  مجموعه اي است متش��كل از بنگاه هاي 
توليدي، خدماتي و س��رمايه گذاري در يك رشته ي 
صنعت��ي، ك��ه با تكي��ه بر س��رمايه هاي ق��وام يافته ي 

اجتماع��ي در مناط��ق مختل��ف جغرافياي��ي در كنار 
نهاده��اي پش��تيبان و از طري��ق رواب��ط متراكم ميان 
بنگاهي ش��كل مي گي��رد. در اين س��اختار اعضاي با 

يكديگر ارتباط متقابل دارند.
از تعاريف ذكر شده در باب خوشه هاي صنعتي چنين 
برمي آيد كه ساماندهي واحدهاي كوچك و متوسط 
درقالب خوش��ه اثرات وفوايد چندي را به دنبال دارد 
كه هريك نياز به مختصري تش��ريح دارند. مفاهيمي 
از قبي��ل دس��تيابي به مزي��ت توليد انبوه، دس��تيابي به 
مزيت ه��اي ه��دف، كارآي��ي گروه��ي، صرفه هاي 
حاص��ل از تجمي��ع )هم مكاني(، صرفه هاي ش��هري 
ش��دن ، صرفه هاي مقياس و صرفه ه��اي تنوع همگي 
حاصل ارتباط متقابل صنايع، افزايش توليد واحدهاي 
انف��رادي پس از خوش��ه اي ش��دن، افزاي��ش قدرت 
رقابت واحدهاي كوچك و متوسط در بازار، تمركز 
جغرافياي��ي واحدها و ش��كل دادن ب��ه مزيت رقابتي 
مي باش��ند. به عبارتي منافع ياد شده در حقيقت بسط 

عيني مفهوم خوشه صنعتي هستند. 
اساس��ی ترين اص��ل ش��كل گيری همكاري های دو 
طرفه اعتماد متقابل اس��ت. ش��ركت های چند مليتی 

ب��ا توجه به س��وابق و اعتبار باالی اقتص��ادی در بازار 
معموالً از صداقت كاری ويژه ای برخودار می باش��ند 
و س��اختارهای قانونی خاص خود را دارند. از اين رو 
در طرف ديگر، يعنی بخش تحقيق و توسعه نياز است 
تا اعتماد اين ش��ركت ها را چه به لحاظ كارايي و چه 
به لحاظ اخالقی جل��ب نمايند. عالوه بر اين مطالب، 
ش��اهد بين المللی ش��دن فعاليت های تحقيق و توسعه 
بوده اي��م و جهانی ش��دن آنها روی داده اس��ت. پس 
در حال حاضر با فضای رقابتی روبرو می باشيم. برای 
ورود به اين فضا نيز بايد قبل از هر چيز تمرين مناسب 
نمود كه طب��ق نظريه ي الماس ماي��كل پورتر رقابت 

داخل��ی به عنوان پيش فرضی حتمی اس��ت. به همين 
جهت و برای اعتمادس��ازی الزم است تا از ابزارهای 
ديگری نيز در جهانی س��ازی تحقيق و توسعه استفاده 

نمود.  
ام��روزه ش��ركت هاي كوچك و متوس��ط در دنيا به 
س��مت همكاري های چند جانبه رو آورده كه درون 
و برون صنعتی می باش��د. اين مهم در چند سال اخير 

بسيار تسهيل شده است چرا كه: 
1.  رش��د توس��عه ي ICT هزينه هاي ناشي از اين نوع 

همكاري ها را كاهش داده است؛
2.  شكل گيري WTO حركت سرمايه و نيروي كار 

را تسهيل نموده است؛ 
3.  كشورهاي مختلف نياز به يكسان سازي فناوري را 

در دنيا به عنوان هدف مي دانند؛ 
4.  خوش��ه هاي صنعتي با فناوري هاي پيش��رفته شكل 

گرفته اند؛
5.  فناوري هاي چند رشته اي ظهور يافته اند؛

6.  ريس��ك و هزين��ه ي ن��وآوري نيز بدي��ن صورت 
كاهش مي يابد.

ساختار همكاري های شركت های كوچك و متوسط 

كنسرسیوم  مجموعه اي است 
متشكل از بنگاه هاي تولیدي، 

خدماتي و سرمايه گذاري 
در يك رشته ي صنعتي، كه 
با تكیه بر سرمايه هاي قوام 

يافته ي اجتماعي در مناطق 
مختلف جغرافیايي در كنار 

نهادهاي پشتیبان و از طريق 
روابط متراكم میان بنگاهي 

شكل مي گیرد. در اين ساختار 
اعضاي با يكديگر ارتباط 

متقابل دارند.
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را مي توان به 3 شكل مختلف تعريف نمود:
1.  پيوند2: مي تواند در س��طح افق��ي و عمودي انجام 
گيرد. در س��طح افقي بين رش��ته اي است و در سطح 
عم��ودي معم��والً  براي تأمي��ن مواد اوليه م��ورد نياز 

مي باشد.
2.  مش��اركت: بي��ن دو بخش خصوص��ي و يا بخش 
دولتي و خصوصي )دانش��گاه مراكز تحقيقاتي( انجام 
مي گيرد. در حالت دوم اي��ن همكاري صرفاً به دليل 
دست يابي به دانش جديد مي باشد و در حالت اول باز 
هم دو حالت وجود دارد. اوالً دو ش��ركت هم اندازه 
باش��ند كه به منظور شركت در هزينه ي R&D است 
و اگ��ر در اندازه هاي متفاوت باش��ند ب��ه دنبال انتقال 

فناوري و منابع و توليد محصوالت جديد مي باشند.
3.  تيم��ي: اين نوع همكاري غير س��اختاري اس��ت و 

بيشتر بر مبناي روابط فردي صورت مي گيرد. 
4. نوع همكاري اين شركت ها با يكديگر به دو گروه 

كلي تقسيم بندي مي شود:
1. توافقات يكسان

2- Linkage

- سرمايه گذاری مشترك3؛ 
- شعبات 

2. توافقات غيريكسان 
- شبكه 

- پروژه هاي مشترك
- معامالت بازاري

هر چند اطالعات منتش��ر شده ي اندكي در خصوص 
كنسرس��يوم ها به عن��وان يك كل موجود اس��ت اما 

مي توان چنين گفت:
هر شكلي از همكاري مي تواند در قالب نوعي خاص 
از همكاري بگنجد. در ادامه به تشريح داليل اين نوع 

از همكاري ها خواهيم پرداخت. 

الف. پیوند 
همانطور كه اش��اره ش��د، پيوند بر دو نوع است و هر 
ك��دام از آنها با توجه ب��ه نيازهايي كه دارند نوعي از 

همكاري را مي طلبند.
پیوند افقـي: در اين پيوند دو ش��ركتي كه به نوعي 
با يكديگر وجه اشتراكي دارند همكاري مي نمايند. به 
عنوان مثال اگر دو شركت در كانال هاي توزيع يا بخشي 
از فناوري توليد خود مشترك هستند تصميم مي گيرند 
كه با يكديگر همكاري نمايند. در اين نوع از همكاري 
نياز مشترك هر دو واحد دليل اصلی مشاركت است؛ 
ضم��ن اين كه به دليل عدم همپوش��اني در بخش هاي 
بازار ب��ا يكديگر رقابتي احس��اس نمي كنند. از طرفي 
در فرآيند تحقيق و توس��عه اين دو ش��ركت صرفاً در 
بخ��ش تحقيق با يكديگر مش��اركت داش��ته و بخش 
توس��عه ي را خود با توجه به س��امانه ي داخلي شركت 
پيش مي برن��د. بنابراين بخش جديدي پديد مي آيد به 
عنوان واحدي مس��تقل كه صرفاً براي انجام تحقيقات 
بر روي موضوعات مورد توافق طرفين باشد. حال اگر 
اين همكاري داراي افق كوتاه مدت باشد مي توان آن 
را در قالب پروژه ي مشترك به صورت برون سپاري به 

يك واحد سومي واگذار نمود.
پیوند عمودي: در اين پيوند دو ش��ركت رابطه اي 
در قالب تأمين كننده و مصرف كننده داشته و با توجه 
به اي��ن كه در نهاي��ت معرفي محصول به ب��ازار و به 
دست آوردن س��هم مطلوب از بازار نيازمند رابطه ي 
تنگاتنگي بين دو شركت است؛ از اين رو معموالً  در 
اين موارد ش��ركت هاي بزرگ تر اق��دام به ادغام و يا 
تصاحب مي نمايند و اگر در محل جغرافيايي متفاوت 
نيز باشند به صورت شعبات آغاز به كار مي كنند. البته 
در اي��ن بين مي توان بحث Stock option را نيز به 
عنوان راهكار ايجاد انگيزه به كار بست. اين رابطه در 
بخش هاي تحقيق و توس��عه نيز به همين ترتيب است 
يعني يك مركز تحقيق و توسعه توان خلق فناوري را 
دارد كه به طور مستقيم در فرآيند توليد درگير باشد. 
ب��ه همين دليل چون به مزيت رقابتي ش��ركت مرتبط 

3-  Joint venture 

اس��ت معموالً  شركت ها تمايل دارند تا تمامي تحقيق 
و توس��عه را در مالكيت خود بگيرند. اما به واسطه ي 
ايج��اد انگيزه در واحد تحقيق و توس��عه و ش��راكت 
آنها در اين فرآيند و از طرفي مش��اركت در هزينه ها، 
راهكار stock spilit  يا stock option مطلوب 

به نظر مي رسد. 

ب. مشاركت 
مشاركت بين شركت ها خود بر دو نوع مي باشد:

مشـاركت خصوصـي- خصوصـي: در اين نوع 
مش��اركت دو ش��ركت خصوص��ي ب��ا يكديگ��ر به 
مش��اركت مي پردازند. حال ممكن اس��ت كه اين دو 
ش��ركت به لحاظ اندازه با يكديگر يكس��ان نباش��ند. 
از اين رو در اين دس��ته نيز دو گروه خواهيم داشت؛ 
ه��م ان��دازه و با ان��دازه ي متف��اوت. زمان��ي كه دو 
ش��ركت هم اندازه باش��ند و بنا به داليلي بخواهند با 
يكديگ��ر همكاري نمايند بايد ضم��ن مالكيت در به 
اش��تراك گذاري منابع خود همكاري كنند به همين 
دلي��ل معموالً  افق همكاري ه��م مي تواند بلندمدت و 
هم كوتاه مدت باش��د و از آن جايي كه در نوع شبكه 
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و پروژه هاي مشترك با حفظ حق مالكيت صرفاً منابع 
به اش��تراك گذارده مي ش��ود به همين جهت بهترين 

نحوه ي همكاري به حساب مي آيند.
در »ان��دازه ي متف��اوت« دو ش��ركت غير يكس��ان، 
مشاركت مي كنند. اين در حالي است كه معموالً در 
اين نوع همكاري رابطه ي تأمين كننده و مصرف كننده 
وجود دارد. اما به دليل عدم هم پوشاني بازاري تمايل 
ب��ه ادغام و يا تملك وجود ندارد و در مقطع كوتاهي 

همكاري در غالب شعبه انجام مي گيرد. 
مشـاركت خصوصـي- عمومـي: در اي��ن ن��وع 
همكاري نهادهايي مانند دانشگاه و يا مراكز تحقيقاتي 
متعلق ب��ه دولت و يا حتي بخش خصوصي توانمندي 
خاصي داش��ته و براي برطرف نم��ودن نياز خاصي از 
صنعت با شركت هاي موجود در بخش خصوصي به 
همكاري مي پردازن��د. افق اين همكاري كوتاه مدت 
ب��وده و به دليل نياز خاصي ش��كل مي گيرد. به همين 
جه��ت مناس��ب ترين روش آن تعري��ف پروژه هاي 

مشترك است. 

ج. تیمي و انفرادي
اگر اين تيم ها و افراد در لواي ش��بكه با شركت هاي 
خصوصي ارتباط برقرار كنند نوع همكاري مي تواند 
مانند شبكه باشد در غير اين صورت به شكل معامالت 

بازاري انجام خواهد شد.
 

2. 1.  نقش كنسرسیوم در كاهش هزينه ي 
تولید و بهاي تمام شده 

o كاهش هزينه و زمان؛ زماني يك سازمان از راهبرد 
كاهش اس��تفاده مي كند كه مي خواهد با گروه بندي 
جدي��دي در دارايي ها و هزينه ها س��ير نزولي فروش 
و س��ود را معكوس نمايد. گاهي اي��ن پديده را تغيير 
جهت ي��ا متحول نم��ودن راهبرد س��ازمان مي نامند، 
ه��دف از كاهش اين اس��ت كه س��ازمان در زمينه ي 
تخصصي، جاي��گاه خود را مس��تحكم نمايد. امكان 
دارد شركت به هنگام كاهش مجبور شود براي تأمين 
پ��ول نقد مورد نياز، بخش هايي از زمين يا س��اختمان 
خود را به فروش برس��اند،  برخ��ي از خطوط توليد را 
كاه��ش دهد،  فعاليت هاي حاش��يه اي را تعطيل كند، 
 واحده��اي قديم��ي و منس��وخ را ببن��دد،  از فناوري 
پيشرفته يا دستگاه هاي خودكار استفاده نمايد،  تعداد 
نيروه��ا را كاهش دهد و س��رانجام س��امانه ی كنترل 

هزينه را بكار گيرد.
•  قدرت و توان فني باال

• باال بردن كيفيت محصوالت
•  ايجاد قدرت اعتماد به شركت

•  ايجاد راهبرد تركيبي
•  انعقاد قراردادهاي بزرگ

•  خارج كردن قدرت و انحصار از برخي شركت هاي 
بزرگ

•  جمع آوري نيروهاي متخصص با توان باال بدون در 

نظر گرفتن شركت ، ... محل خدمت
•  جلوگيري از خروج نيروهاي متخصص از كشور

•  گرفتن مناقصات گروهي
•  دريافت تسهيالت و برطرف شدن موانع وثيقه اي

•  رهبري در هزينه ها و...

در اين نوع از راهبرد،  شركت اقدام به توليد و عرضه ي 
محصوالت استاندارد مي كند. مشاركت شركت ها با 
يكديگر در قالب كنسرس��يوم باعث كاهش هزينه ي 
تولي��د و در نتيج��ه به��اي تمام ش��ده براي مش��تري 
مي گردد. در واقع صرفه جويي، چش��م گير است و به 
دس��ت آوردن مواد اوليه و تهيه ي آن با قيمت ارزان 
از جمل��ه مزاياي ديگر كنسرس��يوم ها مي باش��د. در 
كنسرسيوم افراد در هزينه ها سهيم هستند و مهارت ها 
و دانش موجود بيش��تر مي گردد . هزينه هاي تحقيق و 
توسعه ي مربوط به توليد و عرضه ي محصول جديد يا 
اصالح محصوالت موجود،  هزينه هاي دستمزد، نرخ 
ماليات،  هزينه ي انرژي و هزينه هاي حمل و نقل و ... 
كاهش مي يابد. يكي از اهداف، توليد محصوالت با 
قيمت پايين تر از ش��ركت هاي رقيب و كيفيت خوب 
و به دس��ت آوردن سهم بيشتري از بازار مي باشد. در 
كنسرس��يوم تالش بر اين است كه شركت هاي رقيب 

به كلي از بازار خارج شوند. 
روش ديگري كه در كنسرسيوم ها مي توان پياده كرد 
مربوط به مشترياني است كه حساسيت نسبت به قيمت 
كاال ندارند و به دنبال محصوالت و خدمات منحصر 

به فرد و شناخته شده هستند .
در واقع مي توان گفت كل ش��ركت ها به س��ه روش 

عمده راهبرد خود را متنوع مي كنند:
•  تنوع همگون

•  تنوع ناهمگون
•  تنوع افقي

در واقع به س��ازمان ها توصيه مي ش��ود در زمينه هاي 
تخصصي خود فعاليت نمايند و از حوزه ي تخصصي 
و شايس��تگي هاي بالق��وه ي خ��ود فاصل��ه ي چندان 
زيادي نگيرند و باتش��كيل كنسرس��يوم ها اين موارد 
عملي مي گردد. در كنسرس��يوم ش��ركت مي كوشد 
محص��والت و خدماتي جديد و مرتبط با محصوالت 

و خدمات فعلي خود توليد كند.
كنسرس��يوم اين امكان را مي دهد ك��ه از مزيت هاي 
رقابتي به��ره گيرد و آن عبارت اس��ت از رهبري در 
هزينه ه��ا،  متفاوت ي��ا متمايز س��اختن محصوالت و 
خدم��ات، تمرك��ز نمودن بر محص��والت و خدمات 
حاصل. اين ش��ركت هاي بزرگ از نظ��ر رهبري در 
هزينه به رقاب��ت مي پردازند يا درص��دد مي آيند كه 
محصوالت و خدماتي ويژه و متمايز از ش��ركت هاي 
رقيب عرضه نمايند، در حالي كه اغلب ش��ركت هاي 
كوچ��ك توجه خ��ود را معطوف ب��ه محصوالت و 
خدمات خاص مي كنند، ادغام اين دو گونه ش��ركت 

در كنسرسيوم سبب اعتال و قدرت بيشتر مي گردد.

Co
ns

or
tiu

m

از تعاريف ذكر شده در باب خوشه هاي 
صنعتـي چنین برمي آيد كه سـاماندهي 
واحدهـاي كوچك و متوسـط درقالب 
خوشـه اثـرات و فوايـد چنـدي را بـه 
دنبـال دارد كه هريك نیاز به مختصري 
تشريح دارند. مفاهیمي از قبیل دستیابي 
بـه مزيـت تولیـد انبـوه، دسـتیابي بـه 
مزيت هـاي هـدف، كارآيـي گروهي، 
صرفه هاي حاصل از تجمیع )هم مكاني(، 
صرفه هـاي شـهري شـدن ، صرفه هـاي 
مقیاس و صرفه هاي تنوع همگي حاصل 
ارتبـاط متقابـل صنايـع، افزايـش تولید 
واحدهـاي انفـرادي پس از خوشـه اي 
شدن، افزايش قدرت رقابت واحدهاي 
كوچـك و متوسـط در بـازار، تمركـز 
جغرافیايـي واحدهـا و شـكل دادن بـه 
مزيت رقابتي مي باشند. به عبارتي منافع 
ياد شـده در حقیقت بسـط عیني مفهوم 

خوشه ی صنعتي هستند. 



91
ن 

ردی
فرو

 و 
 9

0 
ند

سف
 / ا

13
و0

 1
29

ی 
یاپ

 / پ
12

 و 
11

ره 
شما

 / 1
ل 4

سا

31  ها
وم

ــی
سـ

سر
ش كن

نق

ت
ري

ــ
ديـ

مـ

كنسرس��يوم پس از مطالع��ه ي دقيق درب��اره ي نيازها و 
س��ليقه هاي خريداران درصدد اجراي اين راهبرد يعني 
راهب��رد متمايز در درون خود برمي آيد و در اين راس��تا 
با متمايز س��اختن محصول، محصولي منحصر به فرد به 
بازار عرضه مي نمايد ك��ه داراي ويژگي هاي مورد نظر 
مصرف كنندگان باشد، ويژگي هاي خاصي كه مي تواند 
يك محصول را از محصوالت شركت هاي رقيب متمايز 
نمايد؛ )منظور رقيب خارجي( مانند خدمات عالي پس از 

فروش، طراحي و مهندسي، عمر مفيد و ...
 كنسرسيوم خطر ناشي از ريسك در اين موارد را كاهش 
مي دهد،  با ايجاد يك ويژگي خاص در محصول مي توان 
از خطر شركت هاي خارجي تا حدودي جلوگيري كرد 
و در واقع كنسرس��يوم باعث هماهنگ��ي بين واحدهاي 
تحقيق و توس��عه و بازاريابي و جذب نيروهاي خالق و 

دانشمند و تسهيالت ويژه مي گردد.
مي توان گفت كنسرس��يوم يك راهبرد تركيبي است 
كه با اس��تفاده از دو يا چند راهبرد به صورت همزمان 
و گس��ترش دامنه ي فعاليت باعث تقويت و اعتال در 

كارها مي گردد. 
دالي��ل متنوع��ي براي ش��كل گيري كنسرس��يوم ها 
وج��ود داش��ته اس��ت. اما ي��ك هدف ب��زرگ در 
تش��كيل تمامي كنسرسيوم ها مش��ترك است و آن 

»صرفه در مقياس4« مي باش��د. 
در ابتدا كنسرسيوم به دنبال ارايه ي خدمات به ديگران 
و اس��تفاده ي متقابل از خدمات آنها بوده است. بعدها 
كنسرسيوم راهي مناسب و ارزان براي ارايه ي خدمات 
و كاال و گرفت��ن پروژه هاي بزرگ صنعتي،  توليدي، 
 تج��اري و ... با صرف هزينه ي زمان��ي و مالي كم و 
بازده باال بوده اس��ت. در واقع شركت هاي خصوصي 
و دولت��ي با يكديگر همكاري مي كنند و منابع خود را 
به اش��تراك مي گذارند هر چند ش��ايد در برخي ابعاد 
رقباي هم محس��وب شوند ولي به علت داشتن هدف 
مش��ترك با يكديگر همكاري و مشاركت مي نمايند 
و در واقع هم افزايي از جمله مس��ايل مهم و اساس��ي 
در اين مش��اركت اس��ت.  در كنسرسيوم ها شركت ها 
به صورت ش��بكه اي باهم كار مي كنن��د و مي توانند 
حلقه هاي بيش��تري را به ش��بكه اضافه كرده و باعث 
قوي تر ش��دن و كارآمدي بيش��تر كنسرس��يوم و در 
نتيجه درآمد باال و سود بيش��تر گردند.  كنسرسيوم ها 
باعث توزيع عادالنه ي س��هام شركت ها و استفاده از 
سود مناسب و جلوگيري از انحصاري شدن سرمايه و 

قدرت به دست يك شركت بزرگ مي شوند.
در واق��ع ش��ركت هايي ك��ه زمينه هاي مش��تركي 
دارند براي دس��تيابي به اهداف مشترك با هم كار 
مي نماين��د و تركي��ب قدرتمند و غي��ر قابل نفوذي 
در مقاب��ل صدم��ات بيرون��ي تش��كيل مي دهن��د و 
صرفه جويي ه��اي زيادي ايج��اد مي كنند. از طرف 
ديگ��ر به غي��ر از اه��داف خارجي، هم��كاري بين 

4- Economies of scale

ش��ركت ها مي تواند به صورت ايجاد گروه داخلي 
براي برطرف ك��ردن نيازهاي همديگ��ر با هزينه و 
زم��ان كمتر باش��د. در واقع يك��ي ديگر از اهداف 
كنسرس��يوم فراه��م آوردن خدم��ات الزم و مورد 
ني��از ب��راي اعض��ا از جمل��ه پايين آم��دن هزينه ها 
براي ش��ركت در نمايش��گاه هاي خارجي، حضور 
در مجال��س مختل��ف، ش��ركت فعال و مس��تمر در 
طرح ه��اي جدي��د، اس��تفاده از تجربي��ات عمل��ي 
و آكادمي��ك اعض��ا و... خواه��د ب��ود. اعض��اي 
كنسرس��يوم ها مي توانند متخصصان و بزرگان و در 
ام��ور مورد نظ��ر را با هزينه هاي ك��م براي هريك 
از اعض��ا دعوت نمايند و از تخص��ص و علم افراد 
مختل��ف اس��تفاده كنند.  برخ��ي از كنسرس��يوم ها 
فاقد س��اختار هاي رسمي مديريتي هس��تند و تأمين 
كليه ي نيازها از طريق اعضا انجام مي ش��ود. اما در 
كنسرسيوم هاي بزرگ، تش��كيالتي، شامل اداره ي 
اجراي��ي كارمن��دان و ... وج��ود دارد، در پاره اي 
از م��وارد كارمن��دان در حوزه ه��اي مش��خص و 
تخصص هاي ويژه كار مي كنند. صرف نظر از نوع 
س��ازمان، به طور كلي ارزش اقتصادي كنسرس��يوم 
بس��تگي به اين دارد كه در آمد آن بيش از هزينه ها 
باشد و در صورت مش��اركت مستمر محقق خواهد 
شد. حس��ن ديگر كنسرس��يوم فراهم كردن محيط 
دوستانه و عميق براي آموزش و ارايه ي تخصص ها 

و بهره گيري از آنهاس��ت.

3. خوشه های صنعتی
خوش��ه های صنعتی معموالً متش��كل از شركت های 
كوچك و متوس��ط بوده كه با يكديگر ارتباط برقرار 
می كنن��د و ب��ه منظ��ور كاه��ش هزينه ه��ا و افزايش 
به��ره وری با يكديگر هم��كاری می نمايند و در يك 
جمله ش��بكه های هم��كاری را به وج��ود می آورند. 
عمده ترين وظيفه ي اي��ن مجموعه توليد محصوالت 
و ايجاد يك هس��ته ي مرك��زی می باش��د. اما از آن 
جايي ك��ه اين ش��ركت ها در مت��ن و به عنوان بس��تر 

توسعه ي نوآوری قرار دارند بايد:
•  اعتماد الزم را به شركت های تحقيق و توسعه داشته 

باشند؛
و  ب��ا ش��ركت های ديگ��ر  را  •  نهاي��ت هم��كاری 

انجمن های كسب و كار داشته باشند؛
•  مسايل اخالقی دركسب و كار را رعايت نمايند؛

• روحي��ه ي نوآوری و توان ريس��ك پذيری داش��ته 
باشند.

