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هشتمین دوره  ی مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد

خصوصی  سازی، بیش تر به عمومی  سازی تبدیل شده است
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ــه در آن زمان  ــال 1388، قیمت ارز ک ــر س از اواخ
کمتر از ده  هزار ریال بود رفته   رفته شروع به افزایش 
ــال 1390 با شیبی  ــا اواسط س ــرد و این روند ت ک
ــس از این مدت و طی دو ماه  ــم ادامه یافت. پ مالی
ــال 1390 یک باره شاهد افزایش بیش  آذر و دی س
ــال بودیم؛ اما  ــرخ دالر در برابر ری از 55درصدی ن
ــن ماه همان سال این روند  از روزهای آغازین بهم
ــل معکوس به خود گرفت و قیمت ارز در مدت  شک
ــدود 23درصد را  ــی ح زمانی کمتر از 4 ماه کاهش
ــود. به دنبال آن، رشد قیمت مجدداً آغاز  تجربه نم
ــی باورنکردنی رو به افزایش  ــد و این بار با سرعت ش
ــت تا جایی که امروز بعد از حدود سه سال و  گذاش
ــت سر گذاشتن فراز و نشیب   های  نیم، و پس از پش
ــبت به سه ماهه   ی سوم سال  فراوان، قیمت ارز نس
1388 افزایشی حدود 350درصد را نشان می   دهد؛ 
یعنی تقریباً 100درصد افزایش در هر سال و البته 
ــول ملی و امروز  ــبت کاهش ارزش پ به همین نس
ــکالت  ــان موضوع عدم ثبات قیمت ارز، مش همچن
ــی فعاالن اقتصادی  ــن و انتقال آن و سردرگم تأمی
ــدی از ارزهای مرجع و  ــوص امکان بهره   من در خص
ــی حاکم بر فضای  ــه   ای یکی از معضالت اصل مبادل

کسب و کار کشور است.
ــش  بخ ــه  ک ــت  نیس ــده  پوشی ــی  کس ــر   ب
عمده   ای از مشکالت حادث شده در بازار ارز، ریشه 
ــران و تحریم بانک  ــروش نفت ای ــت ف در محدودی
ــور  ــزی و در نتیجه عدم دسترسی اقتصاد کش مرک
ــی دارد. هر چند  ــه منابع ارزهای معتبر بین   الملل ب
ــور تالش   هایی برای برون  مقامات پولی و ارزی کش
ــود داشته   اند که در جای خود  رفت از شرایط موج
ــت، اما باید پذیرفت که بنابر شواهد  قابل تقدیر اس
ــته   اند  ــور نتوانس ــؤوالن اقتصادی کش ــود مس  موج
آن   چنان که شایسته   ی حمایت از تولید ملی و کار و 
سرمایه   ی ایرانی است، فضای بازار ارز را با اطمینان 

و ثبات مدیریت کنند.
ــژه   ی حمایت  ــیون وی ــاس گزارش کمیس براس
ــرای اصل 44 قانون  ــی و نظارت بر اج از تولید مل
ــورای اسالمی، پیرامون نوسانات  اساسی مجلس ش
ــات در اقتصاد، از  ــای ایجاد ثب ــازار ارز و راهکاره ب
ــال 1390 لغایت 17 مهر ماه سال  فروردین ماه س
ــک مرکزی در بیش از 65 مورد اقدام به  1391 بان

ــدام در حوزه   ی ارزی نموده  ــذاری و یا اق سیاست   گ
ــنامه،  ــت که 45 مورد آن مربوط به صدور بخش اس
ــی و اتخاذ تصمیم  دستورالعمل، تمهیدات سیاست
در حوزه   ی اختیارات این بانک در خصوص ارز بوده 

است. 
صدور بخشنامه   ها  و دستورالعمل    های متعدد که 
ــض یکدیگر بوده   اند، اخذ تصمیمات  در مواردی ناق
خلق   الساعه پیرامون تخصیص یا عدم تخصیص ارز 
ــای شتاب  زده و  ــی، اظهارنظره ــه کاالهای صنعت ب
صدور دستورات اقتصادی متعدد از سوی مسؤوالن 
رده باالی اقتصادی کشور که برخی هیچ گاه فرصت 
ــه   ی خود به القای  ــرا نیافتند و برخی نیز به نوب اج
ــتند  بی  ثباتی در بازار منجر شدند هیچ یک نتوانس
ــاد شده در فضای  ــا و تردیدهای ایج بی   اعتمادی   ه

اقتصادی کشور را مرتفع کنند.  
ــفه   ی  ــؤوالن اقتصادی، فلس براساس اعالم مس
ــت  ــع، حمایت از تولید و معیش ــودی ارز مرج وج
ــد بودیم که نه  ــوده است. اما در عمل شاه مردم ب
تنها ارز مرجع  مشکلی از مشکالت صنعت کشور و 
 معیشت مردم حل نکرد که گاهی زمینه  را نیز برای 
ــزارش مرکز  ــود. در گ ــاعدتر نم ــواری مس رانت   خ
ــش از این به آن اشاره  ــای مجلس که پی پژوهش   ه
شد آمده است که بخش قابل توجهی از ارز مرجع، 
ــور و  ــرف واردات برخی کاالهای مصرفی به کش ص
ــرخ آزاد و یا  ــروش ارز حاصله با ن ــادرات آن و ف ص
ــردن کاال و  ــوری بدون وارد ک ــایش اعتبار ص گش
ــازار آزاد شده است. یا این  ــروش ارز مربوطه در ب ف
ــای صنعتی تعدادی  ــه برای واردات برخی کااله ک
ــته به دولت بودند،  ــتر وابس از مجموعه   ها، که بیش
موفق به دریافت ارز مرجع شدند در حالی که وارد 
کننده   ی همان کاال در بخش خصوصی مجبور شد 
برای واردات، از ارز آزاد استفاده کند. به این ترتیب 
ــه در فضای رقابت  ــاد شرایطی ناعادالن ــد ایج شاه
ــب و کارهای مشابه بودیم.  اگرچه ما  صاحبان کس
ــرخ ارز می   تواند به نفع  ــز معتقدیم که افزایش ن نی
تولید داخل باشد. اما باید به این نکته توجه داشت 

ــال و دالر تنها یکی از  ــری ری ــه نرخ معقول براب ک
ــی شرط کافی  ــت از تولید است ول ــات حمای الزام
ــت که بخش عمده   ای  ــت. این یک واقعیت اس نیس
ــزات و مواد اولیه   ی مورد نیاز بخش صنعت  از تجهی
ــور تأمین می   شود. گرانی ارز در مورد  از خارج کش
ــزات اتوماسیون صنعتی  ــون تجهی کاالهایی همچ
ــوز هم وارداتی است،  ــه بخش عمده   ا ی از آن هن ک
ــیاری برای شرکت   های  منجر به بروز مشکالت بس
ــان  ــای تعهدات و قراردادهایش ــی در ایف اتوماسیون

شده است.
ــه   ی تحریم   ها و  ــه واسط ــکل دیگری که ب مش
افزایش نرخ ارز برای بسیاری از بخش   های صنعتی 
از جمله فعاالن اتوماسیون صنعتی ایجاد شده است 
موضوع کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است. 
ــت 10درصد مبلغ  ــی که در گذشته پرداخ در حال
ــار اسنادی  ــه منظور صدور اعتب ــاالی وارداتی، ب ک
ــال حاضر بانک   ها به منظور صدور  کافی بود، در ح
ــاال را مطالبه  ــش از 120درصد مبلغ ک ــار، بی  اعتب
ــا در نظر گرفتن این موضوع و  می   کنند. بنابراین ب
ــر از یک سوم  ــش ارزش پول ملی به کمت نیز کاه
ــروز شرکت   ها برای واردات  ارزش گذشته   ی آن، ام
کاال به نقدینگی بیش از 36 برابر گذشته نیاز دارند.

ــت آینده  ــس جمهور و دول ــن انتظار از ریی ای
  می   رود که با توجه به شرایط ویژه   ی کشور در سطح 
بین  الملل، در سیاست  گذاری در حوزه   هایی همچون 
ــتقیم با فضای کسب و کار دارد  ارز که ارتباط مس
ــان اقتصادی  ــتن از دیدگاه   های خبرگ با مدد جس
ــن پیرامون  ــای ممک ــی سناریوه ــل تمام  در تحلی
ــای خارج،  ــور با دنی ــوه   ی تعامل اقتصادی کش نح
ــرای مقابله با حوادث و  ــور را ب همواره آمادگی کش

اتفاقات اقتصادی پیش رو حفظ کنند.
 

مشـــــکالت ارزی
 و 

تــــأمین نقـــــدینگی

سردبیر
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 اقدامات جدید پیرامون رتبه  بندی 
شرکت  های اتوماسیون صنعتی

ــزد شرکت   های عضو  ــوع رتبه   بندی ن اهمیت موض
ــون صنعتی  ــای اتوماسی ــن صنفی شرکت   ه انجم
ــی ادوار گذشته این موضوع  ــب گردیده که ط موج
ــی از محورهای اصلی فعالیت  همواره به عنوان یک
ــرار گیرد.  ــار هیأت مدیره  ق ــن، در دستور ک انجم
ــی  ــن ط ــد انجم ــه و هدفمن ــای پیوست  فعالیت   ه
ــوع رتبه   بندی  ــاط با موض ــای اخیر در ارتب سال   ه
ــرای اعضای انجمن  ــت و سازنده  ای را ب نتایج مثب
ــه همراه داشته  ــای اتوماسیونی ب و سایر شرکت   ه
ــه تعیین جایگاه  ــه می   توان ب ــت که از آن جمل اس
ــور  ــام رتبه   بندی کش ــی در نظ ــون صنعت اتوماسی
ــده   ی انجمن در  ــال نماین ــور فع ــن حض  و همچنی
ــت پیمانکاران  ــخیص صالحی کمیته   های  فنی تش
ــت پیمانکاران و  ــخیص صالحی طرح و ساخت، تش

تشخیص صالحیت مشاوران اشاره نمود.
ــر در خصوص  ــوارد زی ــاط، م ــن ارتب  در همی

رتبه   بندی در دستور کار انجمن قرار گرفته است:
ــخیص  تش ــد  جدی ــنامه   ی  بخش  ــق  مطاب
ــاره   ی 100/31395  ــت پیمانکاران به شم صالحی
ــات،  ــت ساج در سای ــدرج  من ــورخ 89/4/26،   م
شرکت   های فعال در زمینه   ی اتوماسیون صنعتی،  واجد 
 دریافت گواهی نامه  پیمانکاری در رشته   ی »صنعت و 
ــه شده   اند و  ــون صنعتی« شناخت ــدن- اتوماسی مع
ــیاری از کارفرمایان  ــر موجب گردیده تا بس این ام
ــنامه،  ــای اجرایی با استناد به این بخش  و دستگاه   ه
ــه   ی اتوماسیون صنعتی،  ــاع کار در زمین  برای ارج
ــات  ــی در رشته   ی تأسیس ــر قبل ــای معتب پروانه   ه
ــای  ــه و از شرکت   ه ــده گرفت ــزات را نادی و تجهی
اتوماسیونی دارای گواهی نامه در رشته   ی تأسیسات 
و تجهیزات برای حضور در مناقصات دعوت نکنند. 
بدیهی است این برداشت نادرست واگذارندگان کار 
ــای موضوعه، منجر به  از آیین  نامه   ها و بخش  نامه   ه
تضییع حقوق آن دسته از شرکت   های اتوماسیونی 
خواهد شد که دارای گواهی نامه   ی معتبر تأسیسات 

و تجهیزات می   باشند. 
ــد  ــوع تأیی ــن موض ــاس، انجم ــن اس ــر همی ب
ــا در  ــت شرکت   ه ــای صالحی ــار گواهی نامه   ه  اعتب
رشته   ی تأسیسات و تجهیزات )نظام قدیم( از سوی 
ــزی و نظارت  ــط در معاونت برنامه   ری ــادی ذی رب مب
ــوری و ابالغ این موضوع به   راهبردی ریاست جمه
دستگاه   های اجرایی و واگذارندگان کار را در دستور 

کار قرار داده است. 
ــالح آیین  نامه   های  ــن و اص ــت به تدوی  با عنای
و  ــاوران  مش ــاران،  پیمانک ــت  صالحی ــخیص  تش
ــی در تخصص  ــرح و ساخت صنعت ــاران ط پیمانک
ــدور  ــر ص ــوی دیگ ــی، و از س ــون صنعت اتوماسی
ــت انفورماتیک در رشته ی  ــای صالحی گواهی نامه   ه
ــی  عال ــورای  ش ــوی  س از  ــی  صنعت ــون  اتوماسی
ــته است که از پتانسیل شورای  انفورماتیک، شایس

عالی انفورماتیک به منظور صدور گواهی صالحیت 
اتوماسیون  در رشته   ی یکپارچه   سازی سیستم   های 
ــه تحقق این موضوع نیز  صنعتی استفاده گردد؛ ک
در دستور کار انجمن قرار گرفته است. بدیهی است 
ــن امر، رسته   ی  ــه سرانجام رسیدن ای در صورت ب
ــتم   های اتوماسیون صنعتی در  یکپارچه   سازی سیس

کشور از رسمیت الزم برخوردار خواهد شد.  
ــدت رویه   ی  ــه   ی کمیته   ی وح ــاس مصوب براس
ــاران، در بخش تجربه  ــخیص صالحیت پیمانک تش
ــاری، مبلغ مربوط به خرید در صورتي  که بیش از  ک
67 درصد پیمان باشد از قرارداد کسر شده و از این 
ــان دریافت گواهی نامه   ی  محل امتیازی به متقاضی
ــرد. بدیهی است اتخاذ این  صالحیت تعلق نمی   گی
رویه در خصوص قراردادهای اتوماسیون صنعتی که 
غالباً و به  طور متوسط بیش از 75 درصد مبلغ آن ها 
ــوط به خرید اقالم از منابع خارجی است موجب  من
ــی خواهد  ــای اتوماسیون ــوق شرکت   ه تضییع حق
ــه این رویه در مورد  ــته است ک  شد. بنابراین شایس
شرکت   های مذکور تغییر نماید که در همین راستا 
ــردی درخواست شده است  از معاونت نظارت راهب
ــه   ای با حضور انجمن بررسی  که موضوع طی جلس

شده و اصالحات الزم در آیین   نامه لحاظ گردد.