در اي��ن صورت می توان اميد داش��ت كه نوآوری و 
فعاليت های تحقيق و توس��عه بتوانن��د نتايج عملياتی 

خود را در بازارهای بين المللی به ظهور برسانند.
از جمله تفاوت هاي كنسرس��يوم و خوش��ه ي صنعتي 
اين است كه در كنسرسيوم هدف استفاده ي حجمي 
از ظرفيت هاي كاري ش��ركت هاي مورد نظر است و 
به پتانس��يل ها توجه مي شود و در خوش��ه استفاده از 

ظرفيت تخصصي اعضا مطرح اس��ت. در كنسرسيوم 
ش��ركت ها هم��ه ي اجزا را به صورت مج��زا دارند و 
ش��خصيت حقوقي جدايي نيستند. در خوشه هر كدام 
از اج��زا تكميل كنن��ده ي يك كار كالن هس��تند و 
ش��خصيت حقوقي مي باشند. در كنسرسيوم يك كار 
يا پروژه يا يك بازار مشترك وجود دارد و در خوشه 

جنبه ي نظارتي برقسمت ها قوي تر است.

4. مزاياي ايجاد كنسرسیوم ها در ايران
با توجه به اهميت مزيت هاي نسبي بخش هاي مختلف 
ب��ه ويژه بخش صنعت و معدن و به منظور بكارگيري 
صحي��ح اي��ن مزيت ه��ا در جه��ت اجراي��ي نمودن 
خواس��ته ها و افزايش بهره وري، پيش��نهاد می شود تا 
به كمك بخش خصوصي و با هدايت دس��تگاه هاي 
اجراي��ي ذيرب��ط كنسرس��يوم هاي تحقيقاتي صنعتي 
ايجاد شوند. تأس��يس اين كنسرسيوم ها كمك شايان 
توجهي به توس��عه ي بخش صنعت و معدن و درنتيجه 

اقتصاد كشور خواهد نمود.
از مزاي��اي ايجاد اين كنسرس��يوم ها مي توان به موارد 

اشاره نمود:
1. حماي��ت از ايجاد پيوند مناس��ب، بي��ن بنگاه هاي 
اقتص��ادي، متوس��ط، ب��زرگ )اعط��اي كمك هاي 
هدفمند( توسعه ي شبكه ها، خوش��ه ها و زنجيره ها و 
انجام تمهيدات الزم براي تقويت توان فني- مهندسي 
تخصصي، تحقيق و توس��عه و بازاريابي در بنگاه هاي 
كوچك و متوس��ط و توسعه ي مراكز اطالع رساني و 

تجارت الكترونيك براي آن ها؛ 
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2. رفع مش��كالت و موانع رشد و توسعه ي بنگاه هاي 
كوچ��ك و متوس��ط و كمك به بل��وغ و تبديل آنها 
ب��ه بنگاه هاي بزرگ و رقابت پذير و اصالح س��اختار 

قطبي كنوني؛
3. ايجاد زمينه ي اش��تغال براي نيروهاي كارآمد بخش 
غيردولتي و خصوصي و اس��تفاده از ظرفيت هاي خالي 
و بدون استفاده ي صنايع، جذب سرمايه هاي غيردولتي، 
توانمندس��ازي بخش هاي خصوصي به منظور گسترش 
رقابت و افزايش سهم بازار، و ارتقاي خود كفايي ملي. 

5. نتیجه گیری و پیشنهادات
يك��ي از اهداف مهم در كش��ور های در حال توس��عه، 
جهت دهي، سازمان دهي وهم افزايي بخش هاي مختلف 
صنعت، از قبيل، خدمات مختلف فني و مهندسي، تأمين 
و س��اخت تجهيزات مي باشد. كش��ورايران با دارا بودن 
تعداد بی شماری از واحدهای صنعتي، موقعيت ويژه اي 
براي توس��عه ي اقتصادي دارد. با اين ديدگاه و براساس 
مطالعات انجام شده در كشور، مشاهده شد كه اين صنايع 
بايد داراي بازار مطمئن و هدفمندي باشند تا براين اساس 
بتوانند ادامه ي حيات و فعاليت داش��ته باش��ند. از طرف 
ديگر وجود پراكندگي در اين قبيل صنايع باعث گرديده 
است كه بهره برداري از منابع خدادادي و طبيعي به نوعي 
غير اقتصادي گردد، در حالي كه با يك سياست صحيح 
و اصولي اين صناي��ع مي توانند در قالب يك زنجيره ي 
كامل توليد ضمن حمايت از همديگر، موجبات رشد و 

تعالي خود و ساير واحدها را فراهم نمايند.
اي��ن كنسرس��يوم ها، وظيف��ه دارن��د ت��ا ب��ا هدايت 
تش��كل هاي خصوصي)NGO(  و غير دولتي از قبيل 
خان��ه ي صنعت، انجمن س��ازندگان، انجمن خدمات 
مهندسي و اتاق بازرگاني، انجمن صنايع و ... شرايط 
الزم را جهت تحقق هدف مورد نظر كه همانا حضور 
در عرص��ه ي رقابتي مي باش��د را براي ش��ركت ها و 

واحدهاي توليدي فراهم نمايند.ژ
---------------------------

منابع:
1-مديري��ت دانش )آموزه هايي از مهندس��ي دانش( نوش��ته:جي 

ليبوويتز ترجمه:محمد حسن زاده.
2-مهندس��ي مجدد و مديريت دگرگون س��ازي س��ازمان ها نيك 

ايبلنسكي ترجمه:منصور شريفي كلويي.
3-مهندسي مجدد سازمان ها نوشته حميد اسالمي.

4-الزامات فرآيند جهاني شدن تحقيق و توسعه در قرن حاضر، سيد 
مهام الدين طباطبائي، احمد موسايي ،رضا بندريان.

5-Managing creativity the Dynamics of work 
and organization Howard Davis  Richard 
scase.
6- bidauit F.and cum mings T innovating 
through Alliances: Expectations and 
limitations  R&D Management vol. 24 .
7-Brock off, k.,Research and Development 
cooperation  bet ween Firms . A classification 
by structural  variables , international journal 
of  technology Management 6.3-4.
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داليل متنوعي 
براي شكل گیري 

كنسرسیوم ها وجود 
داشته است. اما 

يك هدف بزرگ 
در تشكیل تمامي 

كنسرسیوم ها مشترک 
است و آن »صرفه در 

مقیاس« مي باشد. 

شكل 1. نمونه ي ارتباطات در كنسرسيوم 

نقش كنــــسرســـــیوم ها

شكل 2. نمونه ي 
ارتباطات در يك 

خوشه ي صنعتي
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نقش كنــــسرســـــیوم ها

3
قسمت سوم

خودترمیمی، شاخص  ها و 
سـرمايه  گذاري در شـبكه  ي هوشـمند 

هم��ان طور ك��ه مس��تحضر هس��تيد در مجموعه 
مق��االت ش��بكه هاي الكتريكي هوش��مند برآنيم 
تا به ابعاد مختلف اين ش��بكه ها و نيز ش��اخص ها 
و ويژگي ه��اي آن ها بپردازيم. در همين راس��تا 
در قسمت هاي اول و دوم، در خصوص نيازهاي 
الكتريك��ي  ان��رژي  بش��ر در ح��وزه ي  كنون��ي 
صحبت كرديم و به اين نتيجه رس��يديم كه يكي 
از راهكارهاي اساس��ي تأمين ان��رژي الكتريكي 
م��ورد ني��از بش��ر در آين��ده  اي نزدي��ك و البته 
همي��ن امروز، اس��تفاده از ش��بكه هاي الكتريكي 
هوش��مند مي باشد. س��پس به بررسي چالش هاي 
پي��ش روي تحقق اين ش��بكه ها پرداختيم و يك 
سري از ويژگي هاي آن ها را برشمرديم. در اين 
ش��ماره قصد داريم ديگر مشخصه هاي اساسي را 

به تفصيل بيان كنيم.

دکترعلیرضا فریدونیان  1

علی دشتیانه 5 

دکترحمید لسانی 2

نوید سروش فر 6 

حامد تدینی 3

محمد مهدوی 7

رویا پشنگ پور 4

حامد میر سعیدی 8

1. پژوهشگر پسا دکتری، آزمایشگاه سیستم و ماشین، دانشكده  ي برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
    استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2. استاد دانشكده  ي برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
3. دانشجوی کارشناسی مهندسی برق دانشگاه تهران

4. دانشجوی کارشناسی مهندسی برق دانشگاه صنعت آب و برق )شهید عباسپور(
5. دانشجوی کارشناسی مهندسی برق دانشگاه صنعت آب و برق )شهید عباسپور(
6. دانشجوی کارشناسی مهندسی برق دانشگاه صنعت آب و برق )شهید عباسپور(
7. دانشجوی کارشناسی مهندسی برق دانشگاه صنعت آب و برق )شهید عباسپور(
8. دانشجوی کارشناسی مهندسی برق دانشگاه صنعت آب و برق )شهید عباسپور(

واژه های کلیدی :
شبكه ی هوشمند

سرمایه گذاری
استانداردها
کیفیت توان

ش
�ار

نگ

ـد
ــ

ــ
رآين

ف Smart Grids
شبكه های الكتريكی هوشمند
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3.8.  فعال سازی خدمات و بازارهای 
جديد و نیز ارايه  ی محصوالت و 

خدمات جديد [1]
در ش��بكه های ام��روزی تأمي��ن ان��رژی الكتريكی، 
تع��داد محدودی بازار ب��رق داريم كه ب��ه هيچ وجه 
يكپارچه نيس��تند و باي��د گفت اين س��امانه ي تأمين 
انرژی، هيچ گونه حق انتخابی برای انتخاب ش��ركت 
تأمين كنن��ده  ی انرژی و ي��ا نوع تأمين به مش��تركان 
نمی ده��د. اي��ن در حال��ی اس��ت كه قرار اس��ت در 
ش��بكه های هوش��مند نوين هم تع��داد بازارهای برق 
افزاي��ش يابن��د و هم اين ك��ه حق انتخاب بيش��تری 
به مش��تری داده ش��ود. اين امر مس��تلزم اين است كه 
بازارهای برق اضافه ش��ده، با ي��ك ديگر يكپارچه و 
هماهنگ گردند.  در ش��بكه های هوش��مند پتانس��يل 
بس��يار زيادی ب��رای نوآوری و اس��تفاده از اطالعات 
پيش��رفته وجود دارد. بسياری از فناوري هايی كه قرار 
اس��ت در ش��بكه های هوش��مند آينده به كار گرفته 
ش��وند بر تقويت توانايی اندازه  گيری و حس تمركز 
می كنند و اين شبكه ها را با قابليت بيشتری از آگاهی 
و دس��ت يابی ب��ه عملك��رد مؤثرتر هم��راه می كند. 
ناگفته پيدا اس��ت كه اين توانايی ها برای ش��بكه های 
نوين بس��يار بنيادی می باشند و اصوالً برای رسيدن به 
اهداف شبكه  ی هوشمند ضروری هستند. )برای مثال 
می توان گفت كه چنان چه در سال 2003 در شبكه  ی 
برق اياالت متحده از حس��گرهای پيش��رفته اس��تفاده 

شده بود، شايد آن فاجعه رخ نمی داد.(
تاريخ زندگی بش��ر نشان داده است كه حكومت های 
مرك��زی نقش مهمی در ايجاد و اس��تفاده از ابتكارها 
دارن��د. اي��ن نق��ش در بخ��ش الكتريس��يته ش��امل 
آسان سازی ابداع و استفاده از استانداردها، توسعه  ی 
برنامه ه��ای بهره وری، س��رمايه  گزاری در برنامه های 
تش��ويق مصرف كنندگان در اصالح الگوی مصرف 
آنان و نظارت بر بازار دادوستد به منظور جلوگيری از 
رفتارهای سودجويابه در عرصه  ی رقابت برای تأمين 

انرژی الكتريكی می باشد.
در همين راستا بايد بيان كرد كه استانداردها نقش مهمی 
در توس��عه و توانمندسازی ش��بكه ايفا می كنند. برای 
مثال پردازش مداوم توانايی همكاری در ش��بكه های 
هوش��مند، با اس��تفاده از اس��تانداردهای يكپارچه و 
منعط��ف منجر به همكاری مؤثر و ب��ا قابليت اطمينان 
باال در اين ش��بكه ها می شود. چنين اس��تانداردهايی 
اي��ن اطمين��ان را به م��ا می دهد كه تجهي��زات و نرم  
افزارهای خريداری ش��ده از فروشندگان مختلف در 
ب��ازار صنعت برق، می توانند با هم ارتباط و همكاری 
مؤثر و پايدار داشته باشند. از ديگر مزيت های استفاده 
از اين اس��تانداردهای يكپارچه، يك��ی بهبود قدرت 
انتخاب مش��تركان و ديگری افزايش بازده اقتصادی 
ش��بكه هم ب��رای توليدكنندگان و هم ب��رای مصرف  

كنندگان می باشد.

1.3.8. فوايد كلی استانداردها
 ايجاد اين اطمينان كه به طور قطع سرمايه  گذاری های 
حال حاضر در آينده  نيز ارزش��مند هس��تند: به دليل 
س��رعت باالی تغييرات در فناوری های مورد استفاده 
در شبكه های هوشمند و امكان منسوخ شدن آن ها در 
آينده  ای نزديك، صنايع مختلف و نيز فروش��ندگان، 
انگيزه  ی زي��ادی برای س��رمايه  گذاری در اين بازار 
ندارن��د و در نتيجه باي��د كاری كرد كه ترس از عدم 
مؤثر بودن س��رمايه  گذاری ها و س��وددهی مناس��ب 
برای آن ه��ا از بين برود. راهكار مؤث��ر در اين زمينه 
استفاده از اس��تانداردهای يكپارچه است كه می تواند 
تضمي��ن كن��د در گذر زم��ان و با پيش��رفت فناوری 
به دليل آن كه در اس��تفاده از فناوری های گذش��ته و 
آينده از اس��تانداردهای يكس��انی استفاده شده است، 
پس فناوری های سابق با فناوری ها و نيازهای آينده تا 
حد امكان سازگار خواهند بود و سرمايه  گذاری های 

انجام شده در اين زمينه ها هدر نخواهد رفت.
در اين مورد در ادامه بيشتر صحبت خواهيم كرد.

كمك به ايجاد خدمات جديد در شبكه های هوشمند: 
پروتكل ها و اس��تانداردهای به اشتراك گذاشته شده 
اين اطمين��ان را ايجاد می كنند كه فناوري های جديد، 
قابل اس��تفاده و سازگار با ش��بكه های هوشمند باشند 
و هزينه ه��ای س��رمايه  گذاری نامطمئن ب��ا كم كردن 
هزينه های دادوستد كاهش يابد. استانداردها همچنين 
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به مش�تريان در پذيرش فناوري ها و تجهيزات جديد در 
خانه شان حس اعتماد می بخشند.

حماي��ت از ح��ق انتخ��اب مش��تريان: زمان��ی كه در 
ش��بكه  ی الكتريكی از اس��تانداردهای يكسانی برای 
خدمت رس��انی به مش��تركان استفاده نش��ود، قدرت 
انتخاب و ابتكار عمل مشتركان محدود می شود، زيرا 
نبود استاندارد يكسان سبب می شود كه محصوالت و 
خدمات يك شركت با محصوالت و خدمات شركتی 
ديگر تفاوت زيادی داشته باشد و در نتيجه مشتركان 
تنه��ا بتوانند خود را با يكی از اس��تانداردهای موجود 
وف��ق دهند و تا آخ��ر مجبور به اس��تفاده از خدماتی 
خواهند ش��د كه با آن اس��تاندارد اوليه  ی انتخابش��ان 
هماهنگ اس��ت. در مقابل، می توان از استانداردهايی 
اس��تفاده كرد كه بر مبنای رضاي��ت و توافق عمومی 
انتخاب ش��ده باش��ند تا اين نگرانی ها برطرف شده و 

وجود قدرت انتخاب برای مشتريان تضمين شود.
كمك به نگه داری قيمت ها در سطح پايين: استانداردها 
می توانند از عدم يكپارچگی و ناهماهنگی بازار برق 
در زمينه ی يكس��ان س��ازی قيمت ها، كاهش آن ها و 
نيز توانمندسازی مش��تريان در پرداخت قيمت انرژی 

الكتريكی و خريد برق جلوگيری كنند.
ب��ه عنوان مثال��ی در اي��ن زمينه می توان ب��ه هنگامی 
اش��اره كرد كه استاندارد USB مورد پذيرش همه  ی 
توليدكنندگان رايانه قرار گرفت. اين امر موجب آن 
شد كه اتصال ميان دستگاه های الكتريكی به صورت 

چش��م گيری افزايش يابد و از بس��ياری از مشكالت 
موجود در اين زمينه جلوگيری شود.

 كم��ك به ايج��اد بازارهای برق جديد و توس��عه  ی 
بازاره��ای برق س��ابق: اس��تانداردهای هم��كاری و 
هماهنگی در ش��بكه های هوش��مند باي��د به صورت 
جهانی ميان تمام فراهم كنندگان شبكه های الكتريكی 
هماهنگ ش��وند. اي��ن هماهنگی می توان��د منجر به 
بازارهای برق با وس��عت منطقه  ای، قاره  ای و جهانی، 
ايجاد فرصت های جديد صادرات و واردات انرژی، 
دس��ت يابی به اقتصاد بهين��ه و ايجاد زمين��ه  ای برای 

رقابت ش��ركت  كنندگان ش��ود.

4.8. تولید برق با كیفیت باال برای 
محقق شدن اقتصاد ديجیتالی

در ش��بكه های ام��روزی، بيش ت��ر تمرك��ز بر قطع 
نش��دن ش��بكه اس��ت. در نتيجه  ی اين امر تاكنون 
پاس��خ و روش مناس��بی ب��رای مس��ايل مرب��وط به 

كيفيت توان داده نشده است.]2[
اين در حالی اس��ت كه در شبكه  ی هوشمند اولويت 
نخس��ت بر تآمين با كيفيت انرژی الكتريكی اس��ت. 
در اين خصوص سعی دست اندركاران بر اين است 
ك��ه در  زمينه  ی قيمت و كيفيت برق و حل س��ريع 
مس��ايل و مش��كالت آن اقدامات مؤث��ر و به جايی 

صورت گيرد.]2[
يكی از آثار اصلی و مرتبه  ی اول توليد برق باكيفيت، 
يافتن اين اطمينان است كه زمان خاموشی نيروگاه ها 
كاه��ش می ياب��د و از ات��الف ان��رژی جلوگي��ری 

می شود.
برای روشن ش��دن اهميت اين موضوع الزم است به 
اين مسأله توجه جدی شود كه قطعی برق و خاموشی 
و نيز ن��ازل بودن كيفي��ت انرژی الكتريك��ی به طور 
ميانگين س��االنه 100 ميليارد دالر برای اياالت متحده 

هزينه  ی اضافی در بر دارد.]3[
ش��ايد اكنون برای ش��ما اين س��ؤال مطرح شده باشد 
كه اساس��اً كيفي��ت توان به چ��ه معنا اس��ت و به چه 
مفهومی كيفيت توان اطالق می شود؟ به همين دليل، 
پيش از ادامه  ی بحث به معرف��ی مفهوم كيفيت توان 

می پردازيم.
كيفيت توان به معنای تعامل ميان تجهيزات و ش��بكه 
و ني��ز تعامل و همكاری ميان ش��بكه و مش��تريان آن 
اس��ت. هم چنين افزايش كيفيت توان س��بب از ميان 
رفت��ن نگرانی دخالت در برابر اختالالت می ش��ود. ) 
اختالالت به معنای تنوع در شبكه و اتفاقات آن و نيز 

بروز وقايع مختلف است.(
در ادام��ه مفه��وم كيفي��ت ت��وان را در ه��ر يك از 
بخش ه��ای متن��وع و گوناگون ش��بكه  ی قدرت )از 

توليد تا انتقال و توزيع( بررسي مي كنيم:
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1.4.8. عوامل مؤثر بر کیفیت توان
از آن ج��ا ک��ه برای رس��یدن به ه��ر هدف��ی باید بر 
مجموع��ه  ی عوامل مؤثر ب��ر آن و نی��ز راهکارهای 
رس��یدن به آن اش��راف داش��ت، در زیر مجموعه  ی 

عوامل مؤثر بر کیفیت توان را نام می بریم:

تجهیزات مش��تری، تجهیزات تولید و ش��بکه )اعم از 
ساختار،  وضعیت، عملکرد و ...(

در ش��کل 8.3 به خوب��ی این عوام��ل را در ارتباط با 
یکدیگر مشاهده می کنیم:

از اس��تانداردهای تأمین باکیفیت انرژی الکتریکی در 

ولتاژه��ای باال می توان به حفظ ولت��اژ منبع تغذیه در 
محدوده  ی خاصی اشاره کرد.]4[

کیفی��ت توان دو گروه خ��اص از اختالالت را در بر 
می گیرد: یکی تغییرات ایجاد شده در شبکه  ی قدرت 

و دیگری حوادثی که در شبکه رخ می دهند.
در زمین��ه  ی نخس��ت، بای��د گفت که در ش��بکه  ی 
تأمی��ن ان��رژی الکتریکی به طور پیوس��ته تغییرات را 
اندازه  گی��ری می کنند. این در حالی اس��ت که وقایع 
و حوادث در ش��بکه  ی قدرت به ش��کل ناگهانی رخ 
می دهند. در نتیجه برای تش��خیص وقوع این حوادث 
و وقای��ع همواره به ی��ک س��امانه  یاندازه  گیری فعال 

نیازمندیم.
مهم ترین این تغییرات عبارتند از:

• تغییرات کم ولتاژ
• وجود هارمونیک ها؛ هارمونیک ها به علت بارهای 
غیرخطی به وجود می آیند. سطح باالی هارمونیک ها 
تلف��ات خط��وط را افزای��ش می ده��د و عم��ر مفید 

تجهیزات را کاهش می دهد..
  rmsتغیی��رات تصادف��ی یا تکراری در:Flicker  •
ولتاژ بین 90 تا 110 درصد ولتاژ نامی که در تجهیزات 
الکتریکی تولید می شود .درحقیقت تغییرات سریع و 

قابل مشاهده ،سطح نور است.
• ع��دم تعادل فازها و نیز عدم وجود تعادل میان اجزا 

و مشخصات شبکه
از جمل��ه حوادث��ی نیز ک��ه در ش��بکه رخ می دهند، 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تغییرات سریع ولتاژ
• نرخ ه��ای پایینsag :1  مق��دار rms ولتاژ که زیر 
ولت��اژ اس��می 10 تا 90 درصد ب��رای 0/5 چرخه تا 1 
دقیقه اس��ت. زمانی اتفاق می افتد ک��ه مقدار زیادی 
بار ش��روع به کار می کنند یا هنگامی که یک مشکل 

1- dips

 

 

 

 

 

 
 

 هريك از عوامل كليدي موفقيت  عملكرد مؤثر برسازي سرمايه و ) تأثيرات مثبت بهينه5-8شكل 

عوامل كليدي  سازي سرمايه و اجراي مؤثر عملياتاثرات بهينه
 موفقيت

 كنند: بندي موارد زير  فراهم ميهاي الزم را براي دستهاجزاي كنترل پيشرفته داده
 تجهيزات پويا 
 هاي بارگيريسرمايه 
 بينيتعميرات قابل پيش 

 اطمينان

كند كه حتي در ايستگاه اتوماسيون مجدداً وسايل ناظر كنترل كننده را فراهم مي
 امنيت توانند مورد استفاده قرار گيرند.هاي ديگر شبكه ميقسمت

 كنند:را فراهم ميهاي زير افزاري قابليتهاي نرمحسگرهاي پيشرفته و ساير بخش
 اي براي ايجاد پيشرفتها و آناليز ريشهآناليز شمار شكست 
 هايي براي تراكم بيشتر برق موجود در سرمايهموقعيت 

 اقتصاد

به تحقق موارد زير كمك ي نظارت و اجرا هاي مركب در بكارگيري سرمايهپيشرفت
 :كند مي

 تعويض تجهيزات ناكارآمد 
  صرف انرژي بيشتر در سرمايه پرهيز از 
 ي نظارتي كمترتجهيزات با هزينه در ايجاد اطمينان بيشتر 

ور و كارآمد بهره
 (كيفيت)

هاي منابع پتانسيل بيني و رفع مشكالت و رخنهي پيشكاهش آلودگي به وسيله
 سازگار با محيط زيست مضر

 ايمني نظارتيهاي نگهداري و كاهش تالش كاهش در معرض خطر بودن از طريق
 

عملياتي و  3 شبكه (از لحاظ ساختار
 حاالت)

 تجهيزات توليد كنندهتجهيزات مصرف

شبـــکه های الکتریــــــکی هوشمنــــــــــــــد

شکل 8 .2 . مفهوم کیفیت توان در بخش  های مختلف شبکه

شکل 8 .3 . عوامل مؤثر بر کیفیت توان
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شبکه 
)از لحاظ ساختار عملیاتی و حاالت(
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شبـــکه های الکتریــــــکی هوشمنــــــــــــــد

و اجرایی و سایر کارهای جزیی اشاره کرد.
در ش��بکه های پیشرفته، بهینه  س��ازی داده ها به معنای 
این نیس��ت که تجهیزات ب��ا حداکثر ن��رخ عملکرد 
کار کنند، بلکه به این معنی اس��ت که هرکدام از این 
لوازم و اجزای ش��بکه با س��ایر لوازم و اجزای شبکه 
ارتباط متقابل داشته باشند و در نتیجه بتوانند حداکثر 
کارکرد را داش��ته باش��ند و حداقل هزینه را در برابر 

بیشترین میزان بازدهی به شبکه تحمیل کنند.
اما باید گفت که بر س��ر راه دست یابی به این هدف، 
در شبکه های امروزی مشکالتی وجود دارد. از جمله 
این که در شبکه های امروزی س��امانه  یاطالعاتی که 
زمان دقی��ق به کارگیری لوازم، تجهی��زات و اجزای 
ش��بکه را تعیین کند، ب��ه طور معمول وج��ود ندارد. 
در کنار این مش��کل، اپراتورها تنه��ا زمانی به وجود 
اختالالت در سامانه و نیز چگونگی شرایط تجهیزات 
پی می برند که برای تعمیر و نگهداری به سراغ وسایل 
و تجهیزات بروند و یا این که به دلیل خاموشی ناچار 

شوند به وضعیت تجهیزات رسیدگی کنند.
هم چنی��ن در ش��بکه  ی ق��درت ام��روزی از ابزار و 
فناوري های مهم و پیش��رفته ب��رای تعمیر و نگهداری 
استفاده نمی ش��ود و از ابزارهای پیش بینی نیز به طور 
مؤثر بهره برداری. در کنار تمام این موارد، می توان به 
این موضوع اشاره کرد که در صنعت برق و شبکه های 
قدرت امروزی سامانه های ارتباطی استانداردی وجود 
ندارد و همین فقدان س��امانه های مخابراتی و ارتباطی 
مانع توس��عه  ی مدیریت س��رمایه  گذاری ها و نیز مانع 
اجرای طرح های بهینه  س��ازی می گردد. در عین حال 

شکل 8 .4 . اختالالت متداول شبکه
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زودگذر رخ می دهد.
• ت��ورم:2 هنگامی رخ می دهد که ولتاژ rms بیش از 
ولتاژ اس��می 10 تا 80 درصد ب��رای هر 0/5 چرخه تا 

1 دقیقه باشد.
• انقطاع3 ]3[

در نتیجه می توان گفت کیفیت توان واقعی، نتیجه  ی 
تعامل بین شبکه و تجهیزات متصل به آن است.