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق 
ایران و 

نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و 
تأسیسات آب و فاضالب 

 
ــنواره  ها و  ــزاری جش ــاد برگ ــاس اعالم ست ــر اس ب
ــن  ــرق، سیزدهمی ــت آب و ب ــگاه  های صنع نمایش
نمایشگاه بین  المللی صنعت برق و نهمین نمایشگاه 
ــورت همزمان و از  ــی آب و فاضالب به ص بین  الملل
ــاری در محل دایمی  ــاه سال ج ــا 18 آبان م 15 ت
نمایشگاه  های بین  المللی تهران برگزار خواهند شد. 
ــگاه  ها و  ــر همین اساس ستاد برگزاری نمایش ب
ــنواره  های وزارت نیرو به منظور ارتقای سطح  جش
ــگاه در حوزه  ی محتوا و همچنین بهره  مندی  نمایش
ــت آب و برق،  ــای صاحب نظران صنع از دیدگاه  ه
شورایی را با عنوان شورای سیاستگذاری نمایشگاه 
ــران سازمان  ــور مدی ــا حض ــرق ب ــت آب و ب  صنع
ــی  سهام ــت  شرک ــران،  ای ــارت  تج ــه  ی   توسع
ــرو و  ــران، وزارت نی ــی ای ــگاه  های بین  الملل نمایش
نمایندگان انجمن  ها و تشکل  های فعال در حوزه  ی 

آب و برق تشکیل داده است.  
شایان ذکر است اولین جلسه  ی شورای مذکور 
ــور جناب آقای کیومرث جلیلیان دبیر ستاد  با حض
ــگاه  ها و جشنواره  های صنعت آب و  برگزاری نمایش
برق وزارت نیرو، مهندس جاللی پور مدیرکل دفتر 
ــه تجارت ایران،  ــور ترویج تجارت سازمان توسع ام
ــر نظام  های حفاظت و  ــدس قانع مدیرکل دفت مهن
ــرداری آب و آبفا، مهندس ابراهیم زاده مدیر  بهره  ب

ــری برگزاری  ــارت، مج ــت راهکار تج ــل شرک عام
ــای صنفی تولید  ــگاه و نمایندگان انجمن  ه نمایش
کنندگان سیم و کابل ایران، شرکت  های اتوماسیون 
ــی،  روشنای و  ــپ  الم ــان  تولیدکنندگ ــی،  صنعت
 سازندگان چراغ  های روشنایی، پیمانکاران خطوط و 
پست  های انتقال نیرو، تولیدکنندگان لوله و اتصاالت 
ــت آب و فاضالب  و  ــن، شرکت  های صنع  پلی اتیل
ــای ساختمانی در  ــن شرکت  ه ــه  ی آب انجم رست
ــاه 1392 در محل وزارت  ــت م تاریخ 11 اردیبهش

نیرو برگزار گردید.
ــت با هدف ارتقای سطح نمایشگاه در  این نشس
ــرداری از نظرات نمایندگان  حوزه  ی محتوا و بهره  ب
ــکل  های فعال در صنعت آب و برق  انجمن  ها و تش

برگزار شد.
ــت شورای سیاست  گذاری  ــتین نشس در نخس
ــل دفتر امور  ــگاه صنعت آب و برق، مدیرک نمایش
ــارت ایران  ــان توسعه  ی تج ــارت سازم ــج تج تروی
ــزرگ تجاری چه در  ــن که رخدادهای ب ــا بیان ای ب
ــاسیت  های باالیی  سطح ملی و یا بین  المللی از حس
ــزاری چنین  ــا برگ ــتند، گفت: »ب ــوردار هس  برخ
ــه  ی راه  ــون نقش ــم اکن ــد از ه ــت  هایی، بای نشس
ــی صنعت برق که  ــگاه بین  الملل سیزدهمین نمایش
ــگاه بین  المللی صنعت آب  همزمان با نهمین نمایش

و آبفا برگزار می  شود، را ترسیم کنیم.«
ــی پور ادامه داد: »هرچه  مهندس مهرداد جالل
ــت آب و برق  ــگاه صنع ــزار شدن نمایش ــر برگ بهت
ــی سیاست  گذاران برگزاری  باید هدف غایی و نهای

نمایشگاه صنعت آب و برق باشد.«
همچنین کیومرث جلیلیان دبیر ستاد برگزاری 
ــنواره  های صنعت آب و برق با  ــگاه  ها و جش نمایش
بیان این  که این دو نمایشگاه برای نخستین بار قرار 
ــزار شوند، گفت: این  ــت به صورت همزمان برگ اس
دوره از نمایشگاه از حساسیت  های زیادی برخوردار 
است و برای برگزاری این نمایشگاه تاکنون چندین 
کمیته  ی تخصصی با حضور معاونت  های صنعت آب 
ــرق، مدیران کل و کارشناسان مربوطه از وزارت  و ب
نیرو و همچنین نمایندگان بخش خصوصی تشکیل 
ــای هرچه بهتر برگزار  ــده و تدابیر الزم در راست ش

شدن این دوره از نمایشگاه اندیشیده شده است. 
ــکل  ها و  ــان تش ــه، نمایندگ ــه  ی جلس  در ادام
انجمن  ها با بیان نظرات و دیدگاه  های خود آمادگی 
ــری در راستای  ــاری و همفک ــود را جهت همک خ
اعتالی هر چه بیشتر سطح برگزاری نمایشگاه اعالم 
ــات شورای سیاستگذاری  داشتند و مقرر شد جلس
نمایشگاه تا زمان برگزاری به صورت مستمر تدوام 

داشته باشد.
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امضای تفاهم نامه ی همکاری شرکت قشم 
ولتاژ با سازمان فنی و حرفه ای کشور

ــور در  ــه ای کش ــی و حرف ــوزش فن ــان آم سازم
ــور  ــه ی آموزش های مهارت در کش  راستای توسع

تفاهم نامه ای با شرکت قشم ولتاژ امضا کرد.
ــت ماه سال  ــم نامه روز 30 اردیبهش این تفاه
ــی و حرفه ای  ــل سازمان آموزش فن جاری در مح
ــای دکتر کوروش پرند؛  ــور به امضای جناب آق کش
ــاه اجتماعی و رئیس  ــاون وزیر تعاون، کار و رف مع
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و آقای امید 

بارزی؛ مدیر عامل شرکت قشم ولتاژ رسید.
ــون آموزش و  ــه ی مذکور اهدافی چ تفاهم نام
توسعه ی تجهیزات و منابع انسانی متخصص و ماهر 
ــور در زمینه های برق، الکترونیک، مکاترونیک،  کش
اتوماسیون صنعتی، انرژی های خورشیدی، رباتیک، 
ــای تعاملی برای  ــت نرم افزاره ــزار دقیق و ساخ اب
ــری می کند. آشنایی با  ــوزش از راه دور را پیگی آم
ــای سطح علمی و عملی مربیان  فناوری روز و ارتق
ــای آموزشی از  ــا طراحی  اجرای دوره ه سازمان ب

دیگر اهداف این تفاهم نامه است.
ــرای نیاز سنجی  ــن تفاهم نامه اج ــر اساس ای ب
ــه سازمان برای  ــع و ارایه ی نتایج ب آموزشی صنای
ــان و واحدهای  ــی بین سازم ــرارداد آموزش عقد ق
متقاضی، همکاری در تهیه و تدوین استانداردهای 
آموزشی مورد نیاز حسب مورد با هماهنگی سازمان 
ــای آموزشی از  ــاری در تأمین مربی دوره ه و همک
ــد. هچنین بر  ــم ولتاژ می باش ــدات شرکت قش تعه
ــر از مربیان رشته ی برق  این اساس، تعداد 100نف
و الکترونیک و رشته های مرتبط در سطح کشور در 
 ،PLC ،سوالر ،PCS7،یکی از تخصص های شبکه
ــک، و مکاترونیک، توسط شرکت  ابزار دقیق، رباتی

قشم ولتاژ آموزش خواهند دید.
دکتر کورش پرند در این خصوص اظهار داشت: 
ــترش بهره برداری  »این تفاهم نامه در راستای گس
ــن از طریق آموزش های مهارتی  از فناوری های نوی
ــژه در حوزه هایی  ــار ماهر به وی ــت نیروی ک و تربی
ــون انرژی های نو، رباتیک، مکاترونیک، برق و  همچ

اتوماسیون صنعتی، منعقد شد.«
ــی  آموزش ــای  سمیناره ــزای  افزود:»برگ وی 
ــای صنعتی  ــت متقاضیان واحده ــاه مدت جه کوت
ــارکت  ــق قبلی دو طرف، مش ــا هماهنگی و تواف ب
ــردن تجهیزات،  ــاری در خصوص رو آمد ک و همک
ــای  ــا و استاندارده ــزوات، نرم افزاره ــاوری، ج فن
ــق دو طرف و همکاری در  آموزشی سازمان با تواف
تهیه و تدوین محتوای درسی و اجرای آموزش های 
غیر حضری در قالب e-learning برای دور ه های 
ــترک دو دستگاه  آموزشی مورد نیاز از تعهدات مش

در راستای تفاهم نامه ی مذکور است.

حضور تام در نمایشگاه بین المللي نفت با 
معرفي آخرین دستاوردهاي ملي

ــگاه  ــام ایران خودرو در هجدهمین نمایش شرکت ت
ــش و پتروشیمي به  ــاز، پاالی ــت، گ ــي نف بین الملل
ــي آخرین دستاوردهاي ملي خود در عرصه  ی  معرف

صنعت نفت و اتوماسیون صنعتي پرداخت.
ــازار پروژه هاي نفت، گاز  ــس از ورود تام به ب پ
ــق پروژه ها،  ــا توجه به انجام موف ــي و ب و پتروشیم
ــبت به  ــت نس ــي وزارت نف ــاي کارفرمای شرکت ه
ــبي پیدا  ــت نس ــت شناخ ــن شرک ــاي ای  توانایي ه
ــاي کلیدي  ــه در پروژه ه ــه اي ک ــد، به   گون کرده  ان
ــای 17 و 18 پارس  ــم فازه ــه   ی پنج ــد ناحی مانن
ــات اندازه گیري و   جنوبي و پروژه   ی احداث تأسیس
ــازي میعانات گازي پارس جنوبي که جزو  ذخیره   س
پروژه هاي حساس ملي به شمار مي آیند، به شرکت 
ــرده و این شرکت را به  ــام ایران خودرو اعتماد ک ت

عنوان مجري پروژه انتخاب کردند.
ــي در صنعت  ــاي مختلف ــون پروژه ه ــم اکن ه
ــودرو در حال  ــام ایران خ ــت از سوي شرکت ت نف
ــري است که از جمله آن  ها مي توان به احداث  پیگی
ــات ذخیره سازي و ایستگاه هاي اندازه گیري  تأسیس
ــد، نصب و راه   اندازي  میعانات گازي، طراحي، خری
 ،CNG ــک منظوره ــاه دو منظوره و ت 215 جایگ
 اجراي عملیات سیویل، سازه، مکانیکال و پایپینگ 
ــي و  ــارس جنوب ــاي 17 و 18 پ ــه   ی 5 فازه ناحی
ــدازي میترینگ  ــب و راه ان ــت، نص ــي، ساخ طراح
ــت پاالیش نفت  ــول ارسالي شرک ــه   ی محص سامان

بندرعباس به شرکت نفت پاسارگاد اشاره کرد.
توسعه   ی پروژه هاي نفتي در بازارهاي داخلي و 
خارجي )کشورهاي همسایه(، رشد بخش مهندسي 
ــت و ساخت  ــن صنع ــد در ای ــاي جدی و فناوري ه
تجهیزات تخصصي صنعت نفت از جمله تجهیزات 
ــن محدودیت هاي  ــر گرفت ــا در نظ ــري ب اندازه  گی
ــه راهبردهاي اصلي تام در سال  بین المللي از جمل
جدید است که در بخش نفت و گاز تعریف شده   اند.

هجدهمین کنفرانس شبکه  های توزیع برق 
برگزار شد

ــرو و مدیرعامل  ــاون وزیر نی ــون حائری، مع همای
ــت دستگاه  ــن که ساخ ــا بیان ای ــت توانیر ب شرک
ــون صنعت برق از دستاوردهای  RTU در اتوماسی
ــس شبکه  های توزیع برق است، از نصب 12  کنفران
میلیون دستگاه کنتور جدید برق در سال جاری در 

نقاط مختلف کشور خبر داد.
ــن کنفرانس شبکه   های توزیع  وی در هجدهمی
ــاه در روز دهم  ــه میزبانی کرمانش ــرق ایران که ب ب
ــت توانیر از  ــزار شد، گفت: »شرک ــت برگ اردیبهش
ــال 79 کار خدمات دهی و ایجاد زیرساخت  های  س
دیجیتال را آغاز کرده و اکنون نیز رشد خوبی دارد، 
ــن شرکت به شیوه   ی  ــوری که همه خدمات ای به  ط

مکانیکال ارایه می  شود.«
حائری همچنین از بهره  مندی 55 هزار روستای 
ــاده 107روستا از  ــور از نعمت برق و نیز استف کش
ــدی خبر داد و افزود: »این در حالی  انرژی خورشی
ــم میلیارد نفر از  ــه در دنیا حدود یک و نی است ک

نعمت برق محروم هستند.«
ــس هجدهم شبکه  های توزیع  وی تأثیر کنفران
ــوژی و علم،  ــای تولید تکنول ــور را در حوزه  ه کش
ــی و بهره  وری  ــای دیجیتال ــات و زیرساخت  ه خدم
ــم ارزیابی کرد و ادامه  ــاه های اقتصادی مه در بنگ
ــال 91 در بخش تکنولوژی  های علمی،  داد: »در س
ــی، بهره  وری  های مفیدی از این کنفرانس به  خروج
 RTU دست آمد که یکی از آن  ها ساخت دستگاه

در اتوماسیون صنعت برق است.«
ــرد: »این دستگاه در  معاون وزیر نیرو اضافه ک
ــگاه مشهد  استان خراسان رضوی با همکاری دانش
تولید شد که اکنون 500 مورد از آن ساخته شده و 

اثرات خوبی در سیستم ایجاد کرده است.«
ــس در ادوار  ــن کنفران ــر ای ــاورد دیگ وی دست
ــفورماتورهای کم تلفات با  گذشته را ساخت ترانس
بهره گیری از مقاالت ارایه شده در کنفرانس عنوان 
ــفورماتورها در بخش  های  کرد و گفت: »این ترانس

توزیع به کار گرفته می  شوند.«

آقـای  جنـاب  جانسـوز  درگذشـت 
نسـب  حیـدری  ناصـر  مهنـدس 
اتوماسـیون صنعتی کشور  پیشکسـوت 
را به خانواده ی محترم ایشـان، کارکنان 
شرکت کرمان تابلو و تمامی صنعتگران 

تسلیت و تعزیت عرض می کنیم.

انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی



92
اد 

رد
 خ

ت و
هش

دیب
 ار

 / 1
44

1و 
43

ی 
ـاپ

 پی
/ 3

2 و
ره 

ـما
 ش

/16
ال

سـ

5

1
ل

صو
مح

ی 
رف

عـ
م

ــکالت کاربران  ــی از مهم ترین مش ــروزه یک ام
ــت انتقال داده، هزینه ی گزاف تأمین تجهیزات  جه
ــت وسترمو با ارایه ــتر ارتباطی است که شرک  و بس

ــکل را   Ethernet Extenderهای خود این مش
ــش می آید که با توجه  ــرف کرده است. گاه پی برط
ــی و هزینه های باال امکان  ــه شرایط محیط صنعت ب
ــت و همچنین  ــورت فیبر یا اترن ــی به ص کابل کش
ــدارد، در  ــورت بی سیم وجود ن ــال داده به ص انتق
 DDWــاده از تجهیزات سری ــن صورت با استف ای
ــی به  ــا استفاده از زوج سیم مس ــو و تنها ب وسترم

عنوان محیط انتقال، می توان داده را منتقل نمود.
ــر مزیت های این تجهیزات این است که  از دیگ
ــی  ــترهای زوج سیم مس ــه دلیل سازگاری با بس ب
ــوان داده را با استفاده از پروتکل SHDSL  و  می ت
ــت Mbit/s  15 در فاصله 15 کیلومتر بر  ــا سرع ب

روی این بستر انتقال داد. 
رده ی دو  در  ــوالت  محص ــن   ای

ــال  ــورت اتص ــه ص ــه ب Point –to –Point  ک
ــه  ــتقیم و رده ی Managed Network  ک مس
ــد  ــورت ورودی SHDSL و … می باش دارای 2 پ

تولید و عرضه می شوند. از جمله قابلیت های سری 
ــه باال بردن  ــوان ب Managed Network  می ت
ــا  Mbit/s 30 اشاره  ــد و انتقال داده ت ــای بان پهن

کرد.
ــی 40-  تا 70+  ــتره ی دمای ــتیبانی از گس پش
ــر  ــاال از دیگ ــیار ب ــورداری از MTBF بس  و برخ

مزیت های این تجهیزات است.
پروژه های  در  ــزات  تجهی این 
ــف از  ــع مختل ــیاری در صنای بس
ــی و تونل های  ــه صنایع ریل جمل
ــاز، آب و  ــرو، صنایع نفت و گ مت
ــع دریایی و غیره  ــالب، صنای فاض

بکار رفته اند.
 Managed سری  همچنین 

  ،Layer 3 و Layer 2 ــت ــن دستگاه ها با قابلی ای
ــرف کرده  ــورت کامل برط ــا را به ص ــاز  کارفرم نی
ــه تنهایی قابلیت های ــت، چرا  که یک تجهیز ب  اس

  Routing ,Firewall ,Nat ,VPN , VLAN 
را دارا است.

ــزات کلیه ی  ــن تجهی ــت ای ــر اس ــه ذک الزم ب
ــی، محیط های قابل  ــع اروپای ــای صنای استاندارده

انفجار و صنایع دریایی را نیز دارند.

شرکت ایزی ارتباط پارس نماینده رسمی 
MOXA و WESTERMO در ایران

تلفن: 94 - 88318288  
www.easyertebat.com

WESTERMO
Ethernet Extenders

ــی یکی  ــره جنوب ــت REZONTECH ک شرک
ــت  ــا در صنع ــر دنی ــرح و برت ــای مط از شرکت ه
ــازی شعله است که محصوالت این شرکت  آشکارس
عالوه بر شرکت های معتبر کره جنوبی توسط بیش 
از 300 شرکت معتبر بین المللی مورد استفاده قرار 

گرفته است.
ــده  ي  سازن ــا  تنه  REZONTECH
ــره  ــوع UV/IR در ک ــه از ن ــای شعل آشکارسازه
ــه  ي FM   بوده و  ــه دارای تأییدی ــی است ک جنوب
ــای آن با زاویه  ي دید °100 عمودی و  آشکارسازه
ــر را با سرعت پاسخ گویی 3 ثانیه  افقی، تا 100 مت

پایش می کنند.
تولیدات این کمپانی به محض مشاهده  ي شعله 
ــق خروجی  هایRS 485، 4-20mA و رله  از طری
ــتم آالرم و اطفا حریق را  ــان فعال سازی سیس امک

فراهم می نماید.
ــر دارا بودن  ــالوه ب ــن کمپانی ع ــزات ای تجهی
ــار در محیط های  ــه  ي ATEX  و قابلیت ک تأییدی
ــد آب بودن قابلیت  ــتعد انفجار، با توجه به ض مس

استفاده در شرایط بد آب و هوایی را نیز دارند.
ــزات می توان به  ــن تجهی ــات ای ــر امکان از دیگ
ــال SMS به تلفن  ــاط بی سیم، ارس ــراری ارتب برق

آشکارساز شعله 
Flame detector 2

ــز و دو سال وارانتی  ــراه، وزن کم، مصرف ناچی هم
تعویض و تعمیرآن اشاره کرد.

ــده  ي   ــرل« نماین ــود فرآیندکنت ــت »بهب شرک
جنوبی  کره   REZONTECHکمپانی انحصاری 
در ایران، عالوه برتأمین این تجهیزات کلیه مراحل 
ــایل فنی،  بازدید از سایت، تبادل نظر پیرامون مس
ارایه  ي راه حل و پیشنهاد مناسب، نصب، راه اندازی، 
ــن قطعات  ــون، تعمیر و تأمی ــوزش، کالیبراسی آم
ــی برای کلیه  ي تجهیزات ارایه شده را به انجام  یدک

می رساند.

تلفن: 10 - 88874209 داخلی 102
نمابر: 88779525

www.behboodfarayand.com
E-mail: info@behboodfarayand.com
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ــده ی کنترل کنن ــزار  نرم اف  Wago ــت   شرک
ــهیل  ــود را با هدف تس BACnet 750-830 خ
ــه بهینه کرده  ــدی سامان ــازی و پیکربن یکپارچه س
 BACnet ــخه ی کنترل کننده ی است. آخرین نس
ــه شکلی ساده در  ــا از پیام های متنی، که ب نه تنه
ــتیبانی  ــت نمایش داده می شوند پش سطح مدیری
ــیء1 دیگر شامل حلقه2 برای  می کند بلکه از دو ش
ــت وقایع برای استعالم  ــای کنترلی و ثب الگوریتم ه
ــتیبانی می نماید. ویژگی جدید  ــدارها نیز پش هش
ــان را می دهد تا در طول  ــری به کاربر این امک دیگ
Ca Trend Log و - ــک،   ججرای اشیای دینامی

ــه سامانه ی  ــد. این امر نیاز ب ــاد نمای endar  ایج
ــاز بیرونی را حذف  ــدازی مجدد3 و یکپارچه س راه ان
ــز به مدیر  ــک device manager نی می کند. ی
ــزان قابل توجهی  ــدی اضافه شده که به می پیکربن
پیکربندی اشیا را ساده تر کرده و پردازش داده های 

جدولی را امکان پذیر می سازد.
ــه امکان  ــدارد کنترل کننده ک ــرد استان عملک
ــد خودکار شیء  BACnet برای هر سیگنال  تولی
ــم می نماید، از  ــی استاندارد را فراه ورودی/خروج
ــده است؛ اوالً، ماژول های  دو جهت به روزرسانی ش
ــوان بدون هیچ گونه نیازی  ورودی/خروجی را می ت
ــر entity اشیا به یک گره فیلدباس اضافه  به تغیی
یا از آن حذف کرد. و دیگر این که، مقادیر فیزیکی 
می توانند مستقیماً به شکل اشیای ورودی/خروجی 
ــد. اشیای اضافی آنالوگ  آنالوگ مقیاس بندی شون
ــورد نیاز نمی باشند ضمن  دیگر در CoDeSys م
ــاط داده و یکپارچگی با  ــردازش انبوه نق این که پ
ــزان قابل توجهی ساده تر  سامانه های بیرونی به می

شده است.

www.wago.com

1. Object
2. Loop 
3. Reboot

Comtest Group مترهای لیزری Fluke مدل 
ــه بازار عرضه کرده  419D ،414D و 424D را ب
ــه ای و کلیکی1  ــان اندازه گیری دقیق نقط ــه امک ک
ــد. این وسایل برای  ــا 100 متر را فراهم می نماین ت
طیف گسترده ای از کاربردهای خدمات ساختمان، 
ساخت و ساز، صنعتی، تعمیر و نگهداری و خدمات 

حرفه ای ایده آل می باشند.
این تجهیزات اندازه گیری شامل یک قطب نمای 
یکپارچه که جهت یابی مورد نظر برای اندازه گیری 
ــگر شیب برای  فواصل را فراهم می نماید؛ یک حس
ــطیح و اندازه گیری  ــش ارتفاع، تس کمک به سنج
افقی فواصل در هنگامی که خط دید مسدود است؛ 
ــه ی انتهایی  ــده ی خودکار نقط و یک تصحیح کنن
ــه که در آن  ــری از یک لبه یا گوش ــرای اندازه گی ب
ــگر داخلی موقعیت، گوشه ی مورد نظر را  یک حس
شناسایی نموده و به صورت خودکار نقطه مرجع را 

تغییر می دهد؛ می باشند.
ــد گردوغبار  ــتحکم و ضدآب و ض مترهای مس
امکان اندازه گیری آسان نواحی با دسترسی سخت 
ــدون نیاز به باال رفتن از  ــد سقف های بلند را ب مانن
ــم می نماید. این سه مدل متر لیزیری،  نردبان فراه
ــتردهای از کاربردها را  پوشش  می توانند طیف گس

دهند.
ــدل Fluke 414D تا فاصله ی 50 متر را با  م
ــت 2mm± اندازه گیری می کند.  یک دکمه با دق
ــان محاسبه ی خودکار سطح و  این متر لیزری امک
حجم را نیز دارد. مدل Fluke 419D تا فاصله ی 
ــری را با دقت 1mm± اندازه گیری می کند  80 مت
و یک نمایشگر سه خطی و یک فضای حافظه برای 
ــده را دارد و قابل  ــدار اندازه گیری ش ــت 20 مق ثب
ــب روی سه پایه است. مدل Fluke 424D تا  نص
فاصله ی 100 متری را اندازه گیری کرده و امکانات 
ــرای اندازه گیری  ــگر انحراف ب متعددی شامل حس
ــا دسترسی سخت، امکان زاویه ی  فاصله در نقاط ب

گوشه و یک قطب نما دارد.

www.comtest.co.za

1. Click

اندازه گیری دقیق فاصله در 
مسافت های کوتاه

اکچوئیتورهای 
Greatork الکتروهیدرولیک

کنترل کننده ای با قابلیت های 
نرم افزاری گسترده

و  ــن  اولی   Tefulong Groupــت  شرک
ــور  بزرگ  ترین شرکت تولیدکننده  ی  عملگر در کش
ــام تجاری  ــوالت خود را با ن ــن است که محص چی
ــد. این شرکت  ــه بازار عرضه می   کن Greatork ب
ــاحت 40/000  از سال 1987 در کارخانه  ای به مس
متر مربع با مدیریتی مدرن آغاز به کار نموده است 
ــا موفق به اخذ  ــری از فناوری روز دنی ــا بهره  گی و ب
 ISO 18001, ISO  تأییدیه   های مختلف از جمله
 14001, ISO 9001, ATEX 4, CE, IP68
  Tefulong Group  ــت. شرکت و... گردیده اس
ــود، یعنی  ــق نمایندگی خ ــال 2010 از طری از س
 شرکت تدبیرسازان سیال در ایران مشغول فعالیت 

می   باشد.
ــای  عملگره  Greatork ــد  جدی ــول  محص  
 Intelligent( ــک  الکتروهیدرولی ــد  هوشمن
ــد که با فناوری  Electro Hydraulic( می   باشن
ــرای نیروهای  ــرل مناسب، ب ــازی وکنت هوشمندس
خطی، عملکردهای بسیار سریع را فراهم می   کنند. 
دارای   Electro Hydraulic ــای  عملگره
ــرد ))Quarter-turn و خطی ــع گ ــپ رب  2 تی

)Linear( هستند.
 )Quarter-turn(YKT ــری  س عملگرهای 
ــرای شیرهایی که حرکت آن به صورت 90 درجه  ب
ــرار می   گیرند. عملگرهای  می   باشد مورد استفاده ق
ــتاور خروجی مورد نیاز  سری YKT می   توانند گش
ــای Plug ،Ball ،Butterfly، ... را  ــرای شیره ب

از60Nm  تا 120KNm فراهم نمایند.
ــرای  ب  )Linear(  YK ــری  س ــای  عملگره
ــره که  ــای Through Way ،Gate و غی شیره
ــی می   باشند  ــر به صورت خط ــت Stem شی حرک
ــد و می   توانند مقدار  ــرار می   گیرن ــورد استفاده ق م
ــرای شیرهای خطی را در بازه   ی  نیرو )Thrust( ب

-6KNm 600KNm ایجاد نمایند.