5.8.بهینه سازی سرمایه ها و عملکرد مؤثر
درش��بکه های امروزی استفاده ش��ده در سرتاسر دنیا 
شاهد مشکالت بسیاری هستیم. یکی از این مشکالت 
این اس��ت که می��ان داده ه��ای عملیات��ی، مدیریت 
دارایی ها و فرآیند کس��ب و کار س��امانه  ي هماهنگ 

و یکپارچه  ای وجود ندارد.
در مقابل، در ش��بکه  ی هوش��مند بر روی این مس��أله 
تاکید ش��ده اس��ت که از داده هایی که از پارامترهای 
ش��بکه به دست می آیند، اس��تفاده شود. در عین حال 
بر پیش گیری از حوادث مرب��وط به بار و نیز کاهش 

اثرات ناشی از آن بر مشتریان تأکید شده است. 
هم چنین در این گونه ش��بکه ها تالش بر این است که 
ضایع��ات ان��رژی کاهش یابد و نیز ب��ا کاهش قیمت 
تمام ش��ده  ی اس��تفاده از منابع انرژی بتوان استفاده از 

آن ها را افزایش داد.
ب��ا اس��تفاده از محاس��بات مختل��ف و از طریق انجام 
روش های اقتصادی، می ت��وان تغییرات تولیدی یک 
شبکه  ی الکتریکی را در واحدهای ژنراتوری و برای 
رسیدن به ناحیه  ی بهینه از لحاظ اقتصادی معین کرد. 
اس��تفاده  ی به موقع و س��ریع این روش ه��ا، هم چنین 
موجب هدایت مطلوب الکتریکی، در جهت رسیدن 
به درک��ی صحیح از احتیاجات س��امانه  یتأمین انرژی 
الکتریکی می باش��د. به عنوان مث��ال می توان دریافت 
ک��ه یک ژنراتور به چ��ه میزان بخار یا س��وخت نیاز 
دارد و در نتیج��ه می توان با هزینه  ای پایین تر برای هر 
یک از ژنراتورها، انرژی الکتریکی مورد نیاز را تولید 
ک��رد. در واقع در یک س��امانه  یبهینه ب��رای آن که با 
کم ترین هزینه بتوان بیشترین میزان بار را تأمین کرد، 
باید س��طوح تولید واحدهای اختصاصی را محاسبه و 
ارس��ال کرد. عدم انجام این کار موجب آن می شود 
که هزینه ها با سطح تولید متناسب نباشد، زیرا تلفات 
انتقال به الگوهای تولید وابس��ته اس��ت. در نهایت به 

همین دلیل، راه حل این است که تولید بهینه شود.
از جمله ویژگی های تولید بهینه این است که می تواند 
میان میزان تولید و ظرفیت ذخیره  سازی و نگهداری، 
ارتباطی مناسب برقرار کند و به همین دلیل با استفاده 
از این روش می توان محدودیت هایی که در زمینه  ی 
تراکم خطوط بار وجود دارد را از میان برد تا با اضافه 
بار مواجه نشویم. از دیگر ویژگی ها و مزیت های این 
عمل می توان به امکان مدل کردن هزینه های عملیاتی 

2- swell 
3- interruption
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ب��رای تعمير و نگهداری ابزاره��ای بزرگ تر نيز هيچ 
توافق��ی برای تعيين ميزان هزينه های نگهداری وجود 

ندارد.
اي��ن در حالی اس��ت كه قرار اس��ت در ش��بكه های 
آينده برای رس��يدن ب��ه هدف بهينه  س��ازی لوازم و 
دارايی ها و نيز عملكرد مؤثر تجهيزات و ش��بكه ها، 
از وجود حس��گرها بهره برد. در حقيقت به وسيله  ی 
اين حسگرها می توان شرايط و وضعيت تجهيزات را 
در زمان بس��يار كم )و در واقع بدون ذره  ای مكث( 

جم��ع آوری ك��رد.
در ضمن با اس��تفاده از مدل های مشترك اطالعاتی4 
)CIM(، اتوماسيون ايستگاه های فرعی5 )SA( و نيز 
حسگرهاي ارتباطی گس��ترده  ی بي درنگ، می توان 
اطالع��ات مفي��د و مؤث��ری را از وضعيت ش��بكه در 
ه��ر لحظه درياف��ت كرد. در همين راس��تا بايد به اين 
نكته توجه ك��رد كه بهينه  س��ازی زمانی رخ می دهد 
ك��ه ظرفيت های بكر و مناس��ب را شناس��ايی كنيم و 
بدين وسيله بتوانيم از اس��تفاده از منابع توليد پرهزينه 
جلوگيری كنيم؛ پس بايد دانس��ت كه همان گونه كه 
در بهينه  س��ازی استفاده از حس��گرها اهميت بسزايی 
دارند، برنامه ريزی برای اس��تفاده  ی درست و مناسب 
از لوازم، تجهيزات، دارايی ها و س��رمايه ها نيز بس��يار 
مهم است. در نهايت بايد گفت كه انتقال از وضعيت 
كنونی ب��ه وضعي��ت آين��ده  ی بهينه  س��ازی نيازمند 

به كارگيری فناوری هايی در سطوح مختلف است.
در ش��بكه  ی پيش��رفته ب��رای رس��يدن ب��ه رويكرد و 
جايگاهی مناس��ب در راس��تای بهينه  س��ازی نيازمند 

دست يابی به دو هدف مهم اطالعاتی زير هستيم:
• گ��ردآوری اطالع��ات و داده ب��رای پ��ردازش با 

برنامه های كاربردی بهينه شده
• انتشار بي درنگ اطالعات و داده در سطح گسترده

براساس آن چه گفته شد می توان نتيجه گرفت كه در 
بهينه  س��ازی و بهبود عملكرد، اطالعات و بهره  گيری 

از آن ها بسيار مهم است.

4- Common Information Model
5- Substation Automation

1.5.8. سطوح مختلف بهینه سـازی لوازم 
و تجهیزات در شبكه های قدرت

برای بهينه  س��ازی ش��بكه های ق��درت می توان چهار 
سطح زيرا را نام برد:

• سطح توزيع
• سطح اداره6

• س��ازمان های انتقال منطقه  ایRTO( ها )و س��طح 
كنترل محله  ای

• سطح برنامه ريزی
در راه رسيدن به بهينه  سازی در سطوح باال می توان به 
موانع زير كه نيازمند حركت به س��مت دست يابی به 
برنامه های كاربردی و فناوری های باالتر است اشاره 

كرد:
• مخاطره در سرمايه  گذاری در روش های نوين

• وجود تجهيزات پايه  ای منسوخ و قديمی
• بی ميل��ی و مخالفت با تغيير) هم از س��مت مصرف 
كنندگان و هم از سوی سرمايه  گذاران و هم از لحاظ 

شبكه و مشكالت سخت افزاری(]5[ 

6.8. خودترمیمی
شبكه  ی هوشمند قادر اس��ت به كمك انواع خاصی 
از حس��گرها كه لحظه ب��ه لحظه از وضعيت س��امانه  
اطالعات جمع آوری می كنند، مش��كالت س��امانه  را 
شناس��ايی و حتی پيش بينی كند. در نتيجه، شبكه قادر 
می ش��ود تا برای جلوگيری از اشكاالت و خرابی ها، 
اقدام كند و در صورت عدم وجود راه حل مناس��ب 

6-  Operations level

برای كاه��ش اثرات بعدی، تصميم گي��ری نمايد. از 
س��وی ديگر ش��بكه  ی هوش��مند به  گونه  ای طراحی 
ش��ده اس��ت كه نقصان و خرابی در يك قس��مت از 
ش��بكه به ساير قس��مت های آن گس��ترش پيدا نكند. 
)به عبارت ديگر ش��بكه  ی هوش��مند با ايزوله كردن 
قس��مت های آسيب ديده در شبكه مانع از سرايت آن 

به قسمت های ديگر می شود(
اين در حالی است كه در شبكه های امروزی تازه بعد 
از ايجاد خطا، به دنبال چاره می رويم و برای حفاظت 
از ش��بكه اقدام می كني��م تا بتواني��م از بروز خطرات 

بعدی جلوگيری كنيم.]6[

7.8. مقابله با حمالت تروريستی و 
خرابكارانه و حفاظت از شبكه در برابر 

فجايع طبیعی
در م��ورد حوادثی كه برای ش��بكه  ی هوش��مند رخ 
می ده��د، باي��د گف��ت ك��ه عوام��ل تهديدكننده  ی 

شبكه  ي هوشمند به دو دسته تقسيم می شوند. 
• حمله های فيزيكی )فاجعه های طبيعی و موش��ك و 

مواد منفجره(
• حمله های سايبري 

ب��رای مقابله با فاجعه های طبيعی، س��امانه بايد قابليت 
كاهش موارد زير را داشته باشد:

• كاهش تهديدها به وسيله  ی افزايش قدرت شبكه و 
طراحی آن به گونه  ای كه از ايجاد عوامل تهديدزا و 

حمله كننده بازداری شود؛
• كاه��ش آس��يب پذيری ش��بكه از طري��ق حفاظت 
سرمايه در برابر حمله های فيزيكی و سايبري با فراهم 

 

 

 

 

 

 
 

 هريك از عوامل كليدي موفقيت  عملكرد مؤثر برسازي سرمايه و ) تأثيرات مثبت بهينه5-8شكل 

عوامل كليدي  سازي سرمايه و اجراي مؤثر عملياتاثرات بهينه
 موفقيت

 كنند: بندي موارد زير  فراهم ميهاي الزم را براي دستهاجزاي كنترل پيشرفته داده
 تجهيزات پويا 
 هاي بارگيريسرمايه 
 بينيتعميرات قابل پيش 

 اطمينان

كند كه حتي در ايستگاه اتوماسيون مجدداً وسايل ناظر كنترل كننده را فراهم مي
 امنيت توانند مورد استفاده قرار گيرند.هاي ديگر شبكه ميقسمت

 كنند:را فراهم ميهاي زير افزاري قابليتهاي نرمحسگرهاي پيشرفته و ساير بخش
 اي براي ايجاد پيشرفتها و آناليز ريشهآناليز شمار شكست 
 هايي براي تراكم بيشتر برق موجود در سرمايهموقعيت 

 اقتصاد

به تحقق موارد زير كمك ي نظارت و اجرا هاي مركب در بكارگيري سرمايهپيشرفت
 :كند مي

 تعويض تجهيزات ناكارآمد 
  صرف انرژي بيشتر در سرمايه پرهيز از 
 ي نظارتي كمترتجهيزات با هزينه در ايجاد اطمينان بيشتر 

ور و كارآمد بهره
 (كيفيت)

هاي منابع پتانسيل بيني و رفع مشكالت و رخنهي پيشكاهش آلودگي به وسيله
 سازگار با محيط زيست مضر

 ايمني نظارتيهاي نگهداري و كاهش تالش كاهش در معرض خطر بودن از طريق
 

عملياتي و  3 شبكه (از لحاظ ساختار
 حاالت)

 تجهيزات توليد كنندهتجهيزات مصرف

شكل 8 .5 . تأثيرات مثبت بهينه  سازي سرمايه و عملكرد مؤثر بر  عوامل كليدي موفقيت 
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كردن موارد نياز؛
• كاه��ش تأثيرپذي��ری و نتاي��ج ي��ك حمله  يموفق  
به وس��يله  ی تأكي��د و تمركز روی ط��رح و منابع در 

مدت زمان بهبودی سريع.
يكی از فوايد ش��بكه هاي هوش��مند كاهش تأثيرات 
اقتص��ادی و محل��ی در زمان رخداد ي��ك فاجعه  ی 
طبيعی است. به عنوان مثال شبكه  ی هوشمند می تواند 

تأثير موارد زير را هنگام خرابی ها كاهش دهد:
• كاه��ش هزين��ه  ي مربوط به ات��الف محصوالت و 

تلفات توليد
• كاهش تلفات مربوط به قطع برق برای صرف زمان 

بيشتر
• كاهش وسعت جغرافيايی در زمان قطعی برق

• توسعه و پيشرفت زمان بهبود قطعی برق
فاجعه ه��ای طبيع��ی،  مناس��ب  مثال ه��ای  از  يك��ی 
زلزله  ياخير ژاپن )ناش��ی از سونامی( است كه رخداد 
اين حادثه باعث افزايش اهميت وجود ش��بكه  ی برق 
هوش��مند شد. توجه نكردن به طرح و امنيت شبكه  ی 
هوش��مند در اين كشور باعث ش��د كه عوامل طبيعی 
ي��ا انس��انی كه در ش��بكه  ي هوش��مند می توانس��ت 
آس��يب كوچكی باش��د به يك فاجعه تبديل ش��ود. 
نتايج س��امانه  يتوليد و انتقال و توزيع تركيب ش��ده با 
محدوديت های هوشمندی شبكه  ي برق به طور كامل 
در ژاپن به معرض ظهور رس��يد. اين در حالی اس��ت 
كه اگر شبكه  هوشمند بود برق خدمات ريلی توكيو 
قطع نمی ش��د و مشكالت اقتصادی و اين همه تلفات 

بوجود نمی آمد.
پس ب��ا توجه به مثال فوق می ت��وان نتيجه گرفت كه 
ش��بكه های توليد، انتقال و توزيع امروزی نس��بت به 

حمالت و فجايع طبيعی بسيار آسيب پذيرند.
در مقابل در شبكه های هوشمند، اصل بر اين است كه 
به موقع و سريع به حمالت و وقايع طبيعی پاسخ دهيم 
]6[ و پس از وقوع فجايع طبيعی به س��رعت نسبت به 

ترميم شبكه اقدام كنيم.]7[
همزمان با پيش��رفت چش��م گير علم و فناوری در قرن 
بيست و يكم، نقاط آسيب پذير جديدی به شبكه های 
الكتريكی هوشمند وارد می شود. شبكه های رايانه  ای، 
دستگاه های الكتريكی هوشمند و درگاه های ارتباطی 
از جمله مواردی هستند كه نيازمند حفاظت گسترده  ای 
می باش��ند. دليل اين امر آن اس��ت كه يك ش��بكه  ی 
هوشمند دارای تعداد زيادی دستگاه های الكتريكی و 
ارتباطی اس��ت كه می توانند مسيری برای نفوذ به آن، 

اقدام برای حمله به آن و نابودی آن ها شوند.]8 و 1[
امنيت در ش��بكه  ی هوش��مند تنها به معن��ای مقابله با 
خطرات و از بين بردن نقاط آس��يب پذير نيست، بلكه 
تحقق اين امر ما را به س��وی عدم وابستگی به استفاده 
از مناب��ع انرژی خارجی كه خود می تواند روزی مورد 
حمله قرار گيرد، س��وق می ده��د. مفهوم ديگر امنيت 
منحصر به فرد كردن شبكه  يهوشمند است. اين امر خود 
نيازمند محقق شدن انتظارات بسيار زيادی است كه ما 

از سامانه های كنترل انرژی و تأمين ارتباطی برای كنترل 
لحظه به لحظه  ي لوازم و تجهيزات ش��بكه می باش��د. 
اطمينان يافتن از امنيت ايجاد ش��ده نيازمند گس��ترش 
و پيشرفت دايم اس��تانداردهای موجود و كامل كردن 
اس��تانداردهايی است كه پيش��رفته نمی باشند. از سوی 
ديگر می توان ادعا كرد كه تالش برای ايجاد همكاری 
ميان آژانس های دولتی، صنعت و صنايع همگانی برای 
تكامل بلندمدت فناوری های استفاده شده در اين زمينه 
ضروری اس��ت. يك��ی از مهم تري��ن و تأثيرگزارترين 
بخش های اين تالش، ش��ناخت اولويت بندی خطرات 
وارده و گس��ترش اس��تانداردها و خطوط راهنما است 
ك��ه امكان طراحی برنامه هايی را برای از بين بردن اين 

خطرات موجب می شوند.]8 و 1[

9. اطمینـان از سـرمايه گـذاری در زمینه ی 
تحقق شبكه ی هوشمند: آيا تضمینی هست؟

در پايان اين قس��مت از بحث، بد نيس��ت در اين مورد 
صحب��ت كنيم كه چگونه می توان اطمينان حاصل كرد 
كه سرمايه  گذاری در شبكه  ی هوشمند، منجر به منسوخ 
ش��دن و كهنگ��ی آن در آين��ده نمی ش��ود و در واقع 
چگونه می ت��وان به اين اطمينان رس��يد كه در صورت 
س��رمايه  گذاری كالن در اين بخش، س��ود مناسبی باز 
می گردد. در حقيقت بايد به اين س��ؤال پاسخ دهيم كه 
آيا با توجه به پيش��رفت برق آسای فناوری در سال های 

آينده، سرمايه  گذاری های ما به هدر نخواهد رفت؟]9[
در پاسخ به مجموعه  ی س��ؤاالت باال می توان نكات 

زير را مطرح كرد:
نخست اين كه سرعت تغييرات فناوری در صنعت برق 
و ش��بكه های الكتريكی بسيار آرام تر از ساير زمينه ها 
است. برای مثال در عرض سه سال يك لپ تاب كهنه 
می شود، در حالی كه عمر مفيد شبكه های الكتريكی 

هوشمند نيم قرن می باشد.

شبــكه های
الكتريــــكی

هوشمنــــ
ــــــــد
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در اين جا ذكر اين نكته ضروری اس��ت كه بايد ميان 
دو مفهوم كهنگی فناوري و كهنگی ابزار و تجهيزات 
تمايز قائل ش��د. ممكن اس��ت عمر يك وسيله بسيار 
زياد باش��د، ولی به دليل آن كه فناوري های جديدی 
در زمينه  ی استفاده  ی آن مطرح شده  اند، نتوان آن را 
مورد اس��تفاده قرار داد. در حالی كه در مقابل ممكن 
است يك وس��يله عمر كمی داشته باشد، و ما مجبور 
باش��يم دايم آن را تعويض كنيم ولی در عين حال به 
دلي��ل آن كه فناوری مورد اس��تفاده در آن وس��يله با 
سرعت كمی تغيير می كند، ناچار شويم هر بار همان 
مدل قبلی آن وسيله را خريداری كنيم و مورد استفاده 
قرار دهيم. در مورد ش��بكه های قدرت نيز بايد به اين 
نكت��ه توجه كرد كه هم عمر وس��ايل و تجهيزات در 
اين شبكه به نس��بت باال است و هم عمر فناوری های 
اس��تفاده ش��ده در آن ها؛ البته بس��يار بهتر اس��ت كه 
ب��ا پيش بينی اين مط��ب كه با توجه به پيش��رفت ها و 
نيازهای كنونی ممكن اس��ت در آينده  ای نزديك و 
يا دور، فناوری های جديدی به شبكه  ی قدرت اضافه 
ش��وند، ش��بكه را طوری طراحی و پياده  سازی كنيم 
كه قابليت س��ازگاری با پيشرفت های جديد را داشته 
باش��ند و برای پذيرفتن فناوری ه��ای جديد، انعطاف 

الزمه را دارا باشند.
در همين راس��تا اشاره به س��ه ويژگی زير كه مانع از 
منس��وخ شدن شبكه های هوش��مند می شود، خالی از 

لطف نيست:
• Fireware Upgradability: Firewareه��ا 
نرم افزارهای ادغام شده و آميخته با وسايل و تجهيزات 
الكتريكی هستند كه قابليت به روز شدن را دارند و به 
همي��ن دليل می توانند نقش مهمی را در جلوگيری از 

منسوخ شدن شبكه  ی الكتريكی ايفا كنند.
• كمون7: اين ويژگی به س��رعتی اش��اره دارد كه به 
كم��ك آن می توان داده ها را انتق��ال داد و پردازش 
كرد. در واقع س��امانه، با كمون پوش��يدگی و كمون 
كم تر می تواند داده ها را با س��رعت بيشتری پردازش 
كن��د و در نتيجه تأخير در اين گونه س��امانه ها كمتر 
مش��اهده می گردد. هم چنين ش��بكه  ی هوشمند اين 
قابليت را دارد كه در صورت لزوم، امكان برداش��ت 

داده ها را با سرعت بسار زياد فراهم كند.

7- latency

• پهنای باند مناسب: همان طور كه می دانيد، اصطالح 
پهنای باند به مقدار حجم داده  ای اطالق می ش��ود كه 
می توان توسط يك شبكه، ارسال و دريافت نمود. از 
طرف ديگر عمليات های پيش��رفته نيازمند انتقال داده 
در حجم باال هستند، كه شبكه  ی هوشمند اين امكان 

را فراهم می كند.
يك سؤال مهم در بخش كنترل بارگيری مشتريان اين 
اس��ت كه چه كس��ی تصميم می گيرد كه چه زمانی و 
كجا وسايل برقی را خاموش كند. پاسخ اين است كه 
در ش��بكه های هوش��مندی كه در بخش هايی از اروپا 
مانند هلند اجرا گرديده برنامه ها و نرم افزارها مس��ؤول 
اين امر می باش��ند اما باور عمده بر اين اس��ت كه برای 
مصارف روزانه، واگذاری كنترل وسايل برقی به دست 
خود مصرف كنندگان بس��يار بهتر می باشد؛ چراكه در 
اين مس��ير خود آن ها می توانند به سيگنال های قيمت 
عكس العمل نش��ان دهند. از ط��رف ديگر هيچ كس 
دوست ندارد زمان خود را به طور مداوم صرف كنترل 
قيمت ها و تنظي��م مصرف خود براس��اس آن ها كند، 
در نتيجه بهترين راهكار آن اس��ت كه ما يك س��ری 
دس��تگاه های ارزان قيمت را برای كاربران فراهم كنيم 
كه در زمان های مناسب دستورهای الزم را با توجه به 

قيمت لحظه  ای انرژی الكتريكی صادر كند.
اين وسايل می توانند يكی از دو عكس العمل زير را با 

توجه به قيمت لحظه  ای برق نشان دهند:
• خود وس��ايل خانگ��ی می توانند قادر ب��ه دريافت 
س��يگنال از ش��بكه  ی هوش��مند باش��ند و به كمك 

سوييچ های خودكار صرفه  ی اقتصادی فراهم كنند.
• يك نفر خود بتواند با مش��اهده  ی اطالعاتی كه اين 
دس��تگاه ها ارايه می دهند، مصرف خود را تنظيم كند 
و در نتيجه تصميم بگيرد وس��ايل مورد استفاده  اش را 

چه زمانی روشن و چه خاموشی كند.
س��امانه های كنترل��ی در بخ��ش بارگي��ری هم چنين 
می توانن��د در مواقع ضروری )به عن��وان مثال زمانی 
كه مش��تريان از پرداخت صورت حساب خود سر باز 

زده  اند( مشتريان را از شبكه قطع كنند.