تلفکس: 22871689-90
www.Tss-ir.com

Email: info@tss-ir.com
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Info@patsaind.com
تلفن :  88047626
نمابر:   88040876

ارتباط ایمن شبکه در معادن 6
زیرزمینی با سوییچ های صنعتی 

Advantech از کمپانی

ــوالً به از دست  ــال سنگ، معم ــوادث معادن زغ ح
رفتن جان افراد بسیار و همچنین مبالغ بسیار زیاد 
پول و سرمایه منجر می شود و برای اجتناب از وقوع 
ــذاری در زمینه ی  ــی، سرمایه گ چنین تراژدی های
ــی برای صنعت معدن کاری  سامانه های پایش ایمن
زغال سنگ، امری مهم و ضروری است. سامانه های 
ــه فناوری  ــته ب ــور عمده وابس ــش ایمنی به ط پای
ــان انتقال  ــتند که امک ــات قابل اعتماد هس اطالع
ــرده و به مدیران و  ــع و ایمن داده را فراهم ک سری
ــخیص سریع و به موقع شرایط  مجریان، امکان تش
ــد. بنابراین بدین وسیله زمان  غیرمعمول را می ده
کافی جهت پیشگیری از بروز حوادث ناگوار، وجود 

خواهد داشت.
ــی در معادن زغال سنگ چین،  حوادث پی درپ
ــه یک طرح  ــر آن داشته است، ک ــور را ب ــن کش  ای
ــه ی ساخت سامانه ی پایش ایمنی را در  بلندپروازان
ــگ و در 15 استان به اجرا  ــدن زغال سن 104 مع
ــی معادن زغال  ــل مهم در ایمن ــک عام در آورد. ی
سنگ، ردیابی و تشخیص گازهای خطرناک و قابل 
ــن معادن نیاز به  ــال است. گازهایی که در ای اشتع
ــید کربن و  پایش دارند عبارتند از: متان، دی اکس

هیدروژن سولفید.
ــت  Advantech در  ــال 2008 شرک در س
ــرده و راه کارهایی بر اساس  ــارکت ک این طرح مش
ــوری برای  ــر روی فیبر ن ــه ی Ethernet ب  شبک

شبکه های ارتباطی زیرزمینی، ارایه کرده است.
ــه شده ی طبیعی  ــه که عوامل شناخت همانگون
ــون ورودی معادن نوع  ــروز انفجار در ست موجب ب
ــد، سامانه ی  ــن راهروها می شون ــت1 و همچنی شاف
ــن ایمنی الزم،  ــش ایمنی نیز در صورت نداشت پای
خود می تواند منشاء خطر باشد. بنابراین کابل های 
ــه ی مناسب برای معادن  ــی یک گزین ارتباطی مس
ــوب نمی شوند و فیبرهای نوری  زغال سنگ محس
ــتند. فیبرها نه تنها ایمن  برای این کار مطلوب هس
ــر و مطمئن تر را  ــتند بلکه یک ارتباط سریع ت هس
برقرار می سازند. همچنین سوییچ ها و کابل هایی که 
در معادن زغال سنگ به کار برده می شوند باید در 
برابر امواج الکترومغناطیسی مصونیت زیادی داشته 
ــه از بروز تداخل در داده ها به  باشند تا بدین وسیل
علت وجود ایستگاه های قدرت و آداپتورهای قدرت 
ــه در معادن وجود  ــوط به درایور موتورهایی ک مرب

دارند، جلوگیری کنند. 
ــت شرک   EKI-7659C ــای   سوییچ ه

ــرار گرفته  ــرو معدن ق ــر راه Advantech، در ه
ــگرهای هوای  ــای جمع آوری شده از حس و داده ه
ــیژن و  ــتقر در داخل معدن، شامل غلظت اکس مس
1. shaft mine

ــدار دود را ارسال می کنند.  متان، سرعت هوا و مق
  EKI-7657C ــی ــچ اصل ــه سویی ــن داده ها ب ای
)دارای سه درگاه فیبر نوری( از طریق شبکه ی فیبر 
ــه2 با آرایش X-Ring ارسال شده و از  نوری افزون
 آن جا به مرکز کنترل و پایش واقع در سطح ارسال 

می شوند.
برای اجتناب از بروز تداخل الکترومغناطیسی، 
در مدارات مجتمع سوییچ ها از تجهیزات حفاظتی 

استفاده شده است.

2. Redundant

:Advantech برخی ویژگی های مهم سوییچ های صنعتی از کمپانی

Gigabit copper/SFP و 2 پورت Fast Ethernet دارای 8 پورت √
√ رنج دمایی بسیار گسترده از -40  تا +75 درجه سانتی گراد

Serial Console, SNMP, Telnet, Web مدیریت شبکه از طریق √
IP/MAC, DHCP Server, IP Access List, 802.1X قابلیت امنیت شبکه √

)MTBF( بیش از 284,000 ساعت زمان کارکرد مفید √
√ قابلیت افزونگی بر روی رینگ شبکه

ــت حداکثر و  ــن امنی ــت تضمی ــه عالوه جه ب
ــچ در یک پوشش  ــرداری مطمئن، هر سویی بهره ب
ــت. این تجهیزات دارای  ــد انفجار قرار گرفته اس ض
تأئیدیه ی استاندارد MA چین، برای امنیت معادن 

زغال سنگ می باشد.
ــوری ن ــر  فیب  Ethernet ــای   سوییچ ه

Advantech نسبت به تداخل الکترومغناطیسی 
ــع آوری و انتقال ایمن و  ــوده و قادر به جم ــن ب ایم
مطمئن داده در محیط ناسازگار معادن زغال سنگ 
ــه معنای نجات سرمایه و جان  می باشند، که این ب

افراد می باشد.
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ــوری حفاظتی Janus J-WT که توسط  پرده ی ن
ReeR ارایه گردیده است با برخورداری از درجه ی 
ــای مرطوب مانند  ــی IP67 برای محیط ه حفاظت
ــا و مکان های  ــی، سردخانه ه ــواد غذای ــع م صنای
دیگری که رطوبت و آب در آن ها وجود دارد بسیار 
ــت. و همچنین برای کاربردهایی که در  مناسب اس
محیط های پرخطر قرارد دارند نیز گزینه ای مطلوب 

است.
 1810mm مدل های ارایه شده دارای طول 160 تا
ــه از 10- تا 55+  ــتند. بازه ی دمایی این سامان هس
ــت، و محفظه ی IP67 این  درجه ی سانتیگراد اس
محصول از توان تحمل فشار آب 40bar برخوردار 
است. Janus J-WT دارای گستره ی اندازه گیری 
ــخیص بدن و  ــا 60m با دو، سه یا چهار پرتو تش ت

تفکیک پذیری تا 40mm می باشد.
ــوری دارای دو خروجی ایمنی  ــرده ی ن ــن پ ای
حالت جامد PNP با جریاندهی 100mA  و ولتاژ 
ــت در برابر اتصال کوتاه، اضافه  24VDC و حفاظ
ــتند. این  بار و اتصال برعکس قطب های تغذیه هس
ــه دارای یک صفحه نمایش است که وضعیت  وسیل
ــورت بروز خطا،  ــزارش می دهد. در ص سامانه را گ
ــدد سامانه به صورت دستی و  امکان راه اندازی مج

خودکار وجود دارد.

www.shorrock.co.za

ــار مدل  ــت WIKA با ارایه ی کالیبراتور فش شرک
اندازه گیری  ــای  ابزاره ــه ی  CPH65I0، مجموع
ــرد. CPH65I0 دارای  ــود را کامل تر ک دستی خ
ــری در مناطق  ــی1 است و برای بکارگی ــی ذات ایمن
ــیار مناسب است. دقت اندازه گیری این  پرخطر بس
ــدوده ی اندازه گیری2 است  ابزارجدید %0,025 مح
ــات و عملکردهای  ــل برخورداری از امکان و به دلی
ــترده ای از کاربردها  ــف گس ــرای طی ــاده ب فوق الع
 ATEX ــزار دارای تأییدیه ی مناسب است. این اب

برای بکارگیری در مناطق پرخطر است. 
ــگر  ــی جدید با یک یا دو حس ــور دست کالیبرات

فشار مرجع داخلی قابل ارایه به کاربران است.
ــازه ی 24 اندازه گیری  ــول دارای 24 ب ــن محص ای
ــش می دهد. عالوه بر  ــت و تا bar 700 را پوش اس
ــرش سیگنال های  ــن، CPH65I0 قابلیت پذی ای
خروجی در بازه ی mA 24-0 دارد و دمای محیط 
و دمای سیال را در گستره ی 40- تا 150+ درجهی 
ــگرهای مقاومتی خود  ــراد به وسیله ی حس سانتیگ
ــار سوییچ،  ــری می نماید. تابع آزمون فش اندازه گی
ــد. کاربران  ــه را تکمیل می کن ــای سامان قابلیت ه
ــون تمامی ابزارهای  ــن وسیله، قابلیت کالیبراسی ای

اندازه گیری فشار را دارند. 
ــت چند کاره که  ــاه جدید وسیله ای اس این دستگ
امکان انجام هر اقدامی را به وسیله ی سه کلید تعبیه 
شده بر روی آن فراهم می نماید. صفحه نمایش این 
ــه دارای نور پس زمینه است و  امکان نمایش  وسیل
هم زمان سه متغیر را دارد. CPH65I0 با یک بار 

شارژ باتری 35 ساعت کار می کند.
www.instrumentation.co.za

1. intrinsically safety
2. span

دوغابی

ــد چگالی شرکت  Rhosonics یک  آناالیزر جدی
دستاورد بسیار مهم نسبت به فناوری های متعارف 
اندازه گیری چگالی که بر مبنای منبع هسته ای کار 
می کنند و استفاده از آن ها مستلزم رعایت مقررات 
دست و پاگیر مرتبط با این سامانه هاست می باشد. 
ــاوری هایبرید که  ــه ی  Rhosonics از فن سامان
ــان استفاده  ــول برای عبور جری ــک اسپ در آن از ی
ــرد؛ به همین دلیل این وسیله  می شود بهره می گی
هیچ گونه انسدادی در خط ایجاد نمی کند. فناوری 
مورد استفاده در این دستگاه بی نظیر است چرا که 
توسط آن می توان پارامترهای مختلف را به صورت 
همزمان اندازه گیری نمود و در همه ی انواع مایعات 
دوغابی اعم از محلول های معلق و چسب های مایع 

کاربرد دارد.
ــگر دستگاه در یک محفظه ی مقاوم  بخش حس
ــی قرار  ــی از مایعات دوغاب ــش ناش ــر سای در براب
می گیرد. حسگر چگالی را می توان در محفظه های 
ــور می کند  ــان از درون آن ها عب ــف که جری مختل
ــن ترتیب می توان از این دستگاه  متصل کرد و بدی
ــی کاربردهای فرآیندی استفاده  تقریباً در هر تمام
ــرای نمونه  ــا نگهدارنده ها ب ــن محفظه ی ــود. ای نم
ــر تا 1 متر و  ــه شکل باریک های با قط می توانند ب
ــا چگالی باال ساخته  ــش از آن که از پلی اتیلن ب بی
ــل اسپول با فلنج هایی از جنس  می شوند یا به شک
ــواد مناسب  ــگ باشند. همچنین از م ــوالد ضدزن ف
ــارهای  ــت در برابر دماها و فش ــرای ایجاد مقاوم ب
ــای دارای خورندگی باال نیز  ــیار باال و کاربرده بس
ــاده می شود.  ــش نگهدارنده استف ــت بخ در  ساخ
ــه ای از کابل ها  ــگرها از طریق مجموع همه ی حس
ــرل راه دور متصل می شوند. این  ــه یک واحد کنت ب
ــی رنگی است  واحد دارای یک صفحه نمایش لمس
ــورت بی درنگ نمایش  ــه پارامترها روی آن به ص ک
ــزر Rhosonics برای آنالیز  داده می شوند. آناالی

مستقیم غلظت مایعات نیز قابل استفاده است.
www.instrumentation.co.za

فناوری جدید اندازه گیری 789
چگالی سیاالت

 WIKA کالیبراتور جدید
مناسب برای مناطق پرخطر

پرده نوری با محفظهی 
ضدآب
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ــار ذاتاً  ــمیترهاي فش ــال حاضر تمامي ترانس در ح
 ،AST با نام Allpronix ــت ایمن1 ساخت شرک
ــارهاي پایین با اتصال فرآیند2  براي محدوده  ی فش
 cmBSPP male و   1/3  cmNPT male
ــخه   ی غیر قابل اشتعال3  0/6 موجود مي باشند. نس
ــن، AST43LP، نیز چنین  ــار پایی سري هاي فش
ــد. به دلیل افزایش  ــي را در حال حاضر دارن قابلیت
تقاضا، تولید اتصاالت فرآیند متنو نیز به خط تولید 

اضافه شده اند. 
ــه  ــد   cmNPT male 1/3 ب ــال فرآین اتص
ــون از  ــه باز و مص ــره   ی آن ک ــي حف ــل طراح دلی
گرفتگي است براي ترانسمیترهاي فشار AST یک 
ــهیل   انتخاب متداول است. این طراحي، ضمن تس
یکپارچه   سازی حسگر این امکان را براي مهندسان 
ــق گزینه هاي  ــه از این طری ــي آورد ک ــه وجود م ب

انتخابي آداپتورشان را مشخص کنند.