نتیجه گیري قسمت سوم
در اين س��ري مقاالت تا پايان اين قس��مت به بررس��ي 
ويژگي ها و شاخص هاي شبكه هاي الكتريكي هوشمند 
پرداخته  ايم. ديديم كه اين شبكه ها يكي از راهكارهاي 
موث��ر و مه��م انتق��ال و توزي��ع ان��رژي الكتريكي در 
آينده  اي نزديك خواهند بود. س��پس به سراغ بررسي 
ويژگي هاي آن ه��ا رفتيم. در واقع تا بدين جا فقط آن 
چه را كه شبكه  ي هوشمند براي ما به ارمغان مي آورد 
را مورد بررس��ي قرار داده  ايم، اما نگفته  ايم كه چگونه 
مي توان به اين ويژگي ها دست پيدا كرد. اين آن چيزي 
اس��ت كه در بيشتر به آن خواهيم پرداخت. در قسمت 
بعدي، بخش دوم اين مقال��ه، يعني خودترميمي را در 
ش��بكه هاي الكتريكي هوش��مند آغاز مي كنيم. همان 
ط��ور كه مي دانيد و در آينده نيز بيش��تر به آن خواهيم 

پرداخ��ت، وج��ود خودترميمي يك��ي از ضروريات 
اساسي ش��بكه هاي هوشمند الكتريكي است كه بدون 
آن ني��ز مي توان ش��بكه را محقق كرد، اما بس��ياري از 
ابعاد و ويژگي هاي ش��بكه  ي هوشمند )كه اطالق لفظ 
هوش��مند را ممكن مي س��ازد(، در نب��ود خودترميمي 

غيرقابل تصور خواهد بود.
---------------------------
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در مقاالت به چاپ رس��يده در شماره های قبلی 
از سلس��ه مقاالت »معرفي معماري س��امانه هاي 
كنت��رل DCS مطرح دنيا « ت��ا به حال معماری 
پنج نوع س��امانه ي كنترل گسترده يا DCS از 
شركت هاي بزرگ توليد كننده ي اين محصول 
 TXP، PCS7، CENTUM، تحت عناوين
ب��ه   Experion PKS و   Industrial-IT
تفصيل معرفی ش��دند. در ادامه ي اين مقاالت، 
مطلب ارايه ش��ده در اين ش��ماره قصد دارد به 
 Rosemount شركت DCS معرفي معماری

بپردازد.
 حاص��ل Fisher-Rosemont ش��ركت
 و Fisher ادغام دو ش��ركت بزرگ بين المللي
Rosemont مي باشد. اين شركت همانند بعضي 
 ،DCS از ش��ركت هاي رقيب در حوزه ي توليد
 مدل هاي مختلف��ي را به بازار ارايه داده اس��ت.
 س��اخت RS3 اين مدل ها عبارتند از س��امانه ي
 PROVOX سامانه ي ،Rosemont شركت
 ساخت DeltaV و Fisher ساخت ش��ركت
 سامانه هاي .Rosemont–Fisher ش��ركت
 PROVOX و RS3 مهندس��ي هر دو م��دل
 اس��ت. در حال Windows NT مبتن��ي ب��ر
 اين شركت يعني DCS حاضر آخرين نسخه ي
DeltaV ب��ا نس��خه ي V11.x تحت س��امانه 
 Windows XP،  Windows 2003 عامل
 با ش��بكه ي مبتني بر اترنت به Windows و 7

.بازار عرضه شده است

1. تاريخچه
شركت Fisher-Rosemont حاصل ادغام 
دو شركت بزرگ بين المللي است. شركت بين 
الملل��ی Control Fisher ب��ه عنوان طراح 
جهانی، توليد كننده و عرضه كننده ي شير  های 
كنت��رل و رگوالتور ها، يك��ي از بزرگ ترين و 
قديمی ترين ش��ركت های در ح��وزه  ي كنترل 
فرآيند می باش��د. اين ش��ركت در سال 1880 
ب��ا ثبت اختراع گارو نر پمپ توس��ط مؤس��س 
ش��ركت، تأس��يس گرديد. عالوه بر شير  های 
كنت��رل و رگوالتورها، اين ش��ركت همچنين 
طراح و س��ازنده ي س��امانه های كنت��رل نهايی 

نيز مي باش��د. محصوالت Fisher در تعدادی 
از صنايع، از جمله ش��يميايی، پااليش، قدرت، 
و كاغ��ذ و خمي��ر كاغذ اس��تفاده می ش��وند. 
ام��روزه Fisher يكي از ش��ركت های فرعی 
 ،Emerson Process Management

است.
ش��ركت Rosemont نيز كه در سال 1956 به 
عنوان بخشي از برنامه ي فضايي آمريكا تأسيس 
ش��د، طراحی و تولي��د تجهي��زات اندازه گيری 
ابزاردقي��ق را ب��رای كاربرده��ای صنعتی انجام 
مي ده��د. اين ش��ركت ك��ه در ابتدا بيش��تر در 
زمين��ه  ي كنترل حركت1 فعاليت مي كرد پس از 
 Emerson Electric تملك توسط ش��ركت
در س��ال 1976 با اين ش��ركت تركيب شد و در 
 Fisher س��ال 1992 با خريداري شدن شركت
توس��ط اين مجموعه، ش��ركت جدي��دي به نام 
fisher-Rosemount  ايج��اد گردي��د كه 
با فعاليت در زمينه ي اتوماس��يون فرآيندي، ارايه 
كننده ي راه حل ه��ای كنترل فرآيندهاي صنعتی 
از جمله س��خت افزار كنترل، نرم افزار و خدمات 
مش��اوره اي مي باش��د. اين ش��ركت در آس��تين 
تگزاس به عنوان يك ش��ركت تابعه از ش��ركت 

Emerson Electric فعاليت مي كند.

1. Motion Control

معرفی 
سامانه ی 

 Delta v

معرفی 
سامانه ی 

 Delta v

معرفی معماري 
 DCSسامانه هاي كنترل

مطرح دنیا
----------------

قسمت دهم
----------------

معرفی معماري 
 DCSسامانه هاي كنترل

مطرح دنیا
----------------

قسمت دهم
----------------

واژه های کلیدی :
DCS

کنترل کننده
معماری سامانه

Delta V
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2. مقدمه
س��امانه ي DeltaV كه ن��ام آن برگرفته از معادله ي 
مهندسی ش��تاب يعني dv/dt )تغيير سرعت نسبت به 
تغيير زمان( مي باشد، يكی از بازيگران اصلی در بازار 
DCS اس��ت كه با محصوالت ش��ركت هايي چون 
 ABB، Honeywell، General Electric،
مي كن��د.  رقاب��ت   Yokogawa و   Invensys
 Provox جايگزين س��امانه ي DeltaV س��امانه ي
DCS شده اس��ت. ساختار قيمت گذاری اين سامانه 

متفاوت از بسياری از سامانه های DCS می باشد.
س��امانه ي DeltaV در سال 1996 آغاز به كار نمود 
و از آن زم��ان در سراس��ر جهان با تع��داد IO ،10 تا 
30000 و بيش��تر نصب شده اس��ت. اين سامانه طيف 
وس��يعی از صنايع نظير علوم زيس��تی، فلزات، معدن، 
نفت و گاز، مواد شيميايی، مواد غذايی و آشاميدنی، 
  DeltaV .كاغذ و پااليش��گاه ها را پوش��ش مي دهد
قادر ب��ه كاهش هزينه ه��ای عمليات��ی و نگهداری با 
اس��تفاده از سامانه های باز و س��ازگار با فناوری هايي 

مانند فيلدباس FF و PROFIBUS  مي باشد. 
مشخصه هاي اصلي اين سامانه عبارتند از:

معمـاري جديـد: برخ��الف راه حل ه��اي كنترلي 
مرسوم امروزي مانند DCS، PLC ، و يا سامانه هاي 
تركيبي، جريان اطالعات بدون محدوديت س��امانه ي 
DeltaV بين دس��تگاه های هوش��مند فيلد، سامانه ي 
DeltaV، و س��امانه هاي برنامه ري��زي منابع بنگاه2، 
مزي��ت فوق العاده ای را در س��هولت اس��تفاده ايجاد 
ك��رده و ش��تاب قابل توجه��ي در س��رعت اداره ي 
فرآين��د ارايه مي كند. همچني��ن قابليت هاي يكپارچه 
مانند فيلدباس، كنترل پيشرفته و كنترل دسته ای را نيز 

2.Enterprise Resources Planning systems

فراهم مي نمايد.
پلنـت هوشـمند: با داش��تن يك معم��اری جديد، 
س��امانه ي DeltaV ب��ه طور كام��ل قابليت های يك 
 FOUNDATION پلنت هوشمند« مانند فيلدباس«
HART ، ، گذرگاه هاي سرعت باال و كنترل پيشرفته 

را دارا مي باشد.
مقیـاس پذيري: س��امانه ي DeltaV ه��م از نظر 
ان��دازه و ه��م عملك��رد مقياس پذي��ر مي باش��د. اين 
ش��ركت ادعا مي كند كه اين س��امانه اولين سامانه ا ي 
اس��ت كه يك معم��اری واحد را ب��ا قابليت كامل از 

اندازه ي كوچك به بزرگ ارايه مي دهد.
حوزه ي عملكردي: سامانه ي DeltaV، طيف كاملی 
از كاربرد ه��ا در ي��ك منطقه ي جدا ش��ده از فرآيند 
اصلي تا يك س��امانه ي اتوماس��يون كامل در سراسر 
يك پلنت را شامل مي شود. تعداد سيگنال ها مي تواند 
ش��امل ده ها I/O تا ده ها هزار I/O باشد و اين يعني 
اين كه س��امانه ي DeltaV تم��ام ابزار هاي كامل را 

برای مديريت هر نوع فرآيندي فراهم می كند.
پااليش��گاه ها،  مع��ادن،  در   DeltaV س��امانه ي 

De
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كارخانه ه��اي توليد دارو، كارخانه های توليد كاغذ 
و مق��وا، و پلنت هاي ش��يميايی ب��رای كنترل تعداد 
زيادی حلقه های كنترل با اس��تفاده از يك سامانه ي 

واحد كنترل يكپارچه مورد استفاده قرار می گيرد.

3. معماري
 PlantWeb بخشی از معماری DeltaV سامانه ي
اس��ت كه ي��ك معماری پلن��ت ديجيت��ال مبتني بر 
 FOUNDATION اس��تانداردهای ب��از مانن��د

 ،PROFIBUS و Fieldbus، HART، OPC
با اس��تفاده از روش هاي كنترل پيشرفته مانند كنترل 
پيش بي��ن مبتني بر مدل ش��بكه هاي عصب��ي و غيره 
ب��رای بهب��ود عملكرد پلن��ت می باش��د. تجهيزات 
اندازه گيري ابزاردقيق هوش��مند، پوزيشنر  شير هاي 
كنت��رل، آنااليزر ها و انواع ديگر دس��تگاه های فيلد 
داراي اي��ن قابليت آن را با س��امانه ی DeltaV در 
اين شبكه كنترل به اشتراك مي گذارند. همچنين با 
استفاده از يك سامانه ي كنترل ايمني در اين سامانه 

DeltaV شكل 1. ساختار سخت افزاري سامانه  ي

DeltaV شكل2. معماري سامانه  ي
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موقعيت های غير طبيعی با هش��دار زود هنگام به 
اپراتوره��ا و كاركنان نگهداری پلنت اطالع داده 
مي شود. شكل 1ساختار سخت افزاري اين سامانه 

را به تصوير كشيده است.
ش��بكه ي كنترل DeltaV يك ش��بكه ي مبتني 
بر اترنت اس��تاندارد )پياده سازي شده به صورت 
افزون��ه( مختص س��امانه  ي DeltaV مي باش��د. 
به طوري كه دستگاه ها و سامانه  هاي متنوعي چون 
ايس��تگاه هاي كاري DeltaV، كنترل كنن��ده ي 
 I/O ماژول ه��اي ،I/O كارت ه��اي ،DeltaV
راه دور، و gatewayهاي بی س��يم هوش��مند به 

شبكه ي كنترل DeltaV متصل مي شوند.
مجوزه��ای مختلف��ي ب��رای ان��واع مختلف��ی از 
ايستگاه های كاری DeltaV موجود است. پايگاه 
داده ي مركزی بر روی ايس��تگاه كاری مهندسی 
ق��رار گرفته اس��ت. هرچند كه راهب��رد كنترل را 
می توان در يك ايستگاه كاری اجرا كرد ولي هر 
دو كنترل پيوس��ته و كنترل ترتيبی معموالً به يك 
كنترل كننده ي DeltaV بارگذاري مي گردد، به 
طوری كه در صورت از دست دادن موقت يكی 
از ايستگاه های كاری در كنترل فرآيند وقفه ای به 

وجود نخواهد آمد.
 DeltaV س��امانه ي   PlantWeb معم��اری 
افزايش قابليت اطمينان سامانه را از طريق افزونگی 

و با استفاده از امكانات زير فراهم مي كند:
• Ethernet Network Connections
• Controllers
• Controller and Field Interface 
Power Supplies
• Digital HART I/O and Cassic (AI, 
AO, DI, DO) Field Interface Cards
• H1 FOUNDATION fieldbus with 
Integrated Power and Diagnostics
• Profibus DP Master Interface
• Modbus RTU/ASCII Interface
• SIS Logic Solvers
• SISNet Communications
• Batch Executive
• Zone Servers
• OPC Servers 

 PlantWeb 3 .1. معماري
مبتني بر فیلد3

پلن��ت  معم��اری  ي��ك   PlantWeb عن��وان 
ديجيتال اس��ت كه از قدرت تجهيزات هوش��مند 
فيلد برای بهبود عملكرد پلنت اس��تفاده می كند. 
PlantWeb نه تنها يك محصول ساده نيست، 
بلكه ي��ك راهبرد ثابت ش��ده ب��رای ايجاد يك 

3.PlantWeb™ Field-based Architecture

معماری پلنت ديجيتال اس��ت ك��ه می تواند عملكرد 
پلنت را بهينه كند. همان طوري كه از شكل نيز اقتباس 
مي شود در اين معماري در واقع هر يك از تجهيزات 
فيل��د و مؤلفه هاي كنترل��ي فرآيند به عنوان يك گره 

شبكه محسوب مي شوند. 
اي��ن معم��اری ي��ك راه ح��ل اتوماس��يون صنعتي 
می باش��د كه مديريت دارايی ه��ا و اجرای مديريت 
و كنت��رل فرآين��د را از طريق س��ه مؤلفه ي كليدی 

زي��ر فراه��م مي كن��د:
 Intelligent field devices •
 Standards & platforms •

 Integrated modular software •

معماری پلنت ديجيتال PlantWeb از قدرت هوش 
پي��ش بين ب��رای اطمين��ان از عملكرد پلنت اس��تفاده 

مي كند به طوري كه در پيش بينی و جلوگيری از 
مشكالت، اطالعات تشخيصي را از دستگاه های 
هوشمند )سيمی و بی سيم( استخراج مي كند؛ قبل 
از آن كه مشكالت موجود بتوانند بر فرآيند شما 

تأثير مخرب بگذارد. 
چيزی كه باعث مي ش��ود PlantWeb از ديگر 
معماری ه��ای اتوماس��يون متفاوت به نظر برس��د 

عبارت است از:
• اي��ن تنها معماری پلنت ديجيتال اس��ت كه در 

هزاران پروژه با موفقيت به اثبات رسيده است؛
• ه��وش پيش بين ش��ما را ق��ادر به شناس��ايی و 
جلوگيری از شرايطي مي كند كه می تواند باعث 

بروز مشكالت گردد؛
• راهبرد شبكه ي كنترل، متمركز نيست؛

• به گونه اي مهندس��ی ش��ده اس��ت ت��ا به طور 
مؤثر اطالعات را از دس��تگاه های هوش��مند فيلد 

جمع آوری و مديريت نمايد؛
• در هر سطح از معماری از استاندارد هاي مختلف 
ديجيت��ال اس��تفاده مي كند. از جمل��ه بهره گيری 
 FOUNDATION اس��تاندارد  از  كام��ل 

Fieldbus؛
• نه تنه��ا كنترل فرآيند را فراه��م مي كند، بلكه 
بهينه س��ازی دارايی ه��ا و امكان يكپارچه س��ازي 
با ديگر س��امانه های كس��ب و كار و سامانه هاي 

اتوماسيون را نيز فراهم می كند.
 

DeltaV 3 .2. راه حل های
سامانه ي اتوماسيون DeltaV از دو سامانه ي اصلي 
BPCS )سامانه ي كنترل فرآيند پايه( و SIS )سامانه 

با تجهيزات ايمنی( تشكيل شده است.

DeltaV ش��كل 3. راه حل  های اتوماس��يون
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ش��امل   BPCS DeltaV س��امانه ي 
 I/O كنترل كننده ه��ا، منابع قدرت و ماژول های
 IO متعدد و جعبه ي ترمين��ال مربوط به خطوط
داراي   DeltaV كنترل كننده ه��اي  مي باش��د. 
ماژول هايي هس��تند ك��ه ارتباطات با ش��بكه ي 
كنترل را براي ماژول های I/O و اجراكننده هاي 
منط��ق SIS4 )در ص��ورت اس��تفاده( پش��تيبانی 
مي كنن��د. عالوه بر اين، س��امانه ي اتوماس��يون 
DeltaV شامل شبكه ي كنترل و انواع مختلف 

ايستگاه های كاری در شبكه ي كنترل است.
تمام��ي عمليات كنترل��ي پايه، دس��ته ای و كنترل 
گسس��ته در داخل كنترل كننده ها اجرا مي گردد و 
هيچ ورودي خروج��ي بر روي خود كنترل كننده 

وجود ندارد. 

4. ايستگاه هاي كاري
ايس��تگاه های كاری DeltaV براس��اس آخرين 
مدل از ريزپردازنده های مبتنی بر Intel و با سامانه 
عام��ل Microsoft Windows XP و 2003 
مي باشند؛ به طوري كه طيف كاملی از برنامه های 
كاربردی را برای پوش��ش فعاليت هاي پيكربندی 
س��امانه، رابط كاربری اپراتور، مهندسی، تعمير و 
نگهداری، و توابع يكپارچه س��ازي بر پايه ي اين 

سيس��تم عامل ها فراهم مي كند. 
به طور كلي در سامانه ي DeltaV سه نوع ايستگاه 

كاري وجود دارد كه عبارت است از:
•ProfessionalPLUS Station with 

ProfessionalPLUS software
•Operator Station with Base, 

Maintenance, Professional, and 

4.DeltaV Logic Solvers

Operator software
•Application Station with 
Application software

4 .1. خدمت  دهنده ي  
ProfessionalPLUS )ProPlus(

هم��ه ي م��واردي ك��ه ب��راي پيكربن��دی، كنترل و 
عيب يابي در پلنت نياز اس��ت، در مجموعه ابزار هاي 
 ProPlus موجود بر روي خدمت  دهنده يا ايس��تگاه

در دسترس مي باشد.
پاي��گاه داده ي  ProPlusب��ا داش��تن مش��خصه ي 
شی ءگرا، امكان دسترس��ی به تمام اطالعات از جمله 
دريافت داده  از برنامه های ش��ركت ها ثالث را فراهم 
مي كند. اين خدمت  دهنده با يك مجموعه ي كامل از 
ابزارهای مهندسی، عملياتي و عيب يابي همراه است، 
به طوري ك��ه ابزار هاي گرافيك��ی پيكربندی راهبرد 
كنترل IEC 61131-3 و اشكال زدائی تا پيكربندی 

صفح��ات گرافي��ك فرآين��د و ثب��ت داده را دارد. 
همچنين ماژول��ي تحت عنوان »مديريت كاربران« نيز 
ديده شده است كه توس��ط آن كاربر  دسترسی های 
كاربر و امنيت سامانه ي خود را از يك محل مديريت 

مي كند.

به ازاي هر س��امانه ي DeltaV نياز به يك ايس��تگاه 
 ProPlus ايس��تگاه  ي��ك  مي باش��د.   ProPlus
از مجموع��ه ي نرم اف��زار ProPlus و س��خت افزار 
DeltaV ساخته شده است. اين ايستگاه های كاری 
دربرگيرنده ي پاي��گاه داده ي مركزی DeltaV نيز 
هس��تند. خدمت  دهنده يProPlus  داراي وظايف 

زير است:
• ذخيره س��ازي پيكربندي ه��ا و اراي��ه ی خدم��ات 

پيكربندي
• بايگاني داده هاي مختلف

• نمايش اطالعات
• فراهم نمودن قابليات هاي كنترل فرآيند

4 .2. ايستگاه هاي اپراتوري
ايستگاه هاي اپراتوري داراي وظايف زير مي باشند:

• بايگاني داده
)HMI( نمايش اطالعات فرآيند به اپراتور ها •

• فراهم نمودن قابليت تغيير در فرآيند
ان��واع مس��ير هاي ارتباط��ي در ايس��تگاه هاي كاري 

عبارتند از:
• Redundant Control network
• Windows XP Workgroup –PSCC_
DeltaV
• Windows Networking and TCP/IP 
protocol

5 . كنترل كننده ها
در سامانه ي DeltaV خانواده ي كاملي از كنترل كننده ها 
ب��راي پياده س��ازي و اجراي راهبرد ه��ای كنترل عادي، 
پيشرفته در دسترس است. در اين سامانه قابليت افزونگی 
كاملي در سطح كنترل كننده و منبع تغذيه براي كاربرد هاي 
مهم و حياتي وجود دارد، به طوري كه كنترل كننده ها و 
زيرس��امانه  هاي IO در اين س��امانه برای محيط هايي با 
 Class I, Division 2 and Zone 2 كالس بن��دي

طراحي شده اند.
از  گوناگون��ي  ان��واع  داراي   DeltaV س��امانه ي 
كنترل كننده ه��اي س��ری M و S مي باش��د. به عنوان 
مث��ال MD Plus VE 3006، MX VE 3007 و  
SX SE3007 كنترل كننده هاي اين س��امانه محسوب 
 MD Plusو MD مي گردند. تفاوت بين مدل هاي

DeltaV شكل5.  ايستگاه هاي كاري سامانه  ي

Proplus شكل4.  ساختار ارتباطي خدمت  دهنده  ي
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DeltaV )DCS(

در مقدار حافظه  آنها مي باش��د. ب��ه عنوان مثال حجم 
حافظه ي كنترل كنن��ده ي MD برابر 41BM و نوع 

MD Plus آن برابر 84BM مي باشد. 

MD Plus  و  MD 5 .1. كنترل كننده ي
MD Plus ارتباط��ات و كنترل  كنترل كنن��ده ي 
بي��ن دس��تگاه ه��ای زمين��ه و س��اير گره ه��ا را در 
ش��بكه ي كنترل فراهم می كن��د. راهبردهای كنترل 
و تنظيمات بس��امان ايجاد شده بر روی سامانه های 
قبل��ی DeltaV را می توان با اي��ن كنترل كننده ي 
قدرتمن��د اس��تفاده ك��رد. كنترل كننده هاي س��ري 
 M5 بع��دي كنترل كننده هاي س��ري  نس��ل   MD
مي باش��ند. به طوري ك��ه پردازنده ي آنه��ا 4 برابر 
 10Mbps سريع تر و سرعت شبكه ي آنها به جاي 
100Mbps اس��ت. الزم به يادآوري اس��ت  برابر 
MD Plus داراي قابليت  ك��ه كنت��رل كنن��ده ي 

افزونه ي كامل نيز مي باش��د.
كنترل كنن��ده ي MD Plus همه ي امكان��ات و توابع 
M5 را ب��ا مقدار زيادی از حافظ��ه را برای كاربرد هاي 
دس��ته ای ب��زرگ و نيز س��اير برنامه های كارب��ردی با 
حافظه ي باال را فراهم مي كند. قابليت هاي كنترلي شامل 
راهبرد هاي كنترل پيشرفته مي باشد كه همگي در داخل 

كنترل كننده ي MD اجرا مي گردند و عبارتند از:
PID كنترل كننده ي •

• پشتيباني از منطق كنترلي گسسته )در مقابل پيوسته 
يا آنالوگ(

• انجام تبديالت سيگنالينگ5
• قابليت توليد آالرم

• كنترل فازي6

MX 5 .2.كنترل كننده هاي سري
كنترل  كننده ه��اي MX هم��ه ي امكان��ات و تواب��ع 
كنترل كننده هاي MD Plus را ب��ا دو برابر ظرفيت 
فراه��م می كنن��د. ب��ه عن��وان مث��ال داراي حافظه ي 

96MB مي باشند.

5.Signal conversions
6.Fuzzy control

S 5 .3.كنترل كننده هاي سري
س��خت افزار س��ري S س��امانه ي DeltaV قابلي��ت 
»پاس��خ به مجرد درخواست7« در زيرسامانه ي  IO را 
بر روی تمام فناوري اثبات ش��ده ي موجود در سری 
M می افزايد. با قابليت »تعويض داغ8«، شما می توانيد 
كنترل  كنن��ده ، كارت هاي I/O، دس��تگاه هاي فيلد و 
همچنين ايستگاه های كاری را در حالی كه تغديه دار 
بوده و در حال اجرا مي باشند، بيرون كشيده و يا بدون 
خرابی در كل سامانه گسترش و ارتقا دهيد. اين سري 

داراي دو مدل SX و SD مي باشد.

5 .4. كنترل پیشرفته
امروزه س��امانه هاي كنترل روند رو به رشدي را دنبال 
مي كنن��د. اين توس��عه در جهت كاه��ش هزينه هاي  
س��خت افزاري، تعميرات و نگهداري، نيروي انساني  
و ب��ه طور كلي كاهش انرژي از يك س��و و افزايش 
بهره وري از س��وي ديگ��ر، قابليت اطمينان س��امانه، 
و  تش��خيص  و  كنت��رل  س��امانه ي  انعطاف پذي��ري 
پيش بيني اش��كاالت، حركتي رو به جلو دارد؛ از اين 
رو موجب ش��ده تا روش هاي كنترلي پيشرفته مطرح 
گ��ردد. كنترل كننده ه��اي س��امانه ي DeltaV جزء 
معدود كنترل كننده هاي اتوماس��يون فرآيند مي باشند 
كه قابليت هاي كنترل پيشرفته را پياده سازي مي كنند. 
فلس��فه ي كنترل پيش��رفته ش��امل ايجاد مجموعه اي 
از قابليت هاي كنترل پيش��رفته در س��امانه هاي كنترل 

مي باشد كه عموماً شامل موارد زير است:
 Inspect •

Tune •
Fuzzy •

Simulate •
Predict •
 Neural •

 

7.on demand functionality
8.hot-swappable

S شكل 7 .كنترل كننده  ي سري

S براي كنترل كننده  ي سري IO شكل8 . واسط

DeltaV سامانهMD شكل 6- كنترل كننده هاي سري
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5 .1.4. تسـت و بازرسـي سامانه ي كنترل 
)Inspect(

اين قابليت اين امكان را فراهم مي كند كه بتوان سامانه ي 
كنترل، تجهيزات اندازه گيري و محرك ها مثل شير هاي 
كنترل را از لحاظ درستي عملكرد بازبيني و تست كرد. 
اين قابليت در كنترل كننده هاي سامانه ي DeltaV از 
آناليز بلوك هاي DI.DO.AI.Ao( IO( پش��تيباني 
ك��رده و بلوك هاي كنترلي مانن��د كنترل منطق فازي 
)PID،)FLC و MPC 9 را براي شرايط زير حمايت 

مي كند:
• كاراي��ي و اج��راي كنت��رل ب��ر اس��اس ش��اخص 

تغييرپذيري
• اندازه گيري غير نرمال يا وضعيت عملگرا

5 .2.4 .تنظیم دقیق10 
در حال حاضر اين قابليت براي تنظيم خودكار بلوك هاي 
عملك��ردي كنترل PID و كنترل براس��اس منطق فازي 
)FLC( ب��ر حس��ب ني��از و براس��اس قاعده ي نوس��ان 
خودبخ��ودي11 به كار م��ي رود.  از قابلي��ت تنظيم دقيق 
مي توان براي فرآيند هاي مختلف استفاده كرده و با استفاده 

از آن نياز هاي مختلف را در يك پلنت مشخص كرد.