1. Intrinsically safe
2. Process Connection
3. non-incendive
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تلفن : 021-26200300
فکس : 021-22057629

www.bargco.com
info@bargco.com

ژانویه  2012- شرکت  
 Emerson Process
 M a n a g e m e n t
ــح مایعات با  ــچ سط سویی
مدل  ــش1  مرتع ــک  شاخ
 Rosemount 2160
IEC 62591 )Wire-
ــا نرخ  lessHART( را ب
ــی سریع تر و  ــه روزرسان ب
broa - ــا یمملکرده

ــت و این وسیله  ــرفته ارتقا داده اس casting پیش
ــرای کاربردهای  ــه ای مناسب ب ــل به گزین را تبدی
ــت. مدل 2160 همچنین دارای  بحرانی نموده اس
ــبت به انواع پیشین  قابلیت های عیب یابی بهتر نس
ــی به کاهش  ــد و این ویژگ ــول می باش ــن محص ای
هزینه های تعمیر و نگهداری کارخانه کمک می کند. 
ــدارهای  حفاظت در برابر سرریز شدن مایعات، هش
ــع، کنترل پمپ)شناسایی  سطح پایین و باالی مای
حدود(، حفاظت پمپ و شناسایی لوله های خالی از 

جمله کاربردهای این وسیله می باشد.
1. Vibrating force

ــی Rosemount 2160 به  ــرخ به روز رسان ن
ــتره ی  ــده است و بدین ترتیب گس ــک ثانیه رسی ی
کاربرد این سوییچ برای کنترل سطح بسیار افزایش 
یافته است و آن را برای کاربردهای سریع همچون 
ــا مایعات، تبدیل به  ــر کردن دسته ای از مخازن ب پ
ــت. ویژگی هایی چون  ــه ای مناسب نموده اس گزین
افزونگی شبکه2 و مقاوم بودن این وسیله، مشتریان 
ــا از آن در کاربردهای نظارت و  ــادر می سازد ت را ق

کنترل بحرانی بهره گیرند.
ــارت و پایش، یک قابلیت  برای کاربردهای نظ
روندیابی3 بی نظیر، امکان جمع آوری یک داده های 
یک متغیر خاص از دستگاه را فراهم می نماید. این 
ــه ی بی سیم را کاهش  ــر تعداد انتقال ها در شبک ام
ــر ماژول توان را افزایش می دهد. قابلیت  داده و عم
ــرفته و جدید مورد استفاده  broadcasting پیش
ــرات در مقدار  ــوری تغیی ــه انتقال ف ــن وسیل در ای
ــش، ولتاژ باتری یا  ــد، فرکانس شاخک مرتع فرآین
ــد و بدین ترتیب  ــری را تضمین می نمای دمای بات
قابلیت های ایمنی و عیب یابی فرآیند تحت کنترل 

بهبود می یابد.
ــات متحرک  ــح مدل 2160 قطع سوییچ سط

ندارد و به کم ترین تعمیر و نگهداری نیاز دارد. 

2. network redundancy
3. Trending

ــه مورد پایش  ــط شاخک ها به طور پیوست شرای
ــخیص  ــرار می گیرد تا به شناسایی خوردگی، تش ق
ــک کند. حین  ــا آسیب دیدگی کم تجمع ذرات ی
ــد در این وسیله  ــدارهایی می توان ــدی هش پیکربن
تعبیه شود که در صورت بروز تغییرات در وضعیت 
آن هشدار دهد و این هشدارهای پیشرفته پیرامون 
ــکالت سالمت ابزاردقیق را به اپراتورها منتقل  مش
ــاز دارد وسیله ای  ــه اپراتور نی ــد. در مواردی ک کن
ــدار« به  ــد، یک امکان »صدای هش ــی کن را بازرس
ــک می کند. یک  ــک وسیله خاص کم شناسایی ی
ــگر LCD داخلی نیز وضعیت خروجی های  نمایش
ــد و ویژگی عیب یابی،  ــان می ده این سوییچ را نش
ــق شرایط فرآیند را  ــان بررسی بی درنگ و دقی امک

فراهم می نماید.
ــی از جریان،  ــچ سطح 2160، به طور کل سویی
ــف، ارتعاش، ذرات  ــا، توربوالنس جریان، ک حباب ه
ــع و تغییرات محصول  ــش، خواص مای جامد، پوش
تأثیر نمیپذیرد. این مدل برای استفاده در دماهای 
بسیار زیاد طراحی شده و در شرایط سخت فرآیند 
ــح نامناسب  ــر انواع سوییچ های سط که برای دیگ
ــدل موجود از این سوییچ،  ــت کار می کند. دو م اس
ــا مثبت 260  ــی 68 ت ــی از منف ــدوده ی دمای مح

درجه ی سانتیگراد را پوشش می دهند.
www.emersonprocess.com

آیا شما نیاز به راه حلي براي تقسیم و تبدیل کردن 
سیگنال هاي ولتاژ و جریان دارید؟

ــت شرک ــت،   اس ــت  مثب ــان  جوابت ــر   اگ
ــت ماژول  ــا ساخ ــارک ب PR electronics دانم
ــه این نیاز شما پاسخ داده  ــا کارآیي باال ب 3109  ب

است.
ــک ورودي و دو  ــي که نیازمند ی در کاربردهای
ــتند مي  توان از  خروجي با جداسازي  گالوانیک هس

این ماژول استفاده کرد.
ــک خروجي جریان به  ــور مثال اگر شما ی به ط
ــاژ به مانیتورینگ داشته  PLC و یک خروجي ولت
باشید، مي  توانید از طریق دیپ سوییچ، رنج ورودي 
ــورت جداگانه  ــاژول  3109 را به ص ــي م و خروج

تنظیم و برنامه  ریزي نمایید. 
ــیار جالب در طراحي هوشمند این  نکته  ي بس
ــیو  ماژول این است که ورودي مي  تواند اکتیو یا پس

باشد. 
ــاي  6 میلیمتري  ــه  ي سري  ه ــاوري خالقان فن
ــان پاسخ دهي,   ــه کوتاه ترین زم ــر ب 3000،  منج
ــیار باال و عدم تأثیر دماي محیط در تغییر  دقت بس

خروجي شده است. 

ــه از تغذیه  ي  ــد جداگان ــاژول 3109 مي  توان م
ــاده کند یا تغدیه  ي خود را از ریل  24VDC استف

تغذیه مدل PR 9400 بگیرد. 
یکي دیگر از نقاط قوت این ماژول ایزوالسیون 
ــیار باال و  ــک 2/5KVAC    با EMC بس گالوانی
 IECEX و FM ــي ــت گواهینامه  هاي جهان دریاف

GL ،DNV، مي  باشد. 
ــاری انحص ــده ی  نماین ــرگ،  ب ــت   شرک

ــران، آمادگی  ــارک در ای PR electronics دانم
ــواع محصوالت این شرکت  خود را جهت ارایه ی ان

اعالم می دارد.

10

12

11 ماژول PR-3109 , سیگنال 
اسپلیتر و کانورتر با طراحي 

6mm ظریف

سوییچ بی سیم هوشمند 
سطح مایع

ترانسمیترهاي فشار ذاتًا ایمن 
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هجدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش 
ــزار و صد  ــور بیش از یک ه ــا حض ــی ب و پتروشیم
ــا بر سنت هر ساله، در  ــت ایرانی و خارجی بن شرک
محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار 
ــزار مترمربع فضای  ــگاه در 42 ه ــد. این نمایش ش
ــگاهی  ــد و 88 هزار مترمربع فضای باز نمایش مفی
ــادی در نهضت  ــی حماسه  ي اقتص ــا پیام »تجل و ب
ــران« از روز 29  ــی صنعت نفت ای جهاد خودکفای

فروردین ماه گذشته به مدت 4 روز برپا بود.
روز نخست این نمایشگاه با عنوان »تولید ملی 
ــت تحریم ها؛ توسعه   ي صنایع باالدستی«،  و شکس
ــت اقتصادی«، روز  ــت انرژی، امنی روز دوم؛ »امنی
ــاوری در صنعت نفت  ــی و خودب ــوم؛ »خودکفای س
ــت داخل« و روز  ــدور دانش فنی و ساخ ایران؛ ص
چهارم؛ »نمایشگاه تنوع بخشی سبد درآمدی کشور؛ 
ــادرات فرآورده  های نفتی و پتروشیمی«  تولید و ص
ــگاه،  ــن دوره از نمایش ــده بود. در ای ــذاری ش نامگ
کشورهایی از پنج قاره  ي جهان نظیر ایتالیا، آلمان، 
اوکراین، روسیه، ارمنستان، فرانسه، ژاپن، سوئیس، 
ــی، ترکیه،  ــره جنوبی، کرواس ــد، سنگاپور، ک هلن

عربستان ، کانادا، اتریش و هند حضور داشتند.
ــط عمومی وزارت  ــاق رویور، مدیرکل رواب اسح
ــگاه بین المللی  ــن نمایش ــر هجدهمی ــت و مدی نف

ــگاه  نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی درباره   ي نمایش
ــال شرکت های  ــا توجه به استقب ــال گفت: »ب  امس
ــاد خودکفایی که  ــده   ي قطعات از غرفه   ي جه سازن
ــگاه گذشته برپا شد،  ــتین بار در نمایش برای نخس
ــزات و قطعات مورد  ــال نیز این غرفه به تجهی امس
ــا شرکت های  ــت اختصاص یافت ت ــاز صنعت نف نی
ــه به این غرفه، با نیازهای  سازنده بتوانند با مراجع
ــتر آشنا  ــت بیش ــی وزارت نف ــت اصل ــار شرک چه
ــای تخصصی در چهار  ــد. همچنین کارگروه   ه  شون
ــش و پتروشیمی در این  ــاز، پاالی ــوزه   ي نفت، گ ح
ــکیل شده است که پاسخگوی مراجعان  زمینه تش

خواهد بود.«
ــم  ــگاه هجده ــه در نمایش ــان این ک ــا بی وی ب
ــای حاضر در  ــتین بار فعالیت شرکت ه برای نخس
ــیم شد، افزود:  ــگاه به گروه های 9 گانه تقس نمایش
»با توجه به افزایش تقاضای شرکت ها برای حضور 
ــگاه هجدهم، برای نخستین بار سالن   های  در نمایش
ــگاه آماده استفاده شد.« مدیرکل  20 و 22 نمایش
روابط عمومی وزارت نفت خاطر نشان کرد: »ایران 
به عنوان یکی از قوی ترین کشورها در حوزه   ي نفت 
ــه جغرافیای ویژه ای که در  ــاز است و با توجه ب و گ
آن قرار گرفته، اهمیت زیادی در حوز  ه   ي نفت دارد 
و این نمایشگاه نیز نقش ویژه ای در تثبیت و ارتقای 
ــاه ایران در این حوزه ایفا می کند.« وی ادامه  جایگ
داد: »در هجدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، 

ــه نمایش گذاشتن  ــش و پتروشیمی، ضمن ب پاالی
توانمندی های ایران، ظرفیت های سرمایه گذاری در 
ــرای انتقال دانش  ــت تدوین و فرصتی ب صنعت نف

فنی فراهم می شود.«
ــت سهامی  ــل شرک ــور، مدیرعام ــم اکبرپ کاظ
ــگاه های بین المللی ایران نیز روند نمایشگاه  نمایش
ــبت به گذشته از لحاظ کیفی و کمی همواره  را نس
ــگاه با دیگر  ــه رشد خواند و گفت: »این نمایش رو ب
ــه  ــگاه های جهان در این عرصه قابل مقایس نمایش
ــش  ــه با درخش ــه هرسال ــرا خوشبختان ــت، زی اس
ــی دستاوردهای آنان در  ــمندان ایرانی و تجل دانش
این عرصه، توانسته ایم کارنامه   ي درخشانی از خود 
ــزود: »حضور شرکت های  به جای بگذاریم.« وی اف
ــودی داشته  ــگاه سیر صع ــن نمایش ــی در ای داخل
ــک گرفت، زیرا  ــر را به فال نی ــت و باید این ام اس
ــاوری شرکت های داخلی و  ــانه   ي خودب این امر نش

رقابت پذیری بیشتر آن ها است.«

سال گذشته، سال پیوند دانشگاه و صنعت 
نفت بود

ــا رحیمی،  ــگاه هجدهم، محمدرض ــاز نمایش در آغ
ــا بیان این که سال 91،  معاون اول رییس جمهور ب
ــر و تفکر بود،  ــالش، کار و تدبی ــی سخت، پرت سال
ــی بود که با  ــم به مانند سیل عظیم ــت: »تحری گف
ــی ایران را در  ــدت می خواست جمهوری اسالم ش

تهیه کننده: محمدعلی دیانتی زاده

رویکردها و دستاوردهای هجدهمین نمایشگاه بین المللي نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمي؛

از »تمرکز پژوهش ها بر تقویت تولید داخل« 
تا »تشکیل کارگروه برق و ابزاردقیق«

ش
زار

ــ
ــ

ــ
گ
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ــتیم این سیل  هم بپیچد، اما با توکل به خدا توانس
ــرده و سدهای خود را  ــه آب های آرام تبدیل ک را ب
برای رشد و توسعه   ي ایران پرآب کنیم.« وی افزود: 
»سال گذشته موفق شدیم 70 درصد از نیاز وزارت 
نفت را از طریق صنایع داخلی تأمین کنیم و در این 
دوران توانستیم پیوندی ناگسستنی را بین دانشگاه 

و صنعت نفت برقرار کنیم.«
ــی ادامه داد: »بیش از 200 هزار میلیارد  رحیم
ــع مرتبط به  ــی و دیگر صنای ــان در پتروشیم توم
ــتیم امکانات  ــذاری کردیم و توانس ــت سرمایه گ نف
ــور  ــزات مورد نیاز خارجی را در داخل کش و تجهی
ــتیم در بخشی  ــازیم و نیز توانس فراهم آوریم و بس
ــورهای  ــود، نیازمان را از کش ــه نیاز به واردات ب ک
ــان  ــم در حالی که مسؤوالن ش ــده آن ه تحریم کنن
ــم.« وی اظهار داشت:  ــد، وارد کنی ــواب بودن  در خ
ــی به سال  ــی و غیردولت ــؤوالن دولت »همه   ي مس
ــه امیدبخش توسعه   ي  ــم دوخته اند، چراک 92 چش
همه جانبه   ي اقتصاد و رشد و شکوفایی صنعت نفت 
ــور افزود: »در سال  ــت.« معاون اول رییس جمه اس
ــی افزایش خواهد یافت،  92 قطعاً صادرات غیرنفت
ــور به جای آن که از  ــه ارز مورد نیاز کش به طوری ک
ــی تأمین خواهد  ــود، از ارز غیرنفت ــت تأمین ش نف

شد.«
ــال 2018 در حوزه   ي  ــا بیان این که تا س وی ب
پیشرفت علم و فناوری در شمار 10 کشور نخست 
ــه داد: »در آسیا خیلی  ــود، ادام ــان خواهیم ب جه
ــی از موارد از  ــی کرده   ایم و در خیل ــا را ط از قله ه
ــتیم و در خیلی از  برنامه   ي پنجم توسعه جلوتر هس
ــه به اهدافی که قرار بود پنج سال آینده  حوزه ها ک