9.Model Predictive Control
10.Tune
11.Self-Oscillation Principle

س��امانه هاي كنت��رل معموالً ش��امل مجموع��ه اي از 
حلقه ه��اي كنترل هس��تند كه در هر حلق��ه ي كنترل 
ني��ز تعدادي پارامتر وجود دارد كه تعيين صحيح آنها 
مالك رفتاري حلقه ي كنترل مي باش��د. بنابراين بعد 
از طراح��ي و محاس��به ي مق��دار پارامتر هاي حلقه ي 
كنترل مي توان با اس��تفاده از تنظيم دقيق، مقدار دقيق 

پارامتر ها را تعيين كرد.

)FLC( 125 .3.4 .كنترل با منطق فازی
اس��تفاده از كنترل به روش PID، سال هاست كه در 
صنايع فرآيندي مرس��وم مي باشد. به طوري كه اجرا 
و پياده سازي آن آسان اس��ت. امروزه قابليت كنترل 
فازی DeltaV امكان پاس��خ سريع تر به مجموعه ي 
تغيي��رات نقطه ي تنظيم ش��ده و يا توزيع بار را بدون 

12.Fuzzy Logic Control

هي��چ گونه اعوجاجي يا اغتشاش��ي فراهم می كند؛ به 
ط��وري كه در بس��ياري از حلقه ه��ا، الگوريتم ثبت 
ش��ده، عملكرد برتري در مقابل كنترل PID س��نتی 
نشان مي دهد. آزمايش ها نشان مي دهند كه به ميزان 
30 تا 40 درصد بهبود در كارايي نسبت PID سنتی 

وجود دارد.

5 .4.4 .كنترل با شبكه ي عصبي
اين نوع كنت��رل كننده مي توان��د جايگزين خوبي 
ب��ا كنترل كننده ي متداول  براي حلقه ه��اي كنترل 
و مرس��وم PID باش��د. با اس��تفاده از ش��بكه هاي 
عصبي مي توان حس��گر هاي مج��ازي براي نمايش 
و پيش بين��ي پارامترهاي��ي از فرآين��د ك��ه هزينه بر 
ب��وده و دسترس��ي ب��ه آنه��ا مش��كل اس��ت و ي��ا 

MPC شكل10. ساختار كلي

ش��كل9. بلوك هاي برنامه نويس��ي با منطق فازي در ابزار اس��توديو كنترل



91
ن 

ردی
فرو

 و 
 9

0 
ند

سف
 / ا

13
و0

 1
29

ی 
یاپ

 / پ
12

 و 
11

ره 
شما

 / 1
ل 4

سا

48

رل
ــت

ــ
كن

اندازه گيري آنها به طور مس��تقيم غيرممكن است، 
ايج��اد ك��رد. در اصطالح ب��ه ش��بكه هاي عصبي، 
حس��گرهاي نرم افزاري يا ش��بكه هاي هوشمند نيز 

گفته مي ش��ود.

5 .5.4.كنترل به روش پیش بین13
ام��روزه نح��وه ي كنت��رل فرآيند ه��اي صنعت��ي و 
انتخ��اب روش مناس��ب جهت اين ام��ر از اهميت 
به س��زايي بر خوردار است. الگوريتم كنترلي مورد 
اس��تفاده در صنعت باي��د داراي توانايي هاي الزم 
مانند س��هولت بكارگيري توس��ط اپراتور و تنظيم 

ساده باشد.
كنت��رل  پيش بين مبتن��ي بر مدل يك��ي از روش هاي 
پيش��رفته  در كنترل  مي باش��د كه در چند س��ال اخير 
كاربرد آنه��ا در صنعت و مراك��ز تحقيقاتي به طور 
چشمگيري گس��ترش يافته است. دليل اين امر ناشي 
از اين حقيقت اس��ت ك��ه كنترل كننده هاي پيش بين 
داراي قابليت ه��اي بس��ياري در كنت��رل فرآيند هاي 
مختلف مي باشند. هم اكنون از اين كنترل كننده ها در 
صنايع مختلف از قبيل نفت، گاز ، پتروشيمي، سيمان، 
صنايع ش��يميايي، برج هاي تقطير و خش��ك كننده و 
غيره اس��تفاده مي شود. كاربرد آنها نه تنها در صنعت 
بلكه در  پزش��كي و كنترل روبات ه��ا نيز با موفقيت 

همراه بوده اس��ت
:)MPC( استراتژي  كنترل پيش بين مبتني بر مدل •

ب��ه طور كل��ي كنت��رل پيش بي��ن مبتني بر م��دل، به 
روش ه��اي كنترلي اي گفته مي ش��ود ك��ه با كمك 
مدل��ي از فرآين��د مورد نظ��ر و حداقل س��ازي يك 
تابع معيار، س��يگنال هاي كنترل مطلوب را به دس��ت 
مي آورن��د. در الگوريت��م MPC مس��ير مطلوب به 
اندازه ي افق پيش بين14 از قبل مش��خص ش��ده است، 
حال بايد س��يگنال هاي كنترلي را ب��ه گونه اي تنظيم 
كرد كه خروجي پيش بيني شده تا حد امكان به مسير 

مطل��وب نزدي��ك گ��ردد.
در MPC خروج��ي كنترل كننده ب��راي زمان هاي 
بع��دي، به گونه اي محاس��به مي گ��ردد كه خروجي 
پيش بين��ي ش��ده ي فرآيند ت��ا حد امكان به مس��ير 
مطلوب كه معموالً در عمل فيلتر ش��ده مسير مرجع 
ورودي اس��ت نزديك گردد. عملي��ات فيلترينگ 
توس��ط يك فيلتر درجه يك يا درجه دوم مناس��ب 

صورت مي گيرد.
در اي��ن روش خروجي كنترل كنن��ده براي چندين 
نمونه ي بعدي محاس��به مي ش��ود و از اولين مؤلفه 
براي كنت��رل فرآيند در زمان نمونه ب��رداري فعلي 
)t( اس��تفاده مي شود. سپس در زمان نمونه برداري 
بع��دي )t+1( تمامي مراحل ذكر ش��ده با اس��تفاده 
از آخري��ن اطالع��ات اندازه گي��ري ش��ده تكرار 

مي گردن��د.

13.Model Predictive Control
14.Predictive Horizon

D    C  S
SLS شكل11. ماژول

به طور خالصه اساس كار كنترل  كننده هاي پيش بين 
مبتني بر مدل را مي توان اين گونه بيان كرد:

• به دس��ت آوردن مدل��ي از فرآيند ب��راي پيش بين 
خروجي هاي بعدي

• محاسبه ي سيگنال هاي كنترل از طريق حداقل سازي 
يك تابع هدف

• انتقال افق پيش بين به سمت جلو
• اجزاي كنترل كننده هاي پيش بين

كنترل كننده ه��اي  ش��د  گفت��ه  ك��ه  همانط��وري 
پيش بي��ن، متعلق ب��ه كالس كنترل كننده هاي مبتني 
بر مدل مي باش��ند. بنابراين دسترس��ي ب��ه مدلي از 
فرآين��د موردنظر، امري اجتناب ناپذير اس��ت. در 
MPC در نوع مدل  واقع تف��اوت الگوريتم ه��اي 
به كار رفت��ه براي فرآيند، مدل ب��ه كار رفته براي 
اغتش��اش ها و در ن��وع تابع معياري اس��ت كه بايد 

حداق��ل گ��ردد.
به دس��ت آوردن مدل، گام اول در كنترل پيش بين 
مي باش��د. يك طراحي كامل بايد شامل مكانيزمي 
جه��ت بدس��ت آوردن بهترين مدل ممكن باش��د. 
به ط��وري ك��ه مدل مذك��ور ب��ه ان��دازه ی كافي 
ديناميك ه��اي فرآين��د را در برگي��رد و ق��درت 
در  فرآين��د  خروجي ه��اي  محاس��به  و  پيش بين��ي 
زمان هاي آينده  را دارا باش��د. منظ��ور از مدل دو 

بخش محزاي زير مي باش��د:
• مدل فرآيند

• مدل اغتشاش
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ــت
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كن

5 .5 . زبان  هاي برنامه نويسي 
كنترل كننده ها

 DeltaV عمل مهندسي كنترل در داخل ماژول هاي
با س��ه زبان گرافيكی صورت مي گي��رد. كه عبارت 

است از:
• دياگرام بلوكي FBD : براي كاربرد هاي پيوسته و 

توابع كنترل حلقه بسته
• چ��ارت تابع ترتيب��ي )SFC( : ب��راي كاربردهاي 
كنترلي كه ب��راي عملكرد به ص��ورت  توالی زماني 

نياز دارند.
• زبان متني س��اخت يافته )ST( : براي پياده س��ازي 

برنامه هاي منطق به صورت متني
كد هر س��ه  ي اين زبان هاي برنامه  نويس��ي در داخل 
كنترل كننده ه��ا به صورت محلي و ب��دون ترجمه از 

يك زبان به زبان ديگر اجرا مي شوند.

SIS 5 .6 اجراكننده ي منطق
سامانه ي ايمنی فرآيند  SISسامانه ي DeltaV دارای 
معم��اری منحصر ب��ه فرد مقياس پذير ماژوالر اس��ت 
 )SLS( كه مبتن��ي بر اجراكننده هاي هوش��مند منطق
 ،I/O قابليت هايي چون پردازش SLS مي باش��د. هر
اجراي منطق با استاندارد SIL3 و قابليت تشخيص را 
 I/O در يك ماژول واحد فراهم می كند. كانال های
كه به صورت نرم افزاري قابل تنظيم مي باشد، انعطاف 
پذيری را برای اجرای توابع ايمنی در تجهيزات ابزار 
  HARTدقيق فراهم مي كن��د. همچنين اس��تفاده از
I/O قابلي��ت تش��خيص فيل��د را ب��ه اجراكننده هاي 
 SIS هوش��مند منط��ق انتق��ال مي دهد. اي��ن رويكرد
هوشمند از قدرت هوش پيش بين تجهيزات فيلد براي 
افزايش در دس��ترس بودن كل توابع ايمنی اس��تفاده 
مي كند. جدول 1 مش��خصات ظرفيتي اجراكننده هاي 

هوشمند منطق )SLS( را نشان مي دهد.
ب��رای   I/O ح��اوی   SIS منط��ق  اجراكننده ه��اي 
 I/O بوده و از م��اژول های SIS بلوك ه��ای منط��ق
اس��تاندارد DeltaV ك��ه كنترل كننده ه��ا اس��تفاده 
 SIS مي كنند، اس��تفاده نمی كند. اجراكننده ي منطق
 DeltaV پش��تيبانی از ارتباط��ات با كنترل كنن��ده ي
را از طريق railbus و ب��ا ديگر اجراكننده اي منطق 

SIS از طري��ق ي��ك گ��ذرگاه اختصاص��ي افزون��ه 
 DeltaV فراهم می كند. همچني��ن كنترل كننده هاي
پش��تيبانی ارتباطات با ش��بكه ي كنترل و ايستگاه های 
 SIS كاری مختلف را ب��راي اجراكننده ه��اي منطق

فراهم مي كنند. D    C  S
)SLS( جدول 1. مشخصات ظرفيتي اجراكننده هاي هوشمند منطق
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در بسياری از واحدهای صنعتی، به جای اين كه حجم سيال 
اندازه گيری شود جرم آن اندازه گيری می  شود. از جمله 
صنايعی كه جرم سيال اندازه گيری می شود، می توان به 
صنايع توليد مواد غذايی و بسته بندی محصوالت جهت 
ارايه به مش��تری نام برد. اما اين تنها كاربرد اندازه گيری 
جرم نيست، چون يكی از كاربردهای بسيار مهم اين گونه 
ادوات اندازه گيری اس��تفاده از آن در صنايع وابس��ته به 
نفت است. در صنايع نفت و به  ويژه زمانی كه هدف ما 
از اندازه گيری جريان س��يال به قصد فروش آن باشد، يا 
در زمان محاسبات مربوط به موازنه ی جرم در واحدهای 
توليدی، اندازه گيری و بيان ميزان س��يال برحسب جرم 
امری متداول است. بديهی ترين دليل اين امر، تأثير عوامل 
فيزيكی از جمله دما و فشار در حجم واقعی سيال منتقل 
شده عنوان می شود كه اين تغييرات فيزيكی روي جرم 
واقعی س��يال تأثير نمی  گذارد.رابطه ی بين جرم و حجم 

سيال به  صورت زير بيان می شود:
جرم سيال = حجم سيال × چگالي

در اين شيوه ی اندازه گيری جريان سياالت، دو نوع دستگاه 
معرفی خواهد شد كه روش اول بر مبنای گرمای ويژه ی 
سيال و فناوري دوم نيز بر مبنای نيروی گريز از مركز كار 
می كند. مبنای كار هر كدام از اين روش ها در معرفی نوع 
دستگاه بيان خواهد شد. قبل از معرفی روش های فوق، ابتدا 
اصول اندازه گيری و كاربرد اندازه گيری جريان سياالت به 

كمك شاخص جرم سياالت بيان خواهد شد.

7. اصـول اندازه گیری جريان به كمك 
شاخص جرم

همان گونه كه بيان شد، با دانستن يا اندازه گيری ميزان 
حجم عبوری و مش��خص بودن چگالي سيال، امكان 

محاسبه ی جرم سيال خواهد بود:
QM = QV × ρ

به طوری كه:
QM  جريان جرمی سيال

QV جريان حجمی سيال

ρ  چگالي سيال
پس در اين روش اندازه گيری، هم سرعت سيال و 

هم دانسيته نيز بايد اندازه گيری شود.
كارب��رد اندازه گيری– از عمده تري��ن كاربردهای 
اندازه گي��ری جريان س��ياالت به كمك ش��اخص 

جرم، می توان به موارد زير اشاره داشت:
• اندازه گيری ه��ای بس��يار حس��اس و دقيق )مانند 

كنترل تركيبات شيميايی در يك راكتور(
• اندازه گيری در ميزان كم و دقت باال

• اندازه گيری گازها و مايعات
 Pilot( پژوهش��ي  و  آزمايش��گاهي  واحده��اي   •

)Plant
• صدور فرآورده های نفتی

• اندازه گيری بخارات برگشتی )در صدور مايعات 
و فراورده های نفتی(

اندازه  گیری جريان به  كمك شاخص 
جرم سیال

-----------------------------------------------------------
قسمت هشتم

-----------------------------------------------------------

اندازه گیری جريان
 سیاالت در صنعت

مهندس  محمد حسن موحدي
اداره تحقیقات و استانداردهای 

)IPS( نفت
movahed61@nipc.net

movahed61@gmail.com

ش
�ار

نگ

واژه های کلیدی :
اندازه گیری جریان سیال

اندازه گیری جرمی
جریان سنج حرارتی

کوریولیس
معیارهای انتخاب دستگاه اندازه گیری

لد
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1.7.  اندازه گیری جرم سیاالت 
به روش حرارتی

اي��ن روش اندازه گي��ری جريان س��يال دارای طيف 
وس��يعی از كاربردها از جمله اندازه گيری جريان كم 
اكسيژن خالص در كاربردهای پزشكی تا اندازه گيری 
دامنه ی وس��يع جريان س��يال در صنعت را نام برد. به 
طور كلی، كاربرد عمده ی اين روش در اندازه گيری 
جرم بخار و گازها می باشد. اس��اس اندازه گيری اين 
روش ني��ز بر مبنای گرمای ويژه، رس��انايی حرارتی و 
تراكم پذيری گازها می باشد. از اين رو، قبل از تشريح 

روش فوق، می پردازيم به تعريف گرمای ويژه.
گرمای وي��ژه1 اين ويژگ��ی در اندازه گي��ری جريان 
س��ياالت به روش حرارتی )به وي��ژه در گازها( مطرح 
بوده و معموالً به صورت نس��بت نمايش داده می شود. 
اين نس��بت در گازه��اِی با فش��ار ثابت، ب��ا Cp و در 
گازهاِی ب��ا حجم ثابت، با Cv نمايش داده می ش��ود. 
ش��كل 7.1 منحنی نس��بت گرمای وي��ژه در بعضی از 
گازها را نمايش می دهد. مالحظه می ش��ود به جز هوا 
و برخ��ي گازهای ديگ��ر )همچون ازت، اكس��يژن و 
Co( در بقيه ی گازها گرمای ويژه نس��بت به تغييرات 
دما متغير می باش��د. نكته ی ديگر اين كه چون مايعات 
دارای قابليت تراكم پذيری2 نيس��تند، پس در مايعات 
فق��ط بحث گرمای ويژه با فش��ار ثاب��ت )Cp( مطرح 
است. اندازه گيری در اين دستگاه بر مبنای ميزان گرم 

شدن سيال توس��ط عنصر حرارتی و سنجش تغييرات 
حرارت اس��ت. دقت در اين گونه دستگاه ها بستگی به 
ويژگی های )فيزيكی( س��يال دارد. كارت الكترونيك 
دستگاه شامل جبران كننده ی حرارت، فشار و گرانروی 
سيال، خطی ساز و آماده سازی3 سيگنال است. دو نوع 

1.Specific Heat / Specific Heat Ratio
2.Compressiblity
3.Conditioner

2.1.7. اندازه گیری جريان سیال 
به روش حرارتی به كمك بادسنج

مطاب��ق با اص��ل توزيع حرارت��ی4 زمانی كه يك منبع 
حرارتی در مس��ير جريان س��يال قرار می گيرد، ميزان 
و شيب سرد شدن سيال بعد از حرارت ديدن متناسب 
با س��رعت س��يال يا جريان س��يال است. ش��كل 4.7 
چگونگ��ي چيدمان عناصر اندازه گيری دما را نمايش 

می دهد.
اختالف دما كه متناس��ب با چيدمان باال اندازه گيری 
می شود، توسط پل وتستون اندازه گيری و به صورت 
جريان نمايش داده می شود. رابطه ی بين اختالف دما 

و سرعت سيال به صورت زير خواهد بود:
QL = ∆T. {K + )2π .K.cv.ρ.v.d(}0.5

كه در آن:
QL  افت حرارت سيم

T∆ اختالف بين دمای سيم و دمای سيال
K ضريب هدايت حرارتی سيال

cv ظرفيت حرارت ويژه ی سيال در حجم ثابت

ρ گرانروی سيال
v سرعت سيال

d قطر سيم حرارت داده شده

رابط��ه ی غير خطی ب��اال به راحتی قابل خطی س��ازی 
اس��ت. در بعضی طراحی ها از س��يم حرارتی تكی و 
بادس��نج كالسيك استفاده می ش��ود و در نمونه های 
ديگر از دو ترميستور مبنا و حرارتی استفاده می شود.

2.7. اندازه گیری جرم سـیاالت براسـاس 
پديده  ی پیچشی يا كوريولیس

اولين ايده برای ساخت دستگاه اندازه گيری جريان بر 
مبنای پديده ی پيچشی منسوب به فيزيكدان و شيميدان 
فرانس��وی به نام گاسپر گوستاو دی كوريوليس5 بوده 
اس��ت. اين پديده كه فقط در سامانه  های دوار )مانند 

4.Thermal Dispersion
5.Gasper Gustave de Coriolis (1792 – 1843)

شكل 1.7. منحنی نسبت گرمای ويژه در بعضی گازهای پركاربرد

-----------------------------------------------------------
قسمت هشتم

-----------------------------------------------------------

شكل 3.7. نمايش پروفايل حرارتی در يك دماسنج حرارتی 
)اختالف دما(

شكل 4.7. چگونگي چيدمان عناصر اندازه  گيری دما در يك 
جريان سنج حرارتی

شكل 7. 5. نمايش انواع بادسنج ها

 شكل 2.7. ساختمان دستگاه اندازه  گيری جريان سيال به روش
حرارتی با لوله  ی فرعی

جريان سنج حرارتی ساخته شده است:
• اندازه گيری جريان سيال به روش حرارتی با لوله ی 

فرعی
• اندازه گي��ری جري��ان س��يال ب��ه روش حرارتی به 

كمك باد سنج

بـه  سـیال  جريـان  اندازه گیـری   .1.1.7
روش حرارتی با لوله ی فرعی

در اين روش، به موازات مسير اصلی جريان سيال يك 
مسير فرعی ايجاد كرده و توسط عنصر حرارتی دمای 

سيال مسير فرعی را تغيير داده می شود )شكل 7.2(.
چنان چه بتوان در مس��ير فرعی دمای دو طرف عنصر 

حرارت��ی را اندازه گي��ری كرد، به وض��وح می توان 
مدعی ش��د كه اختالف دما نس��بت عك��س با ميزان 
جري��ان س��يال دارد. می دانيم چنانچه س��يال جريان 
نداش��ته باشد، اختالف دما نيز صفر خواهد بود. با اين 
توضيح كه بعضی س��ازنده ها برای افزايش دقت اين 
دس��تگاه را با س��ه عنصر اندازه گيری دما می سازند، 
توج��ه خواننده را به رابطه ی زير ك��ه بيان گر ارتباط 
اختالف دمای اندازه گيری ش��ده با ميزان جرم سيال 

عبوری از لوله را نمايش می دهد، جلب می نماييم:
Qm = H / ]A.cp.∆T[

كه در آن:
Qm  ميزان جريان جرمی سيال

H  حرارت اعمال شده به سيال
A  ثابت )مجموعه ثابت های مرتبط از جمله ضريب 

هدايت و چسبندگی سيال(
cp  حرارت ويژه ی سيال در فشار ثابت

∆T اختالف دمای اندازه گيری شده

لد
ــ
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لد
ــ

ــ
ــ

فی

س��ياره های منظومه ی شمسی( به وجود می آيد از نظر 
ماهيت با نيروی گريز از مرك��ز متفاوت بوده و نبايد 
با هم اش��تباه گرفته شوند. از طرفی، پديده ی پيچشی 
يك مفهوم فراگير بوده و دارای يك كاربرد منحصر 
به فرد نيس��ت. اين پدي��ده زمانی اتف��اق می افتد كه 
جسمی با حركت مس��تقيم، در يك حركت دورانی 
مضاعف قرار گيرد. برای روش��ن ش��دن موضوع به 

شكل 6.7 دقت شود.
همان گون��ه كه ش��كل 6.7 نماي��ش می دهد، فردی 
به صورت ايس��تاده روی صفح��ه ی دوار قصد دارد 
با حركت مس��تقيم از مركز صفح��ه به طرف محيط 
آن حرك��ت كن��د. اين فرد عالوه ب��ر صرف انرژی 
در حركت مس��تقيم، مجبور اس��ت نيرويی هم برای 
غلبه با حرك��ت دوار صفحه ص��رف نمايد. نيرويی 
كه هن��گام حركت فرد از ط��رف صفحه ی دوار به 
او وارد می ش��ود هم��ان نيروی حاص��ل از پديده ی 
پيچش��ی اس��ت. چنان چه فرد هيچ نيروي��ی را برای 
غلب��ه بر پدي��ده ی ف��وق وارد ننماي��د  حركت وی 
به طور مس��تقيم نبوده و حاصل اي��ن جدل، انحراف 
از مس��ير مس��تقيم و انحنايی ش��دن مس��ير وی است 
كه اي��ن انحراف در جهت حرك��ت صفحه ی دوار 
و متناسب با برآيند دو بردار حركت فرد و صفحه ی 
دوار خواهد بود. وزن و س��نگينی ش��خص، سرعت 
چرخش صفحه ی دوار، س��رعت حركت فرد روی 
صفح��ه هر ك��دام ب��ا دامنه و مي��زان اث��ر پديده ی 
پيچش��ی ايجاد شده نسبت مستقيم خواهد داشت. در 
رياضيات، پديده ی پيچش��ی )FC( با سه عامل جرم 
(، س��رعت چرخش صفحه ی  در ح��ال حركت )
دوار )ω( و س��رعت محوری )vr( ب��ه صورت زير 

نسبت مستقيم دارد:
FC = 2.  . ω . vr

در يك دس��تگاه اندازه گيری جريان س��يال بر مبنای 
پدي��ده ی پيچش��ی، از مفهوم تش��ريح ش��ده در مثال 
حركت شخص روی صفحه ی دوار ايده گرفته شده 
است. حركت چرخشی كه مولد پديده ی پيچشی بود 
با ايجاد نوسان توسط مولدی خاص در لوله ي حامل 

جريان شبيه سازی می شود )شكل 7.7(.
زمانی كه جريان س��يال در لوله صفر باش��د، حركت 
خطی در لوله به وجود نيامده و پديده ی پيچشی توليد 
نمی ش��ود. اما به محض عب��ور جريان از لوله و در اثر 
بروز پديده ی پيچش��ی، تمايل به حركت نوسانی در 
لوله ايجاد می ش��ود كه با جابجايی خطی )يا سرعت( 
سيال و همچنين جرم سيال نسبت مستقيم دارد )شكل 
8.7(. بديهی اس��ت كه هرچه جرم س��يال بيشتر باشد 

زاويه ی پيچش لوله نيز بيشتر خواهد بود.
حال اگ��ر بتوانيم زاوي��ه ی پيچش لول��ه را به نحوی 
اندازه گيری كنيم، به واقع توانس��ته ايم جرم س��يال را 
به دس��ت آوريم. به اين منظور نياز به حسگرهای ويژه 
داريم )ش��كل 9.7(. حسگرها ش��امل سيم پيچ و يك 
مغناطيس می شود كه با نوسان كردن لوله، در حقيقت 
س��يم پيچ در ميدان مغناطيسی به طور منظم به حركت 
در می آي��د كه اي��ن عمل باع��ث القاء س��يگنال در 

سيم پيچ خواهد شد.
همان گونه كه ش��كل 9.7 نمايش می دهد، نوس��انات 
ايجاد ش��ده در دو طرف لول��ه در جهت مخالف هم 
می باش��د، از اين رو مطاب��ق با ش��كل 9.7 مجبور به 
اس��تفاده از دو حسگر در دو طرف لوله هستيم. شكل 
10.7 نح��وه ی چيدم��ان اجزای دس��تگاه و س��يگنال 

خروجی يكی از حسگرها را نمايش می دهد.
حال اگر بتوانيم س��يگنال خروجی هر دو حس��گر را 
اندازه گي��ری و با هم مقايس��ه كنيم، ميزان نوس��انات 
ايجاد شده در اثر پديده ی پيچشی )كه متناظر و متأثر 
از مي��زان جرم س��يال عبوری اس��ت( را اندازه گيری 
كرده اي��م. ب��رای روش��ن ش��دن موضوع به ش��كل 
11.7رجوع شود. در اين شكل دو حالت بدون جريان 

و با جريان با هم مقايسه شده اند.
زمانی كه سيال داخل لوله جريان داشته باشد، لوله هاي 
فرعي به ط��ور منظ��م در مقابل هم ل��رزش نخواهند 
داشت. اما، اثر پيچشی كه به علت عبور سيال از داخل 
لوله ايجاد می ش��ود، عاملی است برای غيرمنظم شدن 
لرزش لوله ها نسبت به يكديگر. و در نهايت، اختالف 
فاز بين دو س��يگنال خروجی )T∆( مع��ادل با ميزان 

جرم عبوری از دستگاه است.
با توجه به  اين كه در اندازه هاي باال، حجم و وزن دس��تگاه 
افزايش مي يابد يكي از راه حل هاي پيشنهادي موازي كردن 
دو دستگاه و كاهش حجم اشغال شده مي باشد. گرچه با اين 
اقدام، مشكل اشغال فضا، ازدياد وزن و قيمت را تا حدودي 
حذف كرده ايم، اما چنان چه به هر دليل از دو يا چند دستگاه 

موازی استفاده شود آنگاه:
• در كِل مجموع��ه كاهش دق��ت داريم )دقت كل 
س��امانه معادل جذر مجموع مجذور دقت دستگاه ها 

خواهد بود(.