به آن برسیم، رسیده ایم.«

سرمایه  ي صنعت نفت همه  ي ظرفیت های 
مالی، انسانی و فناوری است

ــایش  ــت در آیین گش ــر نف ــی، وزی ــم قاسم رست
هجدهمین نمایشگاه بین المللي نفت، گاز، پاالیش 
و پتروشیمي گفت: »صنعت نفت بدون تردید یکی 
ــای تجلی حماسه  ــی و جایگاه ه ــای اساس از پایه ه
ــت، صنعتی  ــور اس ــادی و تولید ملی در کش اقتص
ــای کالن یکی از درآمدزاترین  که با ایجاد درآمده
ــا تأمین بیش از 95 درصد  حوزه های اقتصادی و ب
از انرژی اولیه، حیاتی ترین زیربنای پیشرفت کشور 
ــانی  و به لحاظ مصرف منابع سرمایه ای، مالی، انس
ــور  و فناوری نیز سرمایه برترین حوزه   ي اقتصاد کش

محسوب می شود.«
ــن صنعت، فقط  ــه برای ای ــزود: »سرمای وی اف
ــرای اجرای  ــی و سرمایه گذاری ب ــل منابع مال شام
ــت نمی شود، بلکه  ــه ای صنعت نف طرح های توسع
ــانی و  ــای سرمایه ای، مالی، انس ــه   ي ظرفیت ه هم
ــای آموزشی و علمی  ــور را در بخش ه فناوری کش
ــانی، طراحی و فناوری، ساخت و تولید  و منابع انس
ــداث و ساختمان، تجارت،  ــزات و کاالها، اح تجهی

ــه و نهایی و صنایع  ــد و فروش محصوالت اولی خری
پشتیبانی و جانبی و خدماتی طلب می کند.«

قاسمی ادامه داد: »به کارگیری این فرصت ها در 
ــت، همان تحول عظیمی است  توسعه   ي صنعت نف
ــرو ایجاد توسعه   ي  که می تواند صنعت نفت را پیش
ــانی، آموزشی، علمی، فناوری، صنعتی، ساخت  انس
ــد و موجبات عمق صنعتی و  ــد و تجارت کن و تولی
قدرت اقتصادی کشور را فراهم آورد.« وی نمایشگاه 
هجدهم را به واسطه   ي معرفی اقتدار فنی و صنعتی 
ــه   ي نفت، گاز،  ــران در زمین ــوری اسالمی ای جمه
پاالیش و پتروشیمی، نمایش واضحی از شکست و 
ــت  ناکارآمدی پروژه  ي تحریم استکبار جهانی دانس
که نه تنها باعث فلج ایران اسالمی نشده، بلکه باعث 
ــی و درونی ملت در  ــا شدن استعدادهای ذات شکوف

نهضت جهاد خودکفایی شده است.
ــت نفت با همت  ــت تأکید کرد: »صنع وزیر نف
ــدی و تولید داخلی، هیچ  ــادی و اتکا به توانمن جه
مشکلی در راه توسعه و تعالی ندارد و عالوه بر ایفای 
نقش راهبردی خود در تأمین مطمئن ترین انرژی، 
ــاظ تولید ملی صادرات محور و سطح دانش و  از لح
فناوری نیز به رتبه   ي اول منطقه ارتقا خواهد یافت. 
ــذاری داخلی و  ــه معرفی فرصت های سرمایه گ البت
ــف صنعت نفت ایران  ــی در بخش های مختل خارج
ــالم آمادگی صنعت نفت ایران جهت  به منزله   ي اع
ــارکت در تأمین و  ــه و مش ــع دوطرف ــن مناف تأمی

عرضه   ي مطمئن انرژی جهان نیز هست.«
وی افزود: »وابستگی صنعت نفت در نخستین 
فازهای پارس جنوبی حدود 90 درصد بود که این 
نسبت هم اکنون به کمتر از 50 درصد کاهش یافته 
است.« قاسمی ادامه داد: »دولت در سال های اخیر 
ــذاری مناسبی در صنعت نفت انجام داده  سرمایه گ
است، به طوری که در سال گذشته 30 میلیارد دالر 
ــت سرمایه گذاری شد و امیدواریم این  در این صنع
رقم امسال افزایش یابد.« به گفته وی، صنعت نفت 
ــارکت شرکت های صنعتی  ایران از همکاری و مش
جهان استقبال می کند، اما با این حال حمایت های 
خاص خود از صنعتگران داخلی را مورد توجه قرار 
ــن گفت: »به زودی  ــد داد. وزیر نفت همچنی خواه
ــام به جای  ــروش نفت خ ــای حاصل از ف درآمده
ــاری در بخش های  ــای ج ــع هزینه   ه ــن مناب تأمی
زیربنایی مورد استفاده قرار می گیرد که تحقق این 

امر برنامه ریزی هایی دقیقی را می طلبد.«

13 میلیارد دالر؛ میزان تولید ماشین آالت 
صنعتی نفت در سال گذشته

ــدن و تجارت  ــری؛ وزیر صنعت، مع ــدی غضنف مه
ــگاه هجدهم با اشاره  ــایش نمایش نیز در آیین گش
ــی، گفت:  ــگاه بین الملل ــن نمایش ــزاری ای ــه برگ ب
ــگاه در 18  ــن آالت ارایه شده در این نمایش »ماشی
ــی از تجارت جهانی  ــرار دارند و حجم باالی گروه ق
ــود.« وی افزود:  ــق می ش ــن بخش محق ــز در ای نی

ــن آالت صنعتی  ــون، میزان صادرات ماشی »هم اکن
ــزار میلیارد دالر  ــوزه   ي نفت و گاز، بیش از 2 ه ح
ــان، آمریکا و  ــورهای آلم ــرآورد می   شود که کش ب
ایتالیا رتبه   های اول تا سوم آن را به خود اختصاص 

داده اند.«
ــران در حوزه   ي  ــه ای ــا بیان این ک ــری ب غضنف
ــت رتبه   ي خوبی  ــن آالت صنعت نف صادرات ماشی
ــه داد: »در  ــاص داده است، ادام ــه خود اختص را ب
ــوزه   ي نفت و گاز،  ــوزه   ي واردات ماشین آالت ح ح
آمریکا و چین رتبه های اول و دوم جهان را به خود 
اختصاص داده   اند و ایران با 11 میلیارد دالر واردات 
ماشین آالت حوزه   ي نفت و گاز، رتبه   ي 38 جهان را 
دارا است.« وی با اشاره به این که سرمایه گذاری های 
خوبی در حوزه   ي تولید ماشین آالت صنعت نفت را 
ــزان تولیدات ماشین آالت  ــود کرده ایم، می از آن خ
ــاز در سال گذشته را  ــی در حوزه   ي نفت و گ صنعت
ــرد و گفت: »این بخش،  ــارد دالر اعالم ک 13 میلی
سهم 10 درصدی را به خود اختصاص داده است.«

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: »نمایشگاه 
ــم نمایش  ــیار مه ــای بس ــی از عرصه ه ــت یک نف
توانمندی صنعتگران داخلی و آمادگی برای رقابت 
ــی و خارجی است.«  ــارکت شرکت های داخل و مش
ــه تحریم های غرب  ــه داد: »با وجود این ک وی ادام
علیه ملت ایران در سال گذشته بسیار ناجوانمردانه 
ــت مردم بر  ــیاری بر معیش ــارهای بس ــوده و فش ب
ــی نیز برای اجرای   جای گذاشته، فرصت های خوب

سیاست  های جدید تجاری فراهم کرده است.«
ــا علیه ایران،  ــه کرد: »تحریم ه غضنفری اضاف
درآمدهای نفتی را به 50 درصد کاهش داد، قیمت 
ــه برابر باال برد، نرخ ارز در  ــازار آزاد را تا س ارز در ب
ــکالت ناشی  ــز مبادالت نیز دو برابر شد و مش مرک
ــکل کرد.«  از تأمین و مواد اولیه تولید را دچار مش
ــی نه تنها میزان  ــه گفته   ي وی، در چنین شرایط ب
ــورهای جهان کاهش نیافت،  مبادالت ایران با کش
ــد. وزیر  ــز ایجاد ش ــای جدیدی نی ــه فرصت   ه بلک
صنعت، معدن و تجارت؛ خطاب به شرکت کنندگان 
ــار طبیعی  ــت: »یکی از آث ــگاه گف ــی نمایش خارج
فشارها علیه ایران، آن بود که تجارت مسیر خود را 
ــورهای غربی فرصت ها  پیدا کرد و فقط برخی کش

را از دست دادند.«
ــال 2006  ــران در س ــارت ای ــزان تج وی، می
میالدی )1385( با آسیا را 82 درصد و با اروپا 14 
درصد اعالم کرد و افزود: »در سال 2012 میالدی 
ــورهای اروپایی،  ــل تغییر رفتار کش )1391( به دلی
ــاره به 5 درصد  ــدی به فالت ق ــادرات 14 درص ص
ــد و سهم آسیا نیز به 92 درصد افزاش یافت.«  رسی
ــه داد: »میزان واردات ایران در سال  غضنفری ادام
ــالدی، 69 میلیارد دالر بود که فقط 28  2012 می

میلیارد دالر آن به اروپا اختصاص یافت.«
ــان خارجی  ــه شرکت کنندگ ــن ب وی، همچنی
ــنهاد کرد در زمینه   ي تولید مشترک کاالهای  پیش
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ــران در زمینه   ي تولید و  ــت 10 واردات، در ای اولوی
مونتاژ، مشارکت داشته باشند. وزیر صنعت، معدن 
ــاس برنامه ریزی  ــان کرد: »براس و تجارت خاطرنش
ــی آن بود،  ــه تحریم ها عامل اصل ــور ک تجاری کش
ــی و امکان تولید آن  ــت سفارش کاالهای مصرف ثب
در داخل کشور فراهم است.« وی توضیح داد: »در 
ــاالی وارداتی به ایران،  ــر، 80 درصد ک دهه   ي اخی
ــوده و در زیرساخت ها  ــه ای ب ــه ای و سرمای واسط

استفاده و نصب شده است.«
ــا زمینه   ي  ــان این که، تحریم ه ــری با بی غضنف
ــور را با اتکا به صادرات غیرنفتی  استقالل ارزی کش
ــرد که تا  ــراز امیدواری ک ــرد، اب ــم خواهد ک فراه
ــوزه   ي واردات، به  ــور در ح سال های 92 و 93 کش
ارز حاصل از نفت نیازی نداشته باشد. وی در بخش 
ــران توانمندی های  ــری از سخنانش گفت: »ای دیگ
ــاده از ماشین آالت حوزه   ي  باالیی در تولید و استف
صنعت نفت، گاز و پتروشیمی دارد و سرمایه گذاران 
ــارکت کنند.«  خارجی می توانند در این بخش مش
ــارت افزود: »حجم باالی  وزیر صنعت، معدن و تج
ــران در حوزه   ي ماشین آالت صنعت نفت،  واردات ای
امکان خوبی را برای سرمایه گذاری فراهم می کند.«

ــارد دالر  ــوع 60 میلی ــه داد: »از مجم وی ادام
ــرژی، 25 میلیارد دالر متعلق به  ــوزه   ي نفت و ان ح
بخش تجهیزات است و این موضوع بیانگر این است 
ــوب  ــازار خوبی برای این صنعت محس ــه ایران ب ک
می شود.« غضنفری یادآور شد: »سرمایه گذاری در 

حوزه   ي نفت و انرژی در برنامه   ي پنجم توسعه باید 
ــه 250 میلیارد دالر برسد و ما به طور طبیعی، به  ب
ــارد دالر سرمایه گذاری در این بخش نیاز  30 میلی

داریم.«

تولید ابزاردقیق، توربوکمپرسورها و 
کابل ها در داخل

اما وزیر نفت عالوه بر سخنرانی در مراسم افتتاحیه 
ــگاه در جمع خبرنگاران حاضر  در حاشیه   ي نمایش
ــکالتی که  ــد و با اشاره به اعمال تحریم ها و مش ش
ــرای تأمین تجهیزات صنعت  طی سال های اخیر ب
نفت ایجاد شده است، گفت: »در سال های گذشته 
بسیاری از اقالم مورد نیاز صنعت نفت از کشورهای 
خارجی تأمین می شد، اما امروزه دستاورد تحریم ها 
این است که بخش عمده ای از کاالها مثل ابزاردقیق 
ــگاه ها، توربوکمپرسورها، کابل ها و بسیاری  پاالیش

دیگر از تجهیزات در داخل کشور تولید می شود.«
ــت تولیدات  ــا روند کنونی ساخ ــزود: »ب وی اف
ــید که  داخلی، مدت زمان زیادی طول نخواهد کش
ــم توسط سازندگان  ــر نیازهای داخلی را بتوانی اکث
داخل تولید کنیم و پس از آن باید به فکر صادرات 
ــات فنی، مهندسی باشیم.« قاسمی ادامه داد:  خدم
ــتگی های  ــن در صنعت نفت وابس ــا پیش از ای »م
ــورها داشتیم تا حدی که پیچ  ــادی به دیگر کش زی
ــارس جنوبی نیز از خارج  ــای پروژه های پ و مهره ه

وارد می شد.«

ــروج ایران از  ــت: »تحریم ها با هدف خ وی گف
بازار، ایجاد مشکل برای تولید داخل و جلوگیری از 
ــال می کنند و کار را به  جایی  توسعه   ي نفت را دنب
رسانده اند که امروز حتی یک فروند کشتی خارجی 
برای حمل ونقل نفت خام ایران به سمت سواحل ما 
ــد. شرایط سخت سال گذشته را ما حتی در  نمی آی
ــرده بودیم، زیرا در زمان  زمان جنگ نیز تجربه نک
ــد. البته 50  ــتی ها به سمت ما می آمدن جنگ کش
ــگ تحمیلی بمباران  ــتی خارجی در طول جن کش
ــتی ها قطع  ــا در شرایط کنونی بیمه   ي کش شد، ام
ــتی به ایران  ــت و از ورود حتی یک کش ــده اس ش

جلوگیری می کنند.«
وزیر نفت اضافه کرد: »با تمام این محدودیت ها، 
ــترده ای در  ــروزه توانمندی های حمل ونقل گس ام
ــه ظرفیت  ــت، به گونه ای ک ــور ایجاد شده اس کش
ــادرات در  ــش از حجم ص ــی بی ــل کنون حمل ونق
ــروز می توانیم بدون  ــت و ام ــای گذشته اس سال ه
ــام خود را به  ــتی های خارجی نفت خ ــاز به کش نی
ــم.« وی همچنین  ــال دهی ــا انتق ــاط دنی اقصی نق
ــی کردیم که  ــال جاری اعالم آمادگ گفت: »در س
ــتر در صنعت نفت  ــزی با نرخ سود بیش بانک مرک
ــه   ي بودجه   ي سال  ــد. در الیح ــذاری کن سرمایه گ
ــک مرکزی  ــده است که بان ــز پیش بینی ش 92 نی
ــود را در صنعت نفت  ــارد دالر از منابع خ 10 میلی

سرمایه گذاری کند.«
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قاسمی افزود: »وزارت نفت همچنین از حضور 
ــات و تجهیزات صنعت نفت  سازندگان ایرانی قطع
ــور عراق حمایت کرده و آماده   ي  در پروژه های کش
هرگونه همکاری برای تسهیل این روابط است.« به 
ــی و تکیه بر توان سازندگان  گفته   ي وی، خودکفای
ــی از اولویت ها و برنامه های  ــان ایران و تولیدکنندگ
وزارت نفت در سال حماسه   ي سیاسی و حماسه   ي 

اقتصادی است.«

ایجاد کارگروه برق و ابزاردقیق و 
مخابرات در غرفه  ي جهاد خودکفایی

ــگاه، 10 کارگروه تخصصی  ــن دوره از نمایش در ای
ــد. این  ــکیل ش ــاد خودکفایی تش ــه   ي جه در غرف
ــالم مکانیک، مواد  ــروه اق ــا شامل کارگ کارگروه ه
ــی،  ــالم عموم ــاری، اق ــزات حف ــی، تجهی شیمیای
و  ــگاه ها  دانش ــاط  ارتب ــگاهی،  پاالیش ــزات  تجهی
ــن   آالت دوار، برق و ابزاردقیق و  صنعت نفت، ماشی
مخابرات، امور بین   الملل، نخبگان و جوانان صنعت 
ــس روابط عمومی  ــنی، ریی نفت است. سعید حس
ــه   ي کاالی تهران  ــتیبانی ساخت و تهی شرکت پش
ــن کارگروه ها برای بررسی  ــان این که ایجاد ای با بی
ــان قطعاتی است  ــع سازندگان و تأمین کنندگ مناب
که در فهرست وزارت نفت قرار ندارند، گفت: »این 
ــار کارشناسی روی این  ــا بررسی و ک ــا ب کارگروه ه
منابع، در صورت داشتن شرایط الزم نسبت به ثبت 
ــن این شرکت ها در فهرست وزارت نفت اقدام  آنالی

می کنند.«
ــه   ي حضور این کارگروه ها  وی افزود: »به واسط
ــت اصلی و  ــار شرک ــان چه ــی می ــاط نزدیک ارتب
ــن کارشناسان ایجاد  ــه و همچنی شرکت های تابع
ــک اطالعاتی  ــر می رسد با بان ــت و به نظ شده اس
ــه   ي توانمندی ها و نیازمندی ها  ایجادشده در زمین
ــن کارگروه ها عالوه بر صرفه جویی، کمک  توسط ای
ــداف حوزه   ي  ــهیل و رسیدن به اه ــی در تس شایان
ــنی ابراز امیدواری کرد  عملیاتی خواهد شد.« حس
ــده در طول این  ــه تجربه های حاصل ش ــا توجه ب ب
ــوب ایجاد شود که  ــا، یک بانک اطالعاتی خ سال ه

پاسخگوی نیاز صنعت نفت باشد.

تمرکز فعالیت های پژوهشی بر تقویت 
زیرساخت های تولید داخل

محمدرضا مقدم، معاون وزیر نفت در امور پژوهش 
ــگاه  ــانی بود که در نمایش ــر کس ــاوری از دیگ و فن
ــه همکاری  ــان این ک ــد و با بی ــم حاضر ش هجده
ــیار کارآمد است، گفت:  دانشگاه و صنعت نفت بس
ــش صنعت نفت در قالب  ــگاه و بخ »همکاری دانش
یک کنسرسیوم دیده شده است.« وی افزود: »این 
ــرسیومی متشکل از دانشگاه های  کنسرسیوم، کنس
ــف، صنعتی امیرکبیر، صنعتی  تهران، صنعتی شری
ــت است که در  ــراز و بخش صنعت نف ــد، شی سهن
ــه   ي پروژه های تحقیقاتی،  ــای اخیر در زمین سال ه

ــای باالدستی  ــی، فناوری و حوزه ه علمی، پژوهش
ــور عمده  ــوی وزارت نفت به ط ــاز از س ــت و گ نف
ــا سرمایه گذاری  ــت بوده اند و در آن ه ــورد حمای م
ــرسیوم  ــده است.« مقدم دستاوردهای این کنس ش
ــیون  ــری کالن در هیأت امنا، کمیس را تصمیم گی
ــل پایان نامه   ي  ــی کارگروه   ها شام ــی و بررس دایم
داخلی، پیگیری روند ثبت حقوقی، پژوهش و تهیه 

نقشه   ي راه و... عنوان کرد.
ــا بیان این که تمرکز وزارت نفت بر توسعه  وی ب
ــد داخل است، ادامه  ــت زیرساخت های تولی و تقوی
داد: »صدور پروانه   ي کیفیت، ایجاد آزمایشگاه های 
مرجع و تالش برای وحدت رویه در تولید، ازجمله 
ــش و فناوری وزرات  ــی است که امور پژوه اقدامات
ــه آن پرداخته و  ــژه در سال های اخیر ب ــت به وی نف
تالش ما بر این است که رویه   ي »تدارک محوری« 
به »تولید داخل محوری« تبدیل شود و در این راه 
فعالیت هایی که در سه سال اخیر انجام شده با 30 

سال گذشته قابل مقایسه نیست.«
ــر نفت به وجود  ــاون پژوهش و فناوری وزی مع
ــک از تجهیزات  ــد بومی هر ی ــه ي راه در تولی نقش
ــت نفت اشاره کرد و گفت: »در گذشته دانش  صنع
ــت از مراکز تولید دانش  ــی مورد نیاز صنعت نف فن
فنی جهان به طور مکرر خریداری می شد و این امر 
باعث شده بود که تنوع وسیعی از نظر انواع و اقسام 
ــد. بنابراین استفاده از  ــزات وجود داشته باش تجهی
ــت تولید تجهیزات  ــه   ي راهی که ما را به سم نقش
ــی رهنمون سازد،  ــت با برند داخل ــورد نیاز صنع م

انجام شد.«
ــه   ي راه باید در  ــد بر این که از نقش وی با تأکی
ــز استفاده  ــداری و تعمیر تجهیزات نی ــش نگه بخ
ــور یقین می توان  ــا این روش به ط ــود، افزود: »ب ش
ــه از نظر وزنی  ــان دوره   ي پنجم توسع ــت تا پای گف
ــی تجهیزات مورد نیازمان  ــه 90 درصد تولید بوم ب
ــه هم اکنون 55  ــت یابیم.« مقدم با بیان این ک دس
ــی و 35 درصد به لحاظ قیمتی،  ــد از نظر وزن درص
ــور  ــزات مورد نیاز صنعت نفت در داخل کش تجهی
ــا باعث شد  ــه داد: »تحریم ه ــد می شود، ادام تولی
ــورهای نفت  بیماری هلندی که گریبان گیر اکثر کش
خیز دنیا است، تا حد زیادی در کشور ما درمان شود 
ــث ایجاد فرصتی شد تا ما به سمت استفاده از  و باع
نیروها و محرکه های داخل کشور حرکت کنیم که 
ــش و فناوری در  ــورد به ویژه در بخش پژوه این م
حوزه   ي صنعت نفت به خوبی نمایان است. حال اگر 
طبق نقشه   ي راهی که در دست داریم گام برداریم، 
ــب دانش فنی و  ــم انداز 1404 صاح تا قبل از چش
ــم شد.  زیرا  ــن زمینه خواهی ــوق مالکیت در ای حق
نقشه   ي راه موجود بر اساس نیازهای کشور طراحی 

شده و کاماًل خالقانه و داخلی است.«
محمدابراهیم شفیعي، مدیر کل فناوری وزارت 
ــگاه هجدهم گفت:  ــه   ي نمایش ــت نیز در حاشی نف
»محورهای موضوع تولید و مصرف کاالهای ساخت 

داخل با فناوری های بومی، مبتنی بر فرهنگ سازی 
ــادت به تولید و مصرف کاالهای ساخت داخل،  و ع
ارتقای نقش و سهم اساسی سرمایه داران و کارگران 
ــد، اتخاذ تدابیر جهادگونه  در تقویت چرخه ي تولی
ــور جهادگونه در  ــا تحریم ها و حض ــرای مقابله ب ب

عرصه های اقتصادی و تولید ملی است.«
وی افزود: »این مسأله ایجاب می کند که توسعه 
ــل سازنده میان  ــازی و تعام ــت از شبکه س و حمای
ــای بومی سازی  ــی در راست ــز علمی و پژوهش مراک
فناوری های مورد نیاز، گسترش فرهنگ خودباوری 
ــه بومی سازی،  ــان مرتبط با توسع ــان کارکن در می
ــاد الزامات قانونی جهت استفاده از فناوری های  ایج
ــت، گاز، پاالیش و  ــان بومی در صنعت نف دانش بنی
ــت سازنده در  ــاد زمینه های رقاب ــی، ایج پتروشیم
ــان سازندگان برای استفاده از فناوری های بومی  می
ــررات مربوط به جذب  ــری در قوانین و مق و بازنگ
ــانی متخصص، خالق و نخبه  و نگهداری منابع انس
ــوان مهم ترین پیش نیازهای  ــت نفت، به عن در صنع
اجرایی کردن چرخه   ي کامل ایده تا محصول به طور 

جدی مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.«
شفیعی همچنین استفاده   ي بهینه و حداکثری 
ــای  ــت در راست ــرون صنع ــات درون و بی از امکان
ــن استانداردهای  ــای تولید، تدوی ــش هزینه ه کاه
ــا بازار محصوالت  ــف مربوط به فرآیند ایده ت مختل
ــازی دانش های  ــع و شفاف س ــان، تجمی دانش بنی
ــری از دوباره کاری ها،  ــور جلوگی تولیدشده به منظ
ــان تولید محصول، توجه  اطالع رسانی و کاهش زم
ــه سازمان  ــان و رسیدن ب ــای دانش سازم به ارتق
ــان همراه با مدیریت صحیح  و استفاده از  دانش بنی
ــور را از دیگر موارد مهم در این  ــران دانش مح مدی

زمینه دانست.

راه اندازی خطوط تولید جدید با 
تجاری سازی نوآوری ها

ــگاه، موسی  الرضا  ــزاری نمایش ــن روز برگ در سومی
ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات 
مجلس شورای اسالمی با حضور در نمایشگاه گفت: 
ــی سرگردان جامعه  ــی که حجم نقدینگ »در صورت
به سمت تولید و رونق بیشتر حوزه   ي نفت اختصاص 
یابد، عالوه بر کاهش تورم، افزایش سرمایه گذاری   ها 
ــتگی بودجه به نفت  در صنعت نفت و کاهش وابس
ــه دنبال خواهد داشت.« وی افزود: »در صورتی  را ب
که در مسیر ارتقای تولید و صادرات حرکت کنیم، 
ــه اقتصاد بدون اتکا به درآمدهای نفتی  می توانیم ب
ــت یابیم.« ثروتی ادامه داد: »بدون شک، ایجاد  دس
ــوآوری در تولید فرآورده های متنوع از  خالقیت و ن
نفت و بهره گیری از علم و تجاری سازی اختراعات و 
نوآوری ها می تواند به راه اندازی خطوط تولید جدید 

و تقویت آن ها بینجامد.«
خسرو طایی، معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی 
صنعتی شریف و پژوهشکده   ي توسعه   ي تکنولوژی 
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از تمرکز پژوهش ها بر تقویت تولید...
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ــگاه نفت، گاز،  ــز در حاشیه   ي هجدهمین نمایش نی
ــه دستیابی به  ــش و پتروشیمی با بیان این ک پاالی
ــد سیاستی  ــت نفت نیازمن ــی در صنع ــش بوم دان
ــه است، گفت: »یکی از مواردی که تاکنون  یکپارچ
ــه در سال های اخیر  ــورد توجه بوده و البت کمتر م
ــن است که هدف  ــه اهمیت آن پی برده شده، ای ب
نهایی مسؤوالن و مدیران داخلی در انتقال فناوری، 
ــزاری و تجهیزات برای  فقط انتقال بخش سخت اف
افزایش تولید نفت و صادرات بیشتر بوده و موضوع 
یادگیری و بومی سازی دانش فنی کمتر مورد توجه 
ــزود: »البته در سال های  ــرار گرفته است.« وی اف ق
اخیر برخی مراکز تحقیقاتی در داخل کشور در این 
ــیاری از محصوالت  حوزه ها و تدوین دانش فنی بس
ــال بوده اند، ولی به دلیل نبود  مهم و استراتژیک فع
ــمگیری نیز به  سیاستی مؤثر و یکپارچه، نتایج چش