شكل 6.7 .نمايش پديده ی پيچشی

شكل 7.7. نمايش نمونه ای از يك دستگاه اندازه  گيری جريان

شكل 8.7 . نمای از روبروی لوله ی حامل جريان

ب: جزييات حسگرها الف: محل قرار گرفتن حسگرها

شكل 9.7 . نحوه  ی شناسايی و خواندن ميزان انحراف ايجاد شده 
در لوله  ها
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• به فضای زيادي برای نصب نياز است.
• افزاي��ش بي رويه ي نويزپذيری )ب��ا توجه به امكان 
 Cross انتقال فركانس بين دس��تگاه ها ي��ا پديده ي

)Talking

جن��س لوله ها- جنس كه انتخاب آن بس��تگی به نوع 
س��يال و ش��رايط فرآيند )به ويژه دمای س��يال( دارد 

معموالً به صورت زير خواهد بود:
• فوالد )استيل( )شكل لوله: خميده(

• آلياژی از آهن)شكل لوله: خميده(
• تيتانيوم )شكل لوله: مستقيم(

• زيركونيوم)شكل لوله: مستقيم(
بديهی است ذوق و سليقه ی سازنده و يا خواسته های 
خريدار نيز به ش��رطی كه مغايرتی با الزامات ناشي از 
تأثير س��يال بر بدنه ی دستگاه نداشته باشد در انتخاب 

جنس لوله دستگاه بی تأثير نيست.
شكل لوله ها - با توجه به نوع سيال و جنس لوله، فناوري 
ساخت انتخاب شده توسط سازنده و همچنين سليقه ي 
س��ازنده در طراحي به منظور بهينه كردن ابعاد دستگاه، 
شكل لوله ها به طرق مختلف طراحی و ساخته می شود. 

شكل 13.7 برخی از اين حالت ها را نمايش می دهد.

مزايای دستگاه
• داراي كاربرد استفاده در اندازه گيري جريان گازها 

و مايعات و مايعات دوغابی
• چون بدون واس��طه و به طور مس��تقيم جرم س��يال 

اندازه گيری می شود:
• ني��از به اندازه گيري دما و فش��ار براي محاس��بات 

جبران سازي نيست.
• با تغيير نوع س��يال يا خصوصيات آن نيازی به تغيير 

در ويژه گي های دستگاه نيست.
• عالوه بر اندازه گيری جرم سيال، دما، گران روی و 

حجم عبوری سيال را نيز اندازه می گيرد.
• دقت بسيار خوب )±2/0 % ( و اندازه گيری مستقيم 

جرم
• درستی بسيار مناسب دستگاه، در حد %0.1± يا بهتر

• در دس��ترس بودن دس��تگاه با ان��دازه ي 2mm تا 
10inch

• نصب راحت و عدم نياز به وس��ايل اضافه از جمله 
حالت دهنده ي جريان

شكل 10.7. نمايش چيدمان اجزای دستگاه

شكل 11.7. نمايش اختالف فاز بين دو سيگنال حسگرها

)ب()الف(

شكل 13.7 . اشكال مختلف لوله  ي دستگاه اندازه  گيری جريان سيال بر مبنای اثر پديده ی پيچشی  شكل 12.7. استفاده از دو دستگاه به  طور موازي
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• تعميرات ساده، به علت نداشتن بخش های متحرك
• عدم تأثيرپذي��ری اندازه گي��ری از پروفايل جريان 

سيال و عدم نياز به طول مستقيم لوله قبل از دستگاه
• دارای گواهينامه های معتبر )به ويژه دارای تأييديه ي 
API( جهت اس��تفاده به عن��وان اندازه گيري جريان 

به قصد فروش 
• قاب��ل اس��تفاده در اندازه گيری جريان س��ياالت با 

چسبندگي متفاوت
• دقت دستگاه با تغييرات چسبندگي، ميزان جريان، 

چگالي، دما و فشار سيال تغييری نمی كند.
• عدم نياز به حالت دهنده ی جريان6

• هزينه ي تعميرات پايين و قيمت متوسط دستگاه )با 
توجه به قابليت هاي ويژه(

معايب دستگاه
• هزينه ي س��رمايه گذاري اوليه ي دستگاه زياد است. 
ميزان مبلغ فوق به س��ازنده، نوع طراحي و كاربرد آن 

نيز بستگي دارد.
• محدودي��ت در كارب��رد، اين دس��تگاه ت��ا اندازه ي 
10inch و گاهي inch 12)به سفارش مشتري( ساخته 
شده است. در بعضي طراحي ها، وزن دستگاه با افزايش 
اندازه ي دستگاه به ميزان قابل توجهي افزايش مي يابد. 

• محدوديت از نظر فش��ار قابل تحمل دس��تگاه، اين 
دس��تگاه براي حداكثر فشار تا rating =600 ساخته 

شده است.
• محدوديت دس��تگاه از نظر كاربرد در محدوده ي 

oC  350+ تا oC 50- دمايي از
• ني��از ب��ه تمهيدات ويژه بع��د از نصب ب��ا توجه به 

حساس بودن دستگاه به لرزش
• ني��از ب��ه نص��ب ادوات خاصی برای مه��ار كردن 
دستگاه )با توجه به وزن زياد و حجيم بودن دستگاه(

• عدم امكان تعمير يا تعويض دستگاه نصب در محل 
)الزام به خارج نمودن از خدمت(

8 . انتخاب تكنیك اندازه گیری 
و نوع دستگاه

عوام��ل زي��ادی در انتخاب نوع روش و ب��ه دنبال آن 

6.Flow Conditioner

نوع دستگاه اندازه گيری جريان نقش دارد. با توجه به 
هدف اندازه گيری و كاربرد آن، نوع سيال و پروفايل 
جريان، مشخصات فيزيكی و شيميايی سيال، بيشينه و 
كمينه ی جريان، اندازه ی لوله، محل نصب دس��تگاه، 
نوع تغذيه ی در دس��ترس، ايمنی م��ورد نظر )عنايت 
ب��ه گزارش طبقه بندی مناطق مس��تعد خطر7( و بعضی 
عوام��ل ديگر و مطاب��ق با يك فرآيند مش��خص اين 
انتخاب انجام می ش��ود. بس��ياری از اطالعات فوق در 
داده برگ8 اوليه درج ش��ده اس��ت كه طراح براساس 
آن دستگاه را انتخاب و داده برگ را تكميل می نمايد. 
در نهايت سازنده نيز بعد از تأمين دستگاه داده برگ را 
تكميل )و شايد در مواردی اصالح( نموده و در اختيار 

كاربر قرار می دهد.
قبل از ورود به بحث انتخاب و ارايه ی روش، ابتدا به 
معرفی برخی از عوامل مؤث��ر درانتخاب نوع فناوری 
و نوع دس��تگاه اندازه گيری جريان پرداخته می شود. 
زمانی ك��ه تمام عوامل تأثيرگ��ذار و جزييات كاربرد 
دستگاه مش��خص ش��د، آن گاه زماِن آن است كه با 
لحاظ كردن هر كدام از اصول فوق دستگاه ايده آلی 

برای اندازه گيری جريان سيال انتخاب شود.

اندازه گیـری  دسـتگاه  انتخـاب   .1.  8
براساس ويژگی های سیال

اغلب دستگاه های اندازه گيری صرفاً برای اندازه گيری 
مايع يا گاز كاربرد دارد و نه برای جريان های چند فاز. 
به عالوه، آن چه در اين جا مهم اس��ت بيشتر عنايت به 
پروفايل جريان و امكان دوفاز شدن جريان های تك 
فاز در حين عمليات عادی يك فرآيند اس��ت. از اين 
رو، طراحی و انتخاب دس��تگاه نيز براساس نوع سيال 
و ش��رايط كاربرد آن خواهد بود ك��ه با توجه به نوع 

سيال، فناوری مناسب انتخاب می گردد[1].
میـزان دما و فشـار عملیـات: تغييرات در فش��ار 
سيال سبب ايجاد تغيير در چگالی و به دنبال آن تغيير 
در ديگر ويژگی های آن ش��ده و شرايط اندازه گيری 
را دش��وار خواهد نمود. به طريق مشابه، دما )يا برخی 
ديگر از ويژگی های س��يال( نيز ممكن اس��ت باعث 
ايجاد تغييرات در چگالی و چس��بندگی س��يال شود. 
اي��ن تغييرات به طور هم زمان ب��وده و برخی از آن ها 
ممكن است نتايج متأثر از عامل ديگر را تشديد نموده 
يا حتی اثری را حذف نماي��د. برای مثال افزايش دما 
س��بب كاهش چس��بندگی س��يال و در نتيجه كاهش 
تغيير گس��تره ی اندازه گيری در دستگاه اندازه گيری 
ب��ه روش حجمی می گ��ردد. به طور ع��ام، در زمان 
عمليات، اين پديده س��بب تحميل هرگونه تغييری در 

حركت قطعات مكانيكی خواهد شد.
وجـود گاز در مايـع: در اندازه گي��ری جري��ان 
مايع��ات، درص��د وج��ود گاز در ماي��ع بس��يار مهم 
اس��ت. برای مثال، در اين گونه موارد و در زمانی كه 

7.Hazardous Area Classification
8.Data Sheet

انـدازه  گیـــــــری 
جــــــــــريـــان

به  كمـك شاخــــص 
جــــرم سیــــــال

درص��د وج��ود گاز در ماي��ع زي��اد نباش��د، انتخاب 
ونچ��وری گزينه ی مناس��بی خواهد بود مش��روط بر 
آن كه انش��عاب های9 نمونه برداری ب��ه صورت افقی 
و در وس��ط اين عنصر تعبيه ش��ده باش��د. حباب های 
گاز باعث متراكم شدن س��يال شده و هم چنين روی 
س��رعت آن تأثير خواهد گذاش��ت. اگ��ر ميزان گاز 
موج��ود در مايع در حدود دو الی پنج درصد باش��د، 
دس��تگاه های اندازه گيری از نوع پيچشی، فراصوتی، 
توربينی و حتی حجمی گزينه ی مناس��بی خواهد بود. 
در اين راستا، زمانی مش��كالت اندازه گيری افزايش 

خواهد يافت كه چسبندگی سيال افزايش بيابد.
سـايیدگی: اين پديده بيش��تر در سيال های دوفاز و 
دوغاب��ی به وج��ود خواهد آم��د. ذرات ريز از جمله 
زن��گ آه��ن يا ديگ��ر ذرات معل��ق در ماي��ع باعث 
س��اييدگی و در نتيجه افزايش خط��ا در اندازه گيری 
شده و معموالً امكان شناسايی سريع و جبران به موقع 
آن فراهم نخواهد بود. برای مثال، در ارفيس ها اين اثر 
باعث ساييدگی لبه ی روزنه ي ارفيس، در دستگاه های 
توربينی و حجمی باعث آس��يب دي��دن ياتاقان ها يا 

9.Tapping
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در نتيجه ويژگی های دس��تگاه، كاهش دقت و صحت 
آن خواهد گذاش��ت. امر سبب شده است كه طراح در 
پايين دس��تی دس��تگاه هم نياز به لوله ی مستقيم را حس 
كند. از طرفی صرف نظر از نوع فناوری انتخاب ش��ده، 
در نظر گرفتن لوله ی مس��تقيم در دو طرف دس��تگاه تا 
حدودی مسايل تعميرات و دسترسی به دستگاه را آسان 
خواهد نمود. ضمن وجود دستورالعمل های استانداردی، 
س��ازنده های مختلف توصيه ه��ای الزم را در اين مورد 
دارند. هنگام طراحی، با عنايت به توصيه های فوق و با در 
نظر داشتن محدوديت های فضای نصب می توان نسبت 

به انتخاب دستگاه اقدام نمود.

8 .3. انتخـاب دسـتگاه بـا لحـاظ كـردن 
شرايط محیطی

مي��زان كارايی و نح��وه ی عمل كرد ان��واع مختلف 
دس��تگاه های اندازه گي��ری )به طور ع��ام( می تواند 
متأثر از ش��رايط محيطی محل نصب باش��د. شرايط 
محيطی می تواند ش��امل عواملی هم چ��ون فاصله ی 
محل نصب ادواتی كه ب��ه عنوان منبع توليدكننده ی 
امواج مزاحم تا دستگاه مورد نظر، دما و فشار بيرون 
لوله، رعد و برق، تداخل امواج الكتريكی و رطوبت 
هوا باش��د. برخی از اين عوام��ل می تواند تأثير منفی 
جبران ناپذي��ری روی صح��ت و دق��ت دس��تگاه و 

سنجش ما داشته باشد.
دمـای محیط: در انتخاب دس��تگاه بايد به گونه ای 
عمل ش��ود كه دم��ای محيط كم تري��ن تأثير را روی 
عمل كرد دس��تگاه اندازه گيری داش��ته باشد. معموالً 
اندازه گيری  به طوری ك��ه  دامنه ی حرارتی دس��تگاه 
هيچ گون��ه تأثيرپذيری از دما نداش��ته باش��د توس��ط 
س��ازنده در داده برگ دس��تگاه قيد می گردد. برخی 
ديگر از اين عوامل روی دقت و صحت اندازه گيری 

توسط تجهيز مورد نظر به شرح زير است:
• تأثير دما روی قطعات الكترونيكی و عمل كرد آن

اعم��ال تغيي��رات ناخواس��ته روی وزن مخصوص،   •
گران روی و چگالی سيال موجود در لوله

و  مش��خصات  در  مكانيك��ی  تغيي��رات  ايج��اد   •
ويژگی های فنرها و غشاء10 دستگاه

• ايجاد آس��يب های جدی روی دستگاه در اثر بروز 
يخ زدگی ناشی از كاهش دمای سيال

• ايجاد تغييرات در حد مجاِز روی لقی11 بين اجزای 
مكانيكی دس��تگاه در طول شبانه روز و در فصل های 

متفاوت
البته امروزه اس��تفاده از فناوری های پيش��رفته و طراحی 
دستگاه های اندازه گيری به گونه ای است كه عمل كرد 
 -20oC ~ +60oC دس��تگاه در دامنه ی تغييرات دمايی
هيچ گون��ه تأثيرپذي��ری از دم��ای محيط را ن��دارد. از 
طرفی در دمای زير صفر درجه ی س��انتی گراد كاركرد 
صفحه ی نمايشگر )LCD( دستگاه دچار اختالل شده، 

10. Membrane
11. Clearance

انـدازه  گیـــــــری 
جــــــــــريـــان

به  كمـك شاخــــص 
جــــرم سیــــــال

را باعث خواهد ش��د. از جان��ب ديگر، در طراحی ها 
ب��رای اجتن��اب از ب��روز افت فش��ار س��يال و جهت 
اندازه ی دس��تگاه بزرگ تر  حصول اطمينان، معموالً 
از حداقل مقدار محاس��به ش��ده انتخاب می گردد. در 
س��يال های با عدد رينولدز پايين )رژيم آرام( استفاده 
از دس��تگاه های حجمی، الكترومغناطيس��ی و پيچشی 
توصي��ه می ش��ود. از طرفی اگر ع��دد رينولدز خيلی 
پايين باش��د، س��يگنال خروجی تا حدودی غير خطی 

شده و تخريب می گردد.

8 .2. انتخـاب دسـتگاه براسـاس شـرايط 
نصب

بعد از بررس��ی ويژگی های س��يال و ب��رای محدود 
شدن نوع دستگاه های انتخابی، بايد در انتخاب خود 
ش��رايط نصب را نيز لحاظ كرد. برخی از اين شرايط 

عبارتند از:
محل و موقعيت نصب- فضای موجود و در دس��ترس 
جه��ت نصب، امكان دسترس��ی بع��د از نصب به اين 
فضا جه��ت بهره برداری و نگه��داری و برخی ديگر 
مالحظ��ات نص��ب در طراحی می توان��د در انتخاب 
دس��تگاه نقش داشته باش��د. برای مثال، گرچه اغلب 
دس��تگاه های اندازه گيری جريان دارای قابليت نصب 
به صورت افقی و عمودی را دارند، اما تغيير ش��رايط 
نص��ب از لحاظ افق��ی يا عم��ودی می تواند برخی از 

گزينه ها را حذف نمايد.
جهت جريان: در بين تمام روش ها و دس��تگاه های 
اندازه گيری جريان، تع��داد كمی را می توان يافت كه 
تواناي��ی اندازه گيری جري��ان در دو جهت را داش��ته 
باش��د بدون اين كه آسيبی به دستگاه يا دقت و صحت 
اندازه گيری برس��د. ب��رای اغلب روش ه��ای مبتنی بر 
اختالف فش��ار تنها در يك جهت امكان اندازه گيری 
اس��ت. اما يك نوع ارفيس و پيتوت تيوب ويژه وجود 
دارد كه از اين قاعده اس��تثناء ش��ده اس��ت. هم چنين 
فناوری های مدرن و متفاوتی از دستگاه های فراصوتی، 
توربينی، الكترومغناطيسی و پيچشی می توان يافت كه 
به صورت دو جهته طراحی و ساخته شده است. هنگام 
انتخاب دستگاه بايد به شرايط فرآيند، انتظارات كاربر 

و فناوری های موجود توجه ويژه داشت.
مسـیرهای ورودی و خروجی دسـتگاه : به طور 
عام و در مورد تمام دس��تگاه ها می توان مدعی ش��د كه 
در يك طراحی ايمن، زمانی كه در باالدس��ت يا قبل از 
دس��تگاه اندازه گيری مانع يا اتصاالت خاصی از جمله 
ش��ير، زانويی و ي��ا پمپ وجود ندارد، نس��بت به زمانی 
ك��ه موانع و اتصاالتی وجود دارد طول لوله ی مس��تقيم 
باالدستی مورد نياز كمتر است. از جانب ديگر مزاحمتی 
كه از جانب تالطم س��يال در خروجی )پايين دس��تی( 
دس��تگاه اندازه گيری وجود دارد نسبت به باالدستی آن 
كم تر است. هرچند نبايد از اين امر غافل شد كه وجود 
اعوج��اج در خروجی دس��تگاه اندازه گي��ری به نوعی 
ب��ه صورت دو طرفه تأثير خ��ود را در پروفايل جريان و 

توربي��ن و در دس��تگاه های الكترومغاطيس��ی باع��ث 
غير خطی ش��دن خروجی آن خواهد ش��د. ساييدگی 
در دس��تگاه های اندازه گيری با اضافه نمودن پوشش 
خاصی روی قس��مت های آسيب پذير دس��تگاه قابل 
كنت��رل خواهد بود. در عوض تأثي��ر مايعات دوغابی 
روی قطعات دستگاه های الكترومغناطيسی )از جنس 
آهن و نيكل( و تغيير نوع و ماهيت س��يگنال خروجی 
سيم پيچی دس��تگاه غيرقابل انكار است. به طور حتم 
سازندگان مختلف برای مقابله با اين خطا تمهيداتی را 
در نظر داشته و در طراحی خود آن را به كار خواهند 
گرفت. در بخشی از قس��مت های دستگاه های مبتنی 
ب��ر جري��ان گردابی نيز ام��كان خوردگی و س��ايش 
وجود داش��ته همان گون��ه كه اين اثرات در قس��مت 
جلويی مب��دل پيزوالكتريك دس��تگاه های فراصوتی 
نيز اجتناب ناپذير اس��ت. اين پديده در دس��تگاه های 
فراصوتی س��بب ايجاد تغييراتی در ماهيت سيگنال و 

فركانس امواج خواهد شد.
عدد رينولدز: همان گونه كه قباًل بيان شد، تغييرات 
در عدد رينولدز ايجاد تغييرات در رژيم جريان سيال 
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مايعات داخل لوله های نمونه برداری يخ می زند و يا بخار 
موجود در اين لوله ها ب��ه طور زودهنگام به مايع تبديل 
می شود. تمام اين ها يعنی ايجاد اختالل در اندازه گيری. 
از اين رو بايد در طراحی و نصب تجهيز، تمهيداتی را در 
مقابل تغييرات ناگهانی دما يا تغييرات كند ولی با دامنه ی 
زياد در نظر داش��ت تا در صورت ب��روز تغييرات فوق، 
دستگاه دچار آسيب جدی يا بی اعتباری نتيجه ی قرائت 
شده نش��ود. يكی از اين تمهيدات استفاده از سايه بان و 
جلوگيری از تابش مستقيم نور آفتاب در مناطق گرم سير 
است. به واسطه ی اين كه به كارگيری تقويت كننده های 
سيگنال12 س��بب افزايش دامنه ی سيگنال می شود، اين 
اتفاق متضمن س��المت انتقال سيگنال خواهد شد. بروز 
اين خطا در دس��تگاه هايی كه صرفاً مكانيكی هس��تند 
)يا فاقد اجزای الكترونيكی اند( ش��دنی نيس��ت اما نبايد 
از تأثيرپذيری اجزای مكانيكی اين گونه دس��تگاه ها به 

واسطه ی تغييرات دما غافل شد.
نفـوذ آب:  نفوذ آب در اج��زا و بخش های مختلف 
دس��تگاه می تواند تهديدی جدی برای صحت و دقت 
دس��تگاه باش��د. اين رطوبت می تواند حاصل ش��رايط 
جوی13 محل نصب دستگاه يا نتيجه ی شرايط فرآيندی 
باش��د، ولی هر كدام كه باشد در نوع تهديد و خسارت 
احتمالی وارد ش��ده به دس��تگاه تفاوتی ندارد. حتی در 
بدترين حالت، در بعض��ی از كاربردها طراح مجبور به 
تعبيه ی دستگاه در سطحی پايين تر از كف زمين بوده يا 
الزاماً دستگاه اندازه گيری بايد در مايع شناور باشد، نفوذ 
رطوبت در بخش های مختلف اجتناب ناپذير است مگر 
اين كه س��ازنده ی تجهيز قباًل تمهيدات خاصی را برای 
مقابل��ه با آن در نظر داش��ته بوده اس��ت. از جانب ديگر 
وجود باد )البته بيش��تر در مناطق گرم س��يری( نيز خود 
می توان��د باعث نفوذ گرد و خ��اك به داخل محفظه ی 
ادوات الكترونيكی بش��ود. هنگام انتخاب دستگاه برای 
كاربرده��ای فوق بايد دس��تگاه دارای حداقل درجه ی 
حفاظ��ت IP68 ب��رای محفظه ه��ای الكترونيكی آن 
باشد14. اين نكته نيز نبايد فراموش شود كه بعد از نصب 
دستگاه، بازديدهای منظم و بازرسی فنی از ويژگی های 
دس��تگاه های فوق خود می تواند در ت��داوم اطمينان از 

سالمت كاركرد دستگاه نقش به سزايی داشته باشد.
مناطق مس��تعد خطر15- ب��ه كارگيری دس��تگاه های 
دارای گواهينامه ی استفاده در مناطق طبقه بندی شده 
و مقاوم در فضاهای آلوده ب��ه موارد هيدروكربوری 
مطمئن تري��ن تدبير ب��رای مقابله با خطرات ناش��ی از 
استعدادهای نهانی موجود در اين مناطق است. هنگام 
انتخ��اب هر تجهيز، ضمن مراجعه به اس��ناد مربوط به 
مطالعات ايمنی و طبقه بندی واحد بايد به قابليت های 
تمام دستگاه های پيش��نهاد شده مندرج در داده برگ 

مراجعه و مناسب ترين پيشنهاد را انتخاب نمود.

12.Signal Amplifier
13. اعم از ميزان رطوبت و بخار آب موجود در هوا يا بارندگی

14. جهت حفاظت از ورود رطوبت و غبار به محفظه، برای اطالعات بيشتر 
به استاندارد IEC-60529 مراجعه شود.

15. Hazardous Area

و  قابلیت هـا  مبنـای  بـر  انتخـاب   .4.  8
كارايی دستگاه

در اين جا، هدف ما بيش��تر تمرك��ز روی قابليت هايی 
هم چون عدم قطعيت، تجديدپذيری يا بازتوليد، خطی 
بودن، و ... می باش��د. در ادامه برخی از اين ويژگی ها 
مورد بررس��ی قرار خواهند گرفت. ش��ايان ذكر است 
اين ويژگی ها يا قابليت ها نق��ش زيادی در دگرگون 
كردن قيمت دستگاه داشته و گاهی ممكن است كاربر 
را مجب��ور به تجديدنظ��ر در معيارهای مورد نظر و در 
نتيج��ه انتخاب دس��تگاه نمايد. اما آن چه مهم اس��ت، 
آش��نايی با توانايی های فوق و انتخاب هوش��مندانه و 
بهينه ی دستگاه اندازه گيری توسط كاربر می باشد. در 
اي��ن ميان، نبايد از نوع قابليت ه��ا و نيازمندی هايی كه 

كاربرد دستگاه به ما ديكته می كند غافل شد.
صحت دس��تگاه )به طور عام(- با پيش��رفت فناوری 
)به ويژه فناوری های نوي��ن مبتنی بر علم الكترونيك 
و ريزپردازن��ده( به راحت��ی می توان مدعی ش��د كه 
توليدكننده ی  كارخانج��ات  محصوالت  جديدترين 
ادوات اندازه گيری می تواند دارای صحت و درستی 
بهتری باش��د. از طرفی در ي��ك اندازه گيری جريان 
س��ياالت، درس��تی ارقام قرائت ش��ده ع��الوه بر نوع 
فناوری انتخاب ش��ده، به عوامل بس��يار مهم ديگری 
هم چ��ون پروفايل جريان، نحوه ی نصب دس��تگاه و 
مالحظات بهره ب��رداری نيز بس��تگی دارد و به همين 
دلي��ل داوری در مورد ويژگی های اين دس��تگاه كار 
ساده ای نخواهد بود. البته بر حسب عادت، معمول بر 
اين اس��ت كه كاربران مبنای داوری خود را در مورد 
ويژگی های يك دس��تگاه اندازه گيری، ارقاِم مندرج 

در داده برگ منتشر شده از جانب سازنده می دانند. 
خطی بودن دستگاه- اين قابليت در تمام دستگاه های 
اندازه گيری دارای اهميت اس��ت، اما در دستگاه های 
با خروجی پال��س و MF، قابليت فوق دارای اهميت 
وي��ژه ای اس��ت. برای مث��ال در اندازه گي��ری جريان 
ب��ه قصد ف��روش، كارب��ران دس��تگاه و خري��داران 
محصوالت��ی كه بر مبنای رقم خروجی دس��تگاه پول 
پرداخت خواهند نم��ود، بحث خطی بودن عمل كرد 
دس��تگاه مورد توج��ه خواهد ب��ود. از اي��ن واقعيت 
هم نبايد غافل ش��د كه ويژگی خطی بودن دس��تگاه 
اندازه گيری صرفاً به خود عنصر اندازه گيری محدود 
نمی ش��ود، بلكه انطباق پذيری خروجی اين دس��تگاه 
با ادوات به كار گرفته ش��ده در س��طوح باالتر آن نيز 

بس��تگی دارد. از اين رو، زمانی كه بحث خطی بودن 
يك دستگاه اندازه گيری مطرح می شود، به طور عام 
خطی بودن كل مجموعه مورد نظر است نه فقط خود 

عنصر اندازه گيری.
اندازه گیـری16:  گسـتره ی  تغییـر  قابلیـت 
گستره ي اندازه گيری يك دس��تگاه اندازه گيری )به 
ط��ور عام( در صحي��ح بودن رقم قرائت ش��ده نقش 
مهمي دارد. اغلب دس��تگاه های اندازه گيری مبتني بر 
فناوري هاي نوين داراي گس��تره ي اندازه گيری قابل 
تطبيق تر و مناسب تري هستند، اما عملكرد دستگاه های 
قديمي تر با قابليت تغيير گستره ی اندازه گيری جبران 
مي شود. اگر يك دستگاه اندازه گيری داراي قابليت 
تكرارپذيري بس��يار خوبي بوده ام��ا در عوض خطي 
نباش��د، در اين صورت از جبران سازهاي الكترونيك 
ب��راي افزاي��ش گس��تره ي اندازه گيری آن اس��تفاده 
مي ش��ود. تغييرات ناخواس��ته در ويژگي هاي س��يال 
می تواند معيار خوبي براي محك زدن تغيير گستره ی 
اندازه گيری يك دستگاه اندازه گيری باشد. از جمله 
مهم تري��ن ويژگي هاي س��يال در داوري قابليت يك 
دس��تگاه اندازه گيري، مي توان اش��اره اي داش��ت به 
چگالي و گران روی آن س��يال. به طوري كه افزايش 
چگالي معموالً س��بب بهبود گس��تره ي اندازه گيری 
ش��ده، اما افزايش گران روی خود می تواند گستره ي 
كاری برخ��ی از دس��تگاه ها را كاه��ش ده��د )مانند 

دستگاه های حجمي(.
افت فشـار: افت فش��ار س��يال می تواند بس��ياري از 
قابليت ه��اي انواع روش های اندازه گي��ری جريان را 
دس��ت خوش تغييرات نامطل��وب نماي��د. از طرفي، 
محاس��به و به دس��ت آوردن ابع��اد واقعي دس��تگاه 
اندازه گي��ری جري��ان در زم��ان طراح��ي می توان��د 
ويژگي هاي دس��تگاه نصب ش��ده در هن��گام كار را 
بهين��ه نمايد. ب��راي مثال اگر )در مايع��ات( تنها يك 
تلمب��ه  ب��ا فش��ار خروجي ثابت در دس��ترس باش��د، 
انتخ��اب بهينه ي نوع فناوري می تواند روش��ي باش��د 
ك��ه ترجيح��اً هيچ گونه قطعه اي )اع��م از متحرك يا 
ثابت( در مسير س��يال داخل لوله وجود نداشته باشد. 
از اين نمونه دس��تگاه ها مي ت��وان اندازه گيری جريان 
سيال به روش فراصوتي يا الكترومغناطيسي را پيشنهاد 
نمود. آن چه مهم اس��ت، ذكر اين موضوع اس��ت كه 
معموالً حداكثر ميزان افت فشار مجاز در سيال قبل از 
انتخاب نوع فن��اوري اندازه گيری بايد معلوم و لحاظ 
شود. بس��ياري از مش��كالتي كه هنگام راه اندازي و 
بهره برداري يك دس��تگاه اندازه گيری جريان ممكن 
اس��ت حادث ش��ود مربوط به قابليت تكرارپذيري و 
تغيير گس��تره ی اندازه گيری آن دستگاه مي شود. در 
برخي كاربردهاي مايعات، افت فش��ار ناگهاني سبب 
خوردگي ناش��ي از پديده ي مخرب حفره اي17 بشود. 
اين پديده در دراز مدت نه تنها دس��تگاه اندازه گيری 

16.rangeabilit
17.Cavitation
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بلكه ديگر ادوات موجود در مس��ير باالدست يا پايين 
دس��ت دستگاه )مانند انواع ش��يرها( را از كار خواهد 

انداخت. 
سـیگنال خروجـي: نوع س��يگنال م��ورد نياز در 
طراحي هاي مختلف متفاوت بوده و به فناوري استفاده 
ش��ده در اليه هاي باالتر آن بس��تگي دارد. در برخي 
كاربردها به قرائت محلي اكتفا مي ش��ود و در عوض 
ممكن اس��ت برخ��ي از كاربردها مجهز به س��امانه ي 
جمع آوري و انتق��ال داده مبتني بر فناوري هاي نوين 
باش��د. از اين رو دامنه ي س��يگنال خروجي دس��تگاه 
مورد نظر می تواند از ش��مارنده هاي مكانيكي شروع 
و به انواع س��يگنال فيلدباس منتهي ش��ود؛ به بياني در 
انتخاب نوع سيگنال آنالوگ يا ديجيتال هم از سطوح 
باالدس��تي طرح ايده گرفته مي ش��ود. اما به طور كلي 
مي ت��وان بيان نمود كه در بعضي مواقع نوع س��يگنال 
م��ورد انتظ��ار می تواند حت��ي انتخاب ن��وع فناوري 
س��نجش را نيز به ما ديكته كند. عالوه بر اين، گاهي 
ممكن است هدف ما از سنجش، محاسبات موازنه ي 
جرمي باش��د. به ط��ور قطع يك��ي از بهترين گزينه ها 
در اين گون��ه موارد دس��تگاه های انداه گيري جريان 
س��ياالت بر مبناي جرم خواهد ب��ود. در برخي ديگر 
از كاربردها حجم س��يال جابجا شده بسيار مهم است 
)مانند واحده��اي تصفيه ي آب(، در اين گونه موارد 
دستگاه های اندازه گيری حجمي انتخاب بهينه خواهد 
بود. شايد بتوان با توجه به گروه بندي زير نوع سيگنال 

مورد نياز را دسته بندي نمود:
• ميزان سرعت سيال

• ميزان جرم سيال
• حجم كلي سيال انتقال يافته

• ميانگين سرعت سيال
• سرعت نقطه اي سيال

• ديگر موارد
ي��ك تقس��يم بندي ديگ��ر در س��يگنال خروج��ي 
كل��ي  گ��روه  س��ه  اندازه گي��ري،  دس��تگاه های 
س��يگنال هاي مبتني بر ولتاژ، جريان و پالس را شامل 
مي ش��ود )البته با ص��رف نظر از انواع س��يگنال هاي 
مكانيكي مانند ش��مارنده های س��نتی(. هم چنين نوع 
سيگنال می تواند يك س��يگنال پيوسته بوده و ميزان 
جريان سيال را در هر لحظه نمايش دهد، يا اين كه با 
اس��تفاده از انتگرال گير18 يا جمع كننده19 كل كميت 
عب��وري در يك پري��ود زماني خاص را محاس��به و 
نماي��ش ده��د. در زماني كه ه��دف از اندازه گيری 
جري��ان س��ياالت فقط نماي��ش ميزان جري��ان بوده 
يا حت��ي اه��داف كنترلي در ميان باش��د، س��يگنال 
آنال��وگ mA 20-4 )ي��ا ديجيت��ال( بهترين گزينه 
اس��ت. اما زماني كه ه��دف از اندازه گيري، صدور 
صورت حس��اب بوده و براي اهداف به قصد فروش 

18. Integrator
19.Totalizer

با اس��تفاده از رايانه هاي محاس��بات جريان20 باش��د، 
آن گاه دس��تگاه با س��يگنال خروجي پال��س بهترين 
گزينه ي مناس��ب براي اين گون��ه كاربردها خواهد 
ب��ود. نكته ي ديگر اين كه، در بس��ياري از كاربردها 
و توسط دستگاه های باالدستي، ممكن است دامنه ي 
سيگنال دستخوش تغييرات شده و بعد از يك مرحله 
پردازش نوع س��يگنال كاماًل تغيير پيدا كند )و حتي 
همين تغييرات براي فركانس س��يگنال هاي ديجيتال 

يا پالس امكان پذير اس��ت(.
برخي از س��ازندگان خوش ذوق )ك��ه امروزه تعداد 
آن ها ك��م نيس��ت( تجهيزات خ��ود را ب��ه گونه اي 
س��اخته اند كه در خروجي آن هم س��يگنال آنالوگ 
وجود دارد و هم س��يگنال ديجيت��ال، بنابراين طراح 
س��امانه به راحت��ي می تواند با اين نوع س��يگنال ها هم 
نمايش گره��اي محلي را در طرح خ��ود قرار دهد و 
هم اهداف كنترلي يا محاسبات دقيق جريان را دنبال 
نماي��د. در ه��ر صورت، هن��گام طراح��ي و انتخاب 
دس��تگاه اندازه گيری از نظر نوع س��يگنال بايد به نوع 
ني��از، قابليت هاي موجود انواع دس��تگاه ها و نحوه ي 
ارتب��اط آن با س��طوح باالدس��تي س��امانه ي پايش يا 

كنترل جريان توجه شود.
زمان پاسـخ دهي21: اين معيار كه هم در س��امانه هاي 
كنترل و هم در سامانه هاي پايش مهم است، معياري است 
كه معموالً طراح در نهايي سازي انتخاب نوع دستگاه به آن 
توجه ويژه اي خواهد نمود. وجود لختي هاي ناخواسته در 
به روزرساني و انتقال سيگنال می تواند تبعات جبران ناپذيري 
را در پي داش��ته باش��د. اين لختي ه��ا در اهداف كنترلي 
می تواند اطالعات قابل پردازش را از حالت واقعي بودن 
در زمان حال22 خارج نموده و كنترل كننده را به پردازش 
اطالعات قبلي مش��غول سازد، كه در اين صورت كنترل 
فرآيند به درستي انجام نخواهد شد. در پايش اطالعات نيز 

20.Flow Computer
21. Response Time
22. Real time

همين مباحث مطرح بوده و به ويژه چنان چه اندازه گيری 
»حامل هاي انرژي« مورد نظر باش��د، يك معيار ديگر به 
نام تقاضا23 مطرح اس��ت. با لحاظ كردن اين معيار، نرخ 
مصرف انرژي در طول شبانه روز و يا فصل هاي مختلف 
سال متفاوت خواهد بود. چنان چه لختي در انتقال سيگنال 
اندازه گيری وجود داش��ته باشد، بخشي از اين محاسبات 
دس��تخوش تغييرات نامطلوب و ناخواسته خواهد شد. از 
طرفي آن چه مهم است، تمام سطوح سامانه هاي كنترل يا 
سامانه هاي جمع آوري، انتقال و پايش اطالعات بايد داراي 
زمان پاس��خ دهي يكساني باشند تا مجموعه به يك شيوه 

پردازش اطالعات را انجام دهد.

8 . 5. انتخـاب بـر مبنـای نوع فنـاوری و 
روش اندازه گیری

توجیه اقتصـادی24: روش ه��ای اندازه گيری جريان 
دارای طيف وسيعی بوده و از نشان دهنده های محلی غير 
مدرج )به عنوان نمايش عبور جريان( ش��روع شده و تا 
دستگاه های اندازه گيری جريان سياالت به قصد فروش 
)با قيمت بس��يار گران( ختم می شود. از اين رو متناسب 
با كاربرد، نوع فناوری انتخاب خواهد شد به طوری كه 

هزينه های مربوطه قابل توجيه باشد.
زمـان پاسـخ دهی25: اي��ن ويژگ��ی در اندازه گيری 
جريان س��ياالت به قصد فروش به عنوان يك عامل مؤثر 
در انتخ��اب نوع فناوری نقش تعيين كنن��ده ای دارد. در 
مرحله ی بعد، چنان چه هدف از اندازه گيری جريان كنترل 

فرآيند باشد نيز عامل زمان پاسخ دهی مهم خواهد بود.
در دسـترس بودن فنـاوری26: گاه پيش می آيد 
كه برخ��ی از روش های اندازه گيری فق��ط به عنوان 
يك طرح پژوهش��ی و آكادميك مطرح بوده و هنوز 
به عنوان فناوری شناخته نمی شود. به بيانی نه تنها اين 
كار پژوهش��ی به مرحله ی توليد نرس��يده بلكه هنوز 
مراك��ز علمی بی طرف و مؤسس��ات يا س��ازمان های 
معتبر اس��تاندارد جهانی اين روش را تأييد ننموده اند. 

بديهی است انتخاب اين شيوه ها توصيه نمی شود.
خدمـات پـس از فـروش محلـی27: كارب��ران 
و اس��تفاده كنندگان ه��ر تجهيزی ترجي��ح می دهند 
كوچك ترين نياز تعميراتی يا خدمات احتمالی مورد 
نياز دستگاه خريداری ش��ده در زمان بهره برداری را 
بتوانند در اس��رع وقت در اختيار داش��ته باشند. از اين 
رو، ب��ا عنايت به اين كه س��ازندگان برخی تجهيزات 
اندازه گيری انگشت شمار و يا انحصاری هستند، بايد 

هنگام انتخاب به امكانات محلی نيز توجه نمود.

8 .6. روند انتخاب نوع فناوری
با در نظر داش��تن معيارهای بيان ش��ده، در شكل 1.8 
ط��ی پنج گام به انتخاب ن��وع تكنيك اندازه گيری و 

23. Demand
24. Cost - benefit
25. Response time
26. Availability
27. Local services
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شايد حتی به نوع دستگاه نيز برسيم، اما نياز است يك 
س��ری پارامترهای مهم ديگری را نيز در نظر داش��ته 
باشيم. گرچه ممكن است كه در گام های پنج گانه از 
مرحله ی اول به يك انتخاب هايی هم رس��يده باشيم، 
اما الزم است عوامل زير را يكی يكی در انتخاب های 
خود اعم��ال كنيم تا در نهايت دس��تگاه های انتخاب 

شده به يك نمونه محدود شود  ]1[:
• تطبيق و مقايسه ی مش��خصات فيزيكی و شيميايی 
س��يال از جمل��ه چس��بندگی و گ��ران روی س��يال با 

مشخصات فنی دستگاه
• صح��ت و دقت مورد ني��از در اندازه گيری با توجه 

به نوع كاربرد
• ارتباط مش��خصات ش��يميايی س��يال با جنس دستگاه 

اندازه گيری و محدوديت های انتخاب )از نظر خوردگی(
• تميز بودن يا تميز نبودن سيال

• گستره ی اندازه گيری مورد نياز
• مقايس��ه ی محدوده ی فش��ار، دما و جريان سيال با 

مشخصات گزينه ها و دستگاه های در دسترس
• دمای محيط

• ب��ازه ی زمانی جريان داش��تن س��يال )پيوس��ته و يا 
دسته ای بودن سيال از نظر فرآيند و نوع كاربرد(

• ض��رورت يا ع��دم ضرورت نصب فيلت��ر و ادوات 
مشابه قبل از دستگاه

• الزام��ات م��ورد نياز ب��رای واس��نجی و تعميرات، 
بررسی امكانات محلی و در دسترس

• در نظر داشتن امكانات محلی برای تأمين قطعات يدكی 
)برای مثال، در صورت انتخاب دس��تگاهی كه نمونه ی 
مش��ابه آن در مح��ِل نصب موجود باش��د، صرفه جويی 

اقتصادی قابل مالحظه ای انجام خواهد شد(
• امكانات محلی برای صحت سنجی و واسنجی

• مالحظات ايمنی
• مالحظ��ات نص��ب از نظر طراحی )به وي��ژه از نظر 
اندازه ی لول��ه، محدوديت های نصب به لحاظ فضا و 

مزاحمت های احتمالی موجود مثاًل نويز(
• مالحظات زيست محيطی

• مالحظات اقتصادی

خروجی دستگاه های اندازه گيری براساس چه معياری 
است؟

به طور كلی رقم خروجی دستگاه اندازه گيری جريان 
سياالت می تواند به صورت مستقيم حجم سيال عبور 
داده شده بر حسب واحد حجم را نشان دهد )از جمله 
ليتر، مت��ر مكعب، گالن، بش��كه، كيلوگرم، تن و ...( 
يا اين كه خروجی دس��تگاه به ص��ورت پالس خواهد 
بود )كه به نوع كاربرد بس��تگی دارد(. در صورتی كه 
خروجی دس��تگاه پالس باش��د، متناس��ب با طراحی 

سازنده دو حالت زير امكان پذير خواهد بود:
• دس��تگاه با K-Factor ثابت- س��ازنده يك عدد 
ثاب��ت و تغييرناپذير به نام NKF28 می دهد كه بيان گر 
تعدادی مشخص از پالس ها به ازای يك حجم مشخص 
از س��يال عبور داده شده است )مثاًل 150 پالس به ازای 
يك بشكه(. عدد داده شده توسط سازنده، بعد از انجام 
آزمايش های ادواری و با حساس��يت زيادی به دس��ت 
آمده اس��ت. در اين حالت معم��والً يك رقم ديگر به 
عنوان ميزان يا محدوده ای از حجم س��يال كه مجاز به 
اندازه گيری آن توس��ط دستگاه هستيم، توسط سازنده 
اعالم می ش��ود. برای ثبت مي��زان حجم انتقال يافته در 

ستون مربوطه رقم Pulse/NKF ثبت می گردد.
 Meter متغير- در اين حالت K-Factor دستگاه با •
Factor ثابت بوده و معادل يك در نظر گرفته می شود 
و در عوض K-Factor طی عمليات صحت س��نجی 
ادواری تعيين خواهد شد. در اين صورت ارقام مربوط 
به حجم عبوری سيال به صورت پالس دريافت خواهد 
شد، ولی الزم است در جدول ثبت داده ها بعد از ستون 
ثبت پالس، س��تونی تح��ت عن��وان K-Factor  در 
 Meter نظر گرفته ش��ود و در عوض به جای س��تون
Factor، س��تونی برای ثبت ميزان نس��بت Pulse به 

K-Factor در نظر گرفته شود.
هم چني��ن از ديگ��ر جه��ات، خروجی دس��تگاه های 
اندازه گيری جريان س��ياالت به روش زير قابل تقسيم 

بندی هستند:

28. Nominal K-Factor

• دستگاه هايی كه داخل خودشان جبران ساز دما و فشار 
يا تصحيح كننده ندارند. در اين حالت س��ه رقم مربوط 
به دما، فش��ار و جريان سيال به طور مستقل اندازه گيری و 

محاسبات جبران سازی توسط رايانه انجام خواهد شد.
• دس��تگاه هايی كه داخل خودش��ان جبران س��از دما 
و فش��ار يا تصحي��ح كننده دارن��د. خروجی اين گونه 
دس��تگاه ها ميزان س��يال در دمای 60oF و فشار 14.7 
PSIg را نش��ان می دهند. وظيفه ی انجام محاس��بات 
جبران س��ازی در اي��ن نمونه از دس��تگاه ها به عهده ی 
نرم افزار موجود در داخل همان دس��تگاه خواهد بود. 
هرچند در نمونه های بس��يار قديمی ت��ر عمليات فوق 
به صورت مكانيكی و با طراحی خاصی كه روی محور 
دستگاه انجام ش��ده بود قابل اعمال بود )كند يا سريع 
ش��دن حركت محور دستگاه متناسب با تغييرات دما(. 
ولی قابل ذكر است كه دقت دستگاه های اندازه گيری 
جريان با عمليات جبران سازی مكانيكی زياد قابل اتكا 

نيست.
نكتـه ی 1 : هدف س��امانه های اندازه گيری جريان، 
تعيين حجم مبادله ش��ده در شرايط استاندارد29 است، 

اين شرايط به دوگونه در نظر گرفته می شود:
• UC30 ي��ا USC : با ش��رايط 60oF و فش��ار 14.7 

PSIg
PSIg 14.7 15 و فشارoC با شرايط : SI31 •

تعريف MF32 : اين ضريب، عددی اس��ت فاقد واحد 
كه حجم نش��ان داده شده توسط دستگاه اندازه گيری 
را به حج��م واقعی تبديل می كند. اي��ن رقم از طريق 
در  می آي��د.  به دس��ت  دس��تگاه  صحت س��نجی آن 
محاس��بات، اين عدد با چهار رقم اعش��ار نش��ان داده 

می شود.
نكته  ی 2 : پالس دس��تگاه اندازه گيری ممكن است 

به دو گونه نمايش داده شود:
• قابليت صفر شدن را داشته باشد، يعنی برای شروع 
ه��ر بارگي��ری ش��مارنده ی پالس از صفر ش��روع به 

شمارش می كند.
• ب��ه ص��ورت تجميع33 ش��ده و مجموع ارق��ام تمام 

بارگيری ها را از ابتدا نمايش می دهد.

7.8. راهنمای انتخاب دستگاه 
اندازه گیری جريان

برای انتخاب نوع دس��تگاه اندازه گي��ری، ضمن لحاظ 
كردن نكات ياد ش��ده تا اين جا، می توان از جدول1 نيز 
كمك گرف��ت. در اين جدول به طور خالصه كاربرد ها 
دسته بندی شده و برای هر كدام از گروه ها دستگاه های 
مناسب پيشنهاد شده است. بديهی است در انتخاب نوع 

دستگاه نبايد از پيشنهاد سازندگان نيز غافل شد  ]1[ .

29. Base Condition
30. United States Customary
31. System International
32. Meter Factor
33. Accomulate

گام اول : مشخص كردن شرايط 
و نوع كاربرد دستگاه

گام دوم: بيان مشخصات فنی مورد نياز 
با توجه به شرايط فرآيند و داده برگ 

  

گام سوم: انتخاب اوليه ی نوع دستگاه 
تكنيك

گام چهارم: بررسی شرايط تكنيك ها 
با شرايط  انتخاب شده  يا دستگاه های  و 

ذكر شده در داده برگ

گام پنجم: بررسی و مقايسه ی 
نوع تكنيك يا دستگاه / دستگاه های 

انتخاب شده با شرايط مورد نياز  
)حذف انتخاب های زايد(

  

شكل 8 .1 . تطبيق شرايط فرآيندی با تكنيك  های اندازه گيری و انتخاب نوع تكنيك
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فی

توضيح :                √: مناسب                   ؟ : با توجه به شرايط فرآيندی دارای كاربرد خواهد بود                - : نامناسب

منابع و مراجع:

1. Industrial Flow Measurement, David W. Spitzer, ISA, 1990
2. Instrument Engineers Handbook – Process Measurement and Analysis, By Bela G. Leptak, 2003
3. Methods for Reductiuon of Transfer Uncertainity in Flow Measurement, Mr. Jim Hill, Mr. Andreas Weber & Mr. Tri Budi Praman, March 2005
4. Industrial Flow Measurement, Michael Anthony Crabtree, The University of Huddersfield, June 2009
5. Flow Handbook, Endress & Hauser Company, 2006
6. API – MPMS – 5-6, Manual of Petroleum Measurement Standards – Chapter5- Metering, Sec. 6. Measurement of Liquid Hydrocarbons by 
Coriolis Meters
7. API – MPMS – 5-8, Manual of Petroleum Measurement Standards – Chapter5- Metering, Sec. 8. Measurement of Liquid Hydrocarbons by 
Ultrasonic Flow Meters Using Transit Time Technology
8. Flow Handbook, Endress & Hauser Company, 2006
9. Industrial Flow Measurement, David W. Spitzer, ISA, 1990
10. Industrial Flow Measurement, Michael Anthony Crabtree, The University of Huddersfield, June 2009
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نوسانگر بلوري
 Crystal
Oscilator

ت
ــ

ـع
ـنـ

ص

مقدمه
يك نوسانگر بلوري1 مداری الكترونيكی است كه از تشديد مكانيكی يك بلور در حال لرزش پيزوالكتريكی 
بهره می برد تا س��يگنال الكتريكی با فركانس بس��يار دقيقی بوجود آورد. اين فركانس معموالً برای داش��تن 
حسی از زمان )مانند ساعت های مچی كوارتز( استفاده می شود تا سيگنال ساعتی پايدار برای مدارات مجتمع 

ديجيتال فراهم كند و نيز فركانس ها را در فرستنده  های راديويی پايدار2 كند.
استفاده از تقويت كننده و بازخورد، فرم دقيقی از يك نوسانگر الكترونيكی است. به بلور استفاده شده در آن برخی 

مواقع »بلور زمان سنجی«3 گفته می شود. در دياگرام های شماتيكی، گاهی نوسانگر را با XTAL نمايش می دهند.

1. Crystal Oscilator
2. Stable
3. Timing Crystal

ری
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گ�
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بلورهايی برای اهداف زمان سنجی
يك بل��ورMHz 4 كوچك كوارتز كه داخل پكيج 
هم اندازه ي خود )US/49-HC( تعبيه ش��ده است 
ي��ك بلور جامدی اس��ت كه در آن اجزای تش��كيل 
دهن��ده، اتم ها، مولكول ها، ي��ا يون ها در يك ترتيب 
منظمی بسته بندی ش��ده اند و الگوی تكراری ساختار 

آنها در هر سه بعد فضايی گسترش يافته است.
تقريباً هر چيزی كه از مواد االس��تيك س��اخته شده 
می تواند مانند بلور مورد اس��تفاده ق��رار گيرد، زيرا 
تمامی اجس��ام دارای فركانس تشديد طبيعی لرزش 
هس��تند. برای مثال، فوالد االستيسيته ي بااليی دارد و 
سرعت صوت در آن باالست. اين اغلب در فيلترهای 
مكانيكی، قبل از كوارتز، اس��تفاده می شد. فركانس 
تش��ديد به اندازه، شكل، االستيسيته و سرعت صوت 
در آن م��اده بس��تگی دارد. بلوره��ای فركان��س باال 
معموالً به ش��كل صفحه ي مس��تطيلی ساده ای بريده 
می ش��وند. بلور های فركانس پايين، مثل آن هايی كه 
در س��اعت های ديجيتالی استفاده می شوند، به شكل 
يك دياپازون4 بريده می شوند. برای كاربردهايی كه 
زمان سنجی بسيار دقيقی نمی خواهند از يك تشديد 
كننده ي سراميكی ارزان به جای بلور كوارتز استفاده 

می شود.
وقتی كه ي��ك بلور كوارتز به ط��ور صحيح بريده و 
س��وار ش��د، می توانيم با قراردادن آن در يك ميدان 
الكتريكی )اعمال ولتاژ به الكترودی نزديك يا روی 
كريستال( باعث خم ش��دن آن شويم. اين ويژگی به 
نام پيزوالكتريك بودن5 معروف اس��ت. وقتی ميدان 
برداش��ته شود، كوارتز با بازگش��ت به شكل اوليه اش 
ي��ك ميدان الكتريك��ی توليد می كند ك��ه اين خود 
می تواند يك ولتاژ توليد كند. اين رفتار بلور كوارتز 
شبيه مداری متشكل از يك سلف، خازن و مقاومت6 

با فركانس تشديدي دقيق است.
كوارت��ز مزيت ديگ��ری ني��ز دارد و آن ك��م بودن 
تغيي��رات اندازه  ي آن ب��ا تغييرات دما اس��ت. از اين 
رو فركانس تش��ديد صفحه كه به اندازه ي آن وابسته 
اس��ت، تغيير چندانی نمی كند. اين يعنی كه س��اعت 

4. Tuning fork
5. Piezoelectricity
6. RLC Circuit

كوارتز، فيلتر يا نوس��انگري دقي��ق خواهد ماند. برای 
كاربردهای حس��اس نوس��انگر كوارتز در ظرفی كه 
دمای آن كنترل شده اس��ت ، به نام اجاق بلور7 سوار 
می ش��ود، و همچنين می تواند روی جذب كننده  های 
ضربه8، كه برای جلوگيری از اختالل هايی كه ناش��ی 

از لرزش های مكانيكی خارجی است، قرار بگيرد.
بلورهای كوارتز زمان س��نجی ب��رای فركانس های از 
ده  ه��ا كيلوهرتز تا ده  ها مگاهرتز س��اخته می ش��وند. 
س��االنه بيش��تر از دو ميليارد بلور توليد می شود. اكثر 
آن ها برای استفاده در س��اعت های مچی، ساعت ها، 
و مدارات الكترونيكی هس��تند. هر چند، بلور كوارتز 
داخل ابزارهای تست و اندازه گيری مثل شمارنده  ها، 
سيگنال ژنراتورها و اسيلوسكوپ ها نيز بكار مي رود.

بلورها و فركانس
مدار نوس��انگر بلوري نوس��ان را با گرفتن س��يگنال 
ولتاژی از تش��ديد كنن��ده ی كوارت��ز، تقويت آن و 
بازخورد آن به تش��ديد كننده، نگه می دارد. سرعت 
خم و راست شدن كوارتز فركانس رزونانس است و 

توسط برش اندازه ي بلور تعيين می شود.
ي��ك بلور معم��ول زم��ان س��نجی از دو صفحه ي 
رس��انا با يك برش9 يا دياپازونی از بلور كوارتز كه 
بين آنها س��اندويچ شده تش��كيل شده است. هنگام 
راه ان��دازی به مدار حول بلور س��يگنال نويز اتفاقی 
ac اعمال می ش��ود. بنابراين بلور ش��روع به نوسان 
ك��ردن همگام ب��ا آن س��يگنال می كند. اس��يالتور 
سيگنال خروجی از كريستال را تقويت می كند و به 
همين دليل فركانس كريس��تال محكم تر می شود و 
سرانجام خروجی غالب نوسانگر را شامل می شود. 
فركان��س طبيع��ی در مدار و در بل��ور كوارتز تمام 

7. Crystal oven
8. Shock absorbers
9. Slice

فركانس های ناخواس��ته را فيلتر می كند.
نوس��انگرهای  ويژگي ه��اي  مهم تري��ن  از  يك��ی 
بل��وری كوارت��ز اين اس��ت ك��ه نويز بس��يار كمی 
توليدمي كنند به زبانی ديگر س��يگنال توليدی آن ها 
يك تون خالص10 است. اين خاصيت، بلورها را در 
مخابرات پركاربرد می كند، جايی كه سيگنال های 
پايدار مورد نياز هستند. و همچنين در وسايل علمی 
ك��ه مرجع دقي��ق زمانی مورد نياز اس��ت. فركانس 
خروجی يك نوس��انگر كوارتز ي��ا فركانس اصلی 
تشديد آن يا يك ضريبی از فركانس تشديد آن به 

نام فركانس فوق تون11 اس��ت.
 Q)ضريب كيفيت( معمول برای يك نوسانگر كوارتز 
بين 10^4 تا 10^6 تغيير می كند. Q بيش��ينه برای يك 
نوسانگر كوارتز بسيار پايدار می تواند به اين گونه تقريب 

زده شود كه f فركانس تشديد به MHz است:
Q = 1.6 × 107/f
تغييرات محيطی دما، رطوبت، فشار و لرزش می تواند 
فركانس تش��ديد يك بلور كوارت��ز را تغيير دهد؛ اما 
طراحی های گوناگونی وج��ود دارند كه اين اثرهای 
 TCXO ،محيطی را كاهش می دهند. اين ها ش��امل
MCXO و OCXO هس��تند. اين طرح ها )به ويژه 
OCXO ( وس��ايلی با پايداری كوت��اه مدت عالی 
ايج��اد می كنن��د. محدوديت هايی ك��ه در پايداری 

10. Pure tone
11. Overtone
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نوســـــــــــــــــانگـــــــــــــــــــــر 
بــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــوري

كوت��اه مدت وجود دارد عمدتاً ب��ه دليل نويز اجزای 
الكترونيكی در مدار نوس��انگر اس��ت. پايداری بلند 

مدت با پيری بلور محدود می شود.
ب��ه دليل پيری و عوامل محيط��ی چون دما و لرزش، 
نگه داش��تن فركانس آنها متناس��ب با فركانس نامی 
آنها، حتی برای بهترين نوس��انگرهای كوارتز، بدون 
تنظيم مستمر بسيار سخت خواهد بود. به همين علت 
نوس��انگرهای اتمی12 برای كاربردهاي��ی كه نياز به 

پايداری و دقت بهتری دارند اس��تفاده می ش��وند. 
اگر چه بلورها می توانند برای هر فركانس تش��ديدی 
س��اخته شوند، به دليل محدوديت های فنی، در عمل، 
مهندس��ان م��دار اس��يالتور كريس��تالی را در حوالی 
 MHz فركانس های استاندارد طراحی می كنند مانند
MHz،10 20 وMHz.  40. اس��تفاده از مداره��ای 
مقس��م فركانس، چن��د براب��ر كنن��ده ی فركانس و

phase locked loop ، برای سنتز كردن )ساختن( 
هر فركانس دلخ��واه از فركانس مرج��ع امكان پذير 

است.
در طراحی م��دارات بايد دقت نمود كه تنها از يك 
نوسانگر بلوری اس��تفاده كرد تا از وقوع نمونه  های 
ظريفی از خطاهای خ��ود پايداری در الكترونيك13 
جلوگي��ری ش��ود. اگ��ر اين ممك��ن نيس��ت تعداد 
بل��ور نوس��انگرهای مج��زا )PLLه��ا( و دامنه های 
س��اعتی متحد با آن ها بايد به ش��دت كم ش��وند؛ با 
تكنيك هاي��ی چ��ون نصف ك��ردن پالس س��اعت 
14موجود به جای استفاده از يك منبع جديد بلوری. 

هر منبع مجزای كريستالی بايد دقيقا توجيه شود زيرا 
هر ك��دام، حالت های خطای محتمل غير قابل رفعی 
را به علت برهم كنش چند بلوری در وس��يله، ايجاد 

می كنن��د
 

بلور ها و میكروفون ها
بعضي از عناصر مانند بلور كوارتز، نمك راشل و دي 
هيدروفسفاتت آمونيم و مواد سراميكي ريخته شده از 
قبيل تيتان��ات دوباريم، داراي خاصيت پيزوالكتريك 
هس��تند. يكي از بلورها كه در مقابل حرارت پايدار و 
به صورت خطي كار مي كند بلور كوارتز مي باشد كه 
در الكتروآكوستيك از آن براي ساختن ميكروفون، 
بلندگ��و و پيكاپ هاي گرام اس��تفاده مي ش��ود. نوع 
بلوري كه بيش��تر بكار م��ي رود بلور با برش X ناميده 

می شود.
ميكروفون كريس��تالي، ميكروفوني مي باش��د كه در 
آن از خاصي��ت پيزوالكتريك بعضي از كريس��تال ها 
اس��تفاده مي ش��ود؛ بدي��ن معني ك��ه تغييرات فش��ار 
وارد ب��ر روي اين نوع بلور جريان متناوبي متناس��ب 
با فش��ار وارده در دو س��ر بلور ايجاد مي كند. دو نوع 
ميكروف��ون بل��وري وجود دارد، در ي��ك نوع از آن 

12. Atomic Oscillators
13. Metastability in electronics
14. Clock

فشار صوت مس��تقيماً بر صفحه ي بلور تأثير مي نمايد 
كه داراي بازده بس��يار ك��م در حدود 0/4 ولت براي 
ه��ر ميكروبار مي باش��د و نوع دوم، فش��ار صوت به 
ي��ك ممبران فلزي وارد مي ش��ود و حركات ممبران 
به وس��يله ميله اي كه در پشت آن قرار دارد به بلوري 
منتقل مي ش��ود كه البته اين نوع داراي بازده بيشتري 
در حدود يك تا دو ميلي ولت بر ميكروبار مي باشد. 
از ميكروفون پيزوالكتريك تا 8 س��ال پيش در ضبط 
صوت هاي خانگي اس��تفاده مي ش��د؛ ولي هم اكنون 
ديگر اس��تفاده نمي ش��ود. زيرا عرض باند آن حدود 
7 تا 8 كيلوهرتز مي باش��د كه پهناي باند كمي است. 
در ن��وع دوم ارتعاش��ات صوت توس��ط ديافراگم به 
بلور منتقل مي ش��ود و اختالف پتانس��يل دريافتي در 
خروجي زياد مي ش��ود ولي پهناي باند نوار فركانس 

نسبت به حالت اول كمتر مي باشد.
پهناي باند نوار پاسخ فركانس ميكروفون بلوري بين 20 تا 
10000 هرتز كه حدود dB 5 نسبت به حساسيت متوسط 
تغييرات دارد. حساسيت متوسط ميكروفون dB 50 براي 

يك ولت در هر ميكروبار است.

چرا در ساعت ها، كوارتز به كار می رود؟
كوارتز، كه از س��يليكون و اكس��يژن تش��كيل ش��ده، 
شايع ترين ماده ي معدنی در كره ي زمين است. ميلياردها 
نفر هر روز از كوارتز استفاده می كنند، اما تعداد كمی 
از آنه��ا از اين موضوع خبر دارن��د، زيرا بلورهای ريز 
كوارتزی كه از آن استفاده می  كنند، درون ساعت های 

مچی و ديواری پنهان شده است.
اما اين بلورهای س��فيد يا ش��فاف كه در سراسر جهان 
 يافت می شوند، چه ارتباطی با اندازه  گيری زمان دارند؟

برخ��ی از مواد مانند برخی از س��راميك ها و بلورهای 
كوارت��ز، هنگام��ی ك��ه تحت فش��ار مكانيك��ی قرار 
گيرند، می توانند الكتريسيته توليد كنند. توانايی تبديل 
دوجانبه ي فش��ار مكانيكی و الكتريسيته را به يكديگر 

»خاصيت پيزوالكتريك« می نامند. 
بلوره��ای كوارتز ك��ه دارای اين خاصيت هس��تند، 
ب��ا يك ولتاژ معين برق هميش��ه با بس��امد يا فركانس 
خاصی مرتعش می ش��وند. بنابراين اي��ن بلورها معيار 
دقيقی از بس��امد يا فركانس را حفظ می  كنند، كه به 
تنظيم حركت س��اعت كم��ك می  كند و دقت آن را 

بسيار باال می برد.
كوارت��ز در راديوه��ا، ريز پردازن��ده  ها و بس��ياری از 

دستگاه های صنعتی ديگر نيز به كار می روند.

---------------------------
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سالی دگر گذشت؛ برگی دگر از دفتر تاریخ کهن این 
سرزمین ورق خورد و اینک نوروز نزدیک است. فرمان 
بیــدار باش خالق هســتی از هر کوي و بــرزن به گوش 
می رسد؛ گویی رســتاخیزي در راه است. نسیم بهاري، 
مادرانه دســتان نــرم و لطیف خود را بر زلف آشــفته و 
پیچ در پیچ طبیعت می کشد و این طفل زیبا با هزار ناز و 

کرشمه چشم گشوده و در حال برخاستن است. 
نزدیک شــدن بهار و نو شدن طبیعت، حس تازگی، نو 
شــدن و از نو شــروع کردن را در وجود آدمی تقویت 
می کند. چه خوش اســت که پیش از این آغاز دوباره، 
مقایســه اي کنیم میان آن چه می خواستیم بشود و آنچه 
شــد؛ و بر مبناي این مقایســه، راه و روش خود را براي 
روزهاي بعد تعیین کنیــم؛ و به بیانی دیگر «خروجی را 
از مقدار مطلوب کــم کرده و نتیجه ي این تفاضل را به 

عنوان مبنایی براي عملکرد آینده لحاظ کنیم». 
در ســالی که گذشت بخش خصوصی ایران مشتمل بر 
صدها انجمن،  تشکل و سندیکا و هزاران فعال اقتصادي 
در کنار پرداختن به امر تولید و تجارت، همچنان در راه 
تحقــق آرزوهاي دیرینه ي خــود امیدوارانه تالش کرد 
و زنــده و پویا بودن خود را به رخ کشــید. دســتیابی به 
جایگاهی واقعی و درخور در ســاختار اقتصادي کشور 
آرزویی است با قدمت بیش از یک صد سال که همواره 
ذهن فعاالن بخش خصوصی را به خود مشــغول داشته 
اســت. نهادینه شدن حضور بخش خصوصی در تمامی 

مراحل تصمیم ســازي و تصمیم گیري پیرامون مســایل 
اقتصادي کشــور، از جملــه حقوق بدیهــی اصناف و 
تشکل هاست؛ چراکه این بخش با ایجاد میلیون ها شغل، 
تأمین  کننــده ي معاش بخش اعظمی از جامعه اســت و 
بخش قابل توجهی از بار اقتصادي و امنیت کشور را بر 
دوش دارد؛ و از سوي دیگر هر تصمیم و اقدام دولت در 
ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادي به شدت بر عملکرد آن 

تأثیرگذار است.
 ارایه ي «طرح بهبود محیط کسب و کار» که تأکید آن بر 
حضور پررنگ بخش خصوصی در تمامی مراحل تدوین 
و اصالح قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار است 
از جمله اقدامات قابل تقدیري بود که در ماه هاي پایانی 
ســال 90 از سوي اتاق بازرگانی انجام گرفت. این طرح 
به عنوان یک گام مهم و قابل تقدیر در راستاي تقویت 
بخش خصوصی، مورد پشتیبانی بسیاري از تشکل ها از 
جمله انجمن صنفی شرکت هاي اتوماسیون صنعتی قرار 
گرفت و مى توان امید بســت کــه با پیگیري  هاي بعدي 
و عزم تمامی تشــکل ها، در سال آینده شاهد تکمیل و 

اجرایی شدن این طرح باشیم. 
در میان تمامی عوامل بازدارنده  و مشکالت کهنه اي که 
طی دهه هاي گذشته مانع از حضور مؤثر بخش خصوصی 
در نظام اقتصادي کشور بوده اند وجود تناقضات علنی و 
مشــهود میان آن چه به عنوان قانون رسمی کشور اعالم 
می شــود با آن چه در عمل به اجــرا در می آید، مانعى 
اســت که پیش از همه باید به آن پرداخــت و آن را از 
ســر راه برداشت. چنانچه به عنوان مثال با گذشت بیش 
از چهار سال از تصویب قانون رفع برخی موانع تولید و 
ســرمایه گذاري صنعتی، بند ج ماده ي 11 این قانون که 
بر دریافت حق بیمه ي پیمان ها صرفاً براســاس فهرست 
بیمه ي ارایه شــده از سوي پیمانکار تأکید دارد هنوز از 
ســوي شعب ســازمان تأمین اجتماعی به اجرا در نیامده 
اســت. مثالى دیگر در این خصوص، قانون «استفاده ي 
حداکثر از توان داخلی» اســت که کیفیت اجراي آن از 
ســوي کارفرمایان عمده ي دولتی، هنوز مورد رضایت 

بخش خصوصی نیست.
انجمن صنفی شــرکت هاي اتوماسیون صنعتی در سال 
گذشته با اتخاذ رویکرد ایجاد هم افزایی از طریق تعامل 
با سایر تشکل ها تالش نمود تا چهره ي قدرتمندتري از 
بخش خصوصی به نمایش بگذارد و از این طریق قدرت 
چانه زنی تشــکل ها را افزایش دهد؛ تشــکیل کارگروه 
مشــترك تشــکل ها با هدف پرداختن بــه چالش هاي 
مشــترك بخــش خصوصــی و نیــز تدویــن پروتکل 
همکاري میان تشکل ها از جمله اقداماتی بود که در این 
راستا توسط انجمن صورت پذیرفت و نتایج آن از طرق 

مختلف به استحضار اعضاي محترم انجمن رسید.
تعامــل نزدیک با کارفرمایان عمــده ي دولتی همچون 
وزارت نفت، از دیگر اقداماتی بود که در ســال گذشته 
آغاز شد و به نتایج قابل قبولی نیز رسید و به حق می توان 
حضور انجمن در شوراي عالی توسعه ي توان داخل در 
حوزه ي نفت و گاز را دستاوردي مهم و ارزشمند در این 

ارتباط بر شمرد. تدوین نقشه ي راه توسعه ي توان داخل 
در زمینه ي تولید تجهیزات اتوماسیون و اجراي پروژه هاي 
کالن اتوماسیون صنعتی که به سفارش معاونت پژوهش 
و فناوري نفت انجام شــد از دیگــر اقداماتی بود که با 
هدف فراهم شدن بستر الزم براي استفاده ي حداکثري 
از توان اعضا و توســعه ي بازار کار ایشان به اجرا درآمد 
و امیدواریم براساس رایزنی هایی که با پژوهشگاه نفت 
صورت گرفته در ســال آینده شاهد به ثمر نشستن این 

تالش ها باشیم. 
افزایش ناگهانی نرخ ارز و گسترش دامنه ي تحریم هاي 
بین المللــی به حوزه ي بانکی کشــور از عمده مســایل 
چالش برانگیزي بود که طی چند ماه گذشته مشکالت 
بسیاري را براي فعاالن بخش خصوصی، به ویژه اعضاي 
انجمن اتوماسیون که بخش عمده اي از تجهیزات مورد 
نیــاز خود را به اجبــار از خارج کشــور تأمین می کنند  
پدید آورد. در این راســتا نیز انجمن بنا بر وظیفه، نسبت 
به انعکاس این مشــکالت به وزارت خانه هاي صنعت، 
معدن و تجارت و وزارت نفت اقدام نمود تا با مشارکت 
آنها بتواند در جهت جبران بخشی از زیان هاي وارده به 
شرکت هاي عضو گام بردارد. در این ارتباط جلساتی با 
معاونان و مدیران عالی وزارت نفت و صنعت برگزار شد 
و برخی مصادیق عینی حاکی از میزان ضرر و زیان وارده 

به شرکت ها از این منظر، به استحضار ایشان رسید. 
تعامل با معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست 
جمهــور به منظور رفع کاســتی هاي موجود بر ســر راه 
رتبه بندي مشــاوران و پیمانکاران اتوماســیون صنعتی، 
تدویــن آیین نامه ي اجرایی رتبه بندي یکپارچه ســازان 
سامانه هاي اتوماسیون صنعتی و تعامل با وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت به منظور اجرایی نمــودن آیین نامه ي 
مذکــور، تعامل بــا مجلس و وزارتخانه هــاي مرتبط به 
منظــور انعکاس مشــکالت حاکم بر فضاي کســب و 
کار، اعالم توانمندي اعضاي انجمن به کاربران عمده ي 
فناوري اتوماســیون، تدوین اساســنامه ي جدید انجمن 
براســاس آیین نامــه ي جدید تشــکل هاي کارفرمایی، 
تدوین ســند راهبردي، بیانیه ي ارزش و منشور اخالقی 
انجمن و بســیاري موارد دیگر که ذکر و تشریح تمامی 
آنها از حوصله ي این مقاله خارج است نتیجه ي یک سال 
تالش انجمن بود که به پشتوانه ي برخورداري از اعضایی 

فهیم و تالشگر حاصل شد. 
از دیگر اقدامات انجام شده در سال نود و شاید مهم ترین 
آنها براي خوانندگان فهیم و وفادار صنعت هوشــمند، 
ایجاد تغییرات چشــم گیر شــکلی و محتوایی در اولین 
ماهنامه ي تخصصی کنترل و اتوماسیون صنعتی کشور 
بود.  تمام رنگی شــدن نشریه و اضافه شدن بخش هاي 

جدید و جذاب به آن گوشه اي از این تغییرات است.
خداوند سرنوشــت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر به 

واسطه ي خواست و اراده ي خودشان.      
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