دنبال نداشته است.«
ــگاه  در چهارمین روز برپایی هجدهمین نمایش
ــش و پتروشیمی  نیز  ــاز، پاالی ــی نفت، گ بین الملل
ــت ملی نفت  ــل شرک ــی، مدیرعام ــد قلعه بان احم
ــگاه، حمایت و  ــت ویژه ای در نمایش ایران در نشس
ــان و تولیدکنندگان داخلی  ــتیبانی از سازندگ پش
ــت  ــی از اولویت های کاری این شرکت دانس را یک
ــان داخلی  ــاد به سازندگ ــت: »نمونه   ي اعتم و گف
واگذاری 415 میلیارد تومان از سرمایه   گذاری 460 
ــه شرکت های داخلی  ــارد تومانی فالت قاره ب میلی
ــای تولیدکنندگان  ــت.« وی با یادآوری تالش ه اس
ــورد نیاز صنعت  ــرای ساخت تجهیزات م داخلی ب
نفت افزود: »امروز در بسیاری از بخش های صنعت 
ــا 100 و در مجموع تا 70 درصد، امکانات تأمین  ت
ــور وجود دارد.« قلعه  نیازهای صنعت از داخل کش
بانی به امضای 17 قرارداد و تفاهم نامه در حاشیه   ي 
ــگاه هجدهم اشاره کرد و گفت: »بسیاری از  نمایش
ــا که تماماً با شرکت های داخلی امضا  این قرارداده
شده است در حوزه   ي تأمین تجهیزات بوده است.«

نمایشگاه هجدهم از منظر اعضای حاضر 
انجمن اتوماسیون در نمایشگاه

ــت عاملی رضا  ــت »آزمون متمم« به مدیری شرک
شیتره، ازجمله اعضای مؤثر و حاضر انجمن صنفي 
ــال بود  ــگاه امس ــاي اتوماسیون در نمایش شرکت   ه
ــاوره، اجرای پروژه،  ــه در زمینه ی طراحی و مش ک
ــازي  ــون و یکپارچه   س ــزات اتوماسی ــن تجهی  تأمی
ــود  ــت دارد. محم ــون فعالی ــاي اتوماسی سامانه   ه
ــت، میزان  ــی این شرک ــر بازرگان ــر، مدی فرزادمه
ــته به  ــگاه را بس ــده   ي هر غرفه از نمایش بازدیدکنن
ــی برگزارکنندگان  ــی و خدمات ده ــت مکان موقعی
ــگاه امسال با توجه به  ــت و گفت: »نمایش آن دانس
ــن خود  ــه در ساختار غرفه و پرزنتیش تغییراتی ک
ــرده بودیم، رضایت بخش بود، اما درصورت  ایجاد ک
ــت  ــاری بیش تر برگزارکنندگان آن می توانس همک

بهتر باشد.«

ــه مدیریت  ــت »بـادران پنوماتیک« ب شرک
ــر از اعضاي  ــز یکي دیگ ــی هدایت گلکار، نی عامل
انجمن صنفي شرکت   هاي اتوماسیون صنعتی است 
ــگاه امسال همچون سال   هاي گذشته  که در نمایش
ــن شرکت در  ــال داشت. ای ــوري پررنگ و فع حض
ــات اتوماسیون  ــه ی قطعات پنوماتیک و قطع زمین
ــؤوالن پشتیبانی  فعالیت دارد. هداوند، یکی از مس
ــؤول غرفه   ي این شرکت در نمایشگاه  فروش و مس
ــگاه بازدیدکننده   ي خاص  با بیان این که این نمایش
ــت بازدیدکنندگان را  ــود را دارد، کمیت و کیفی خ
ــبتاً خوب و خدمات دهی برگزارکنندگان آن را  نس

ضعیف ارزیابی کرد.
ــه مدیریت  ــت »کامپیوتـری بـرگ« ب شرک
ــای انجمن  ــرداد، ازجمله اعض ــعود مه عاملی مس
ــگاه  ــور در هجدهمین نمایش ــه حضور درخ  بود ک
ــي نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمي داشت.  بین   الملل
ــر توسعه   ي بازار این شرکت در  ئه وین دهبان؛ مدی
ــگاه هجدهم از لحاظ  این باره گفت: »اگرچه نمایش
ــت، اما از نظر کیفیت  ــده افت کمی داش بازدیدکنن
ــود.« وی با گله از نارسایی  ــیار خوب ب بازدیدها بس
امکانات این نمایشگاه افزود: »یکی از ضروری ترین 
ــه اینترنت پرسرعت است  این امکانات دسترسی ب
ــگاه برای ما  ــه متأسفانه در طول برگزاری نمایش ک

میسر نشد.«
ــن اتوماسیون در  ــر اعضای حاضر انجم از دیگ
ــاز، شرکت »پتسـا صنعت«  ــگاه نفت و گ نمایش
ــود که یکی ــان صفاری ب ــت عاملی آرم ــه مدیری ب

ــته   ي  برجس ــای  شرکت ه از   
خدمات رسانی در زمینه   ي اتوماسیون 
صنعتی، ابزاردقیق و فناوری اطالعات 
ــر،  ــم رادمه ــت. مری ــات اس و ارتباط
ــن شرکت،  ــط عمومی ای ــر رواب مدی
ــا صنعت در نمایشگاه هجدهم را بسیار  حضور پتس
ــت: »از آن جا که ما پیش از این  ــوب خواند و گف خ
به صورت تمام ارزی و به اتفاق یک کمپانی خارجی 
ــت می کردیم و این  ــگاه نفت و گاز شرک در نمایش
ــای اخیر در  ــر تحریم ها در سال ه ــت به خاط شرک
ــز سه، چهار سالی  ــگاه شرکت نداشت، ما نی نمایش
ــگاه غایب بودیم، اما امسال در نمایشگاه  در نمایش
ــوع برای مان  ــه این حضور در مجم ــر شدیم ک حاض

رضایت بخش بود.«
ــا صنعت در  ــه به همراه پتس ــر غرفه ای ک دیگ
ــی دیگر از  ــز مربوط به یک ــر شد نی ــگاه دای نمایش
ــن یعنی شرکت »آریـا ابزار دقیق  اعضای انجم
ــی علیرضا اسالمی بود  پیشـرو« به مدیریت عامل
که ارایه دهنده   ي خدمات جامع ابزاردقیق بر مبنای 
استانداردهای مربوطه و با کیفیت ممتاز است. این 
شرکت در زمینه های آموزش، طراحی و مهندسی، 
ــب و راه اندازی  ــر نص ــزات، نظارت ب ــن تجهی تأمی
ــزار  ــای اب ــرای پروژه ه ــداری، اج ــر و نگه  و تعمی
ــت تأمین تجهیزات  ــق، کالیبراسیون و مدیری دقی
ــک  روشن دارد.  ــت  فعالی ــی  بین الملل ــای  پروژه ه
ــا  ــوزش و مارکتینگ پتس ــؤول آم ــب، مس علی طل
صنعت که مسؤولیت برپایی غرفه   ي آریا ابزاردقیق 
ــده داشته  ــگاه هجدهم بر عه ــرو را در نمایش پیش
است، در این باره گفت: »پتسا و آریا به عنوان گروه 
باید در نمایشگاه در کنار هم می بودند، اما با وجود 
ــه دلیل همکاری نکردن برگزارکنندگان  تالش ما ب
ــن جدا برای این  ــد و در دو سال این امر محقق نش
ــم که جابه جایی  دو شرکت غرفه گرفتی
ــا را با  ــای م ــان و هماهنگی ه کارشناس
ــرد.« وی میزان  ــه می ک ــکل مواج مش
ــوب و  ــگاه را خ ــان نمایش بازدیدکنندگ
ــبت به دوره های کیفیت بازدیدها را نس
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ــزود:  اف و  ــد  خوان ــر  بهت ــه  گذشت  
ــران و مخاطبان  ــم حاض ــال ه »امس
ــون همچ ــکالتی  مش ــا  ب ــگاه  نمایش

ــدم تهویه    ي  ــن و ع ــای سال  گرم
مناسب مواجه بودند.«

شرکت »تام ایران خودرو« به مدیریت عاملی 
ــر انجمن صنفي  ــخ زاده، از اعضای حاض ــی شی  عل
ــگاه  ــی در نمایش ــون صنعت ــاي اتوماسی شرکت   ه
ــه ی اتوماسیون صنعتی،  ــود که در زمین هجدهم ب
راه اندازی خطوط مونتاژ و پیمانکاری عمومی صنایع 
ــگاه بین المللي  فعالیت دارد. این شرکت در نمایش
ــش و پتروشیمي به معرفي آخرین  نفت، گاز، پاالی
ــاي ملي خود در عرصه   ي صنعت نفت و  دستاورده
ــس از ورود تام به  ــون صنعتي پرداخت. پ اتوماسی
بازار پروژه هاي نفت، گاز و پتروشیمي و با توجه به 
انجام موفق پروژه ها، شرکت هاي کارفرمایي وزارت 
ــبت به توانایي هاي آن شناخت نسبي پیدا  نفت نس
ــاي کلیدي مانند  ــد، به گونه اي که در پروژه ه کردن
ــارس جنوبي و  ــاز 17 و 18 پ ــم ف ــه   ي پنج  ناحی
و  ــري  اندازه گی ــات  تأسیس ــداث  اح ــروژه   ي  پ
ــارس جنوبي که  ــازي پ ــات گ ــازي میعان ذخیره س
ــاس ملي به شمار مي آیند، این  جزو پروژه هاي حس

شرکت به عنوان مجري پروژه انتخاب شد.
ــت  ــي در صنع ــاي مختلف ــون پروژه ه هم اکن
ــال پیگیري است  ــوي این شرکت در ح نفت از س
ــات  ــوان به احداث تأسیس ــه ازجمله آن ها مي ت ک
ــتگاه هاي اندازه گیري میعانات  ــازي و ایس ذخیره س
ــدازي 215  ــد، نصب و راه ان ــازي، طراحي، خری گ
ــوره CNG، اجراي  ــاه دومنظوره و تک منظ جایگ
ــال و پایپینگ  ــازه، مکانیک ــل، س ــات سیوی عملی
ــي و  ــارس جنوب ــاي 17 و 18 پ ــه   ي 5 فازه ناحی
ــدازي میترینگ  ــب و راه ان ــت، نص ــي، ساخ  طراح

ــي شرکت  ــول ارسال ــه   ي محص سامان
ــاس به شرکت  ــت بندرعب پاالیش نف
ــرد. توسعه   ي  ــت پاسارگاد اشاره ک نف
ــي در بازارهاي داخلي  پروژه هاي نفت
ــایه(،  همس ــورهاي  )کش ــي  خارج و 

ــي و فناوري هاي جدید در این  رشد بخش مهندس
ــزات تخصصي صنعت نفت  صنعت و ساخت تجهی
ــا در نظر گرفتن  ــزات اندازگیري ب ــه تجهی ازجمل
ــه راهبردهاي  ــي ازجمل ــاي بین الملل محدودیت ه
ــي سال جدید تام بوده که در بخش نفت و گاز  اصل

تعریف شده است.
ــای حاضر انجمن اتوماسیون  یکی دیگر از اعض
ــه مدیریت  ــی، شرکت »سـامان انرژی« ب صنعت
عاملی سعید خادمی، بود که در نمایشگاه هجدهم 
ــید. این شرکت به عنوان پیمانکار پروژه  هاي  درخش
ــاز و انرژي و سازنده ی  ــه ی نفت، گ EPC در زمین
ــین  انواع تابلوهاي برق و کنترل فعالیت دارد. حس
ــی فرید، مدیر امور اداری این شرکت با اشاره  صادق
ــاه و آبان ماه  ــان انرژی در شهریورم به حضور سام
ــگاه های اربیل عراق و برق  ــال گذشته در نمایش س
تهران، این نمایشگاه را درمجموع بهتر از نمایشگاه 
برق ارزیابی کرد و گفت: »ما دو غرفه در نمایشگاه 
برای شرکت های سامان انرژی و فالت صنعت ایده 
داشتیم.« وی با بیان این که امکانات این نمایشگاه 
ــی ضعیف بود،  ــگاه های داخل هم مثل دیگر نمایش
ــل غرفه ازجمله  ــات مربوط به تحوی ــزود: »امکان اف
ــزاری فراهم نبود  ــش از برگ ــت از دو روز پی اینترن
ــه هم دسترسی به اینترنت  و حتی در روز افتتاحی

میسر نشد.«
ــق و حاضر انجمن  ــای موف ــی دیگر از اعض یک
ــت »مهندسـی  ــگاه، شرک ــون در نمایش اتوماسی
کنترل های صنعتی حنیـف« به مدیریت عاملی 

ــه ی طراحي،  ــود که در زمین ــی گالوستانیان ب راف
تأمین، نصب و راه اندازي سامانه  هاي کنترل فعالیت 
دارد. غزل فتحی، مسؤول کنترل پروژه این شرکت  
ــگاه  ــداد بازدیدکنندگان نمایش ــال تع گفت: »امس
ــه خوبی برگزار  ــود، اما درمجموع ب کاهش یافته ب
شد.« وی با اشاره به مشکل آب گرفتگی غرفه ها که 
معموالً همه ساله در نمایشگاه واقع می شود، افزود: 
ــر موقعیت مکانی غرفه   ي  »آب گرفتگی باعث تغیی

حنیف در نمایشگاه شد.«
ــت »مهندسـی بـرق و الکترونیـک  شرک
قشـم ولتاژ« به مدیریت عاملی اصغر بارزی، یکی 
ــود که در  ــن اتوماسیون ب ــای انجم ــر از اعض دیگ
ــن شرکت که  ــور مؤثری داشت. ای ــگاه حض نمایش
نمایندگی مجاز رسمی زیمنس را در ایران دارد، در 
ــار ضعیف، CNC، تولید  زمینه ی ابزاردقیق و فش
 PLC تجهیزات آموزشی مکاترونیک، پنوماتیک و
ــؤول بازاریابی  ــه فراهانی، مس ــت دارد. نعیم فعالی
ــت، بازدیدکنندگان  ــگاهی این شرک و امور نمایش
ــر  ــوب و از نظ ــی، خ ــاظ کم ــگاه را از لح نمایش
ــگاه سال گذشته  ــی پایین تر از نمایش ــی اندک کیف
ــه مدیران،  ــرد: »از آن جا ک ــنهاد ک ارزیابی و پیش
ــی در بخش نفت و  ــان و پیمانکاران دولت کارفرمای
گاز در بازدیدهای خود از نمایشگاه، فقط در تعداد 
ــخصی از غرفه ها حضور می یابند، عالوه بر این  مش
ــگاه اختصاص داده شود  باید فضا و زمانی در نمایش
ــا دیگر شرکت های فعال نیز بتوانند با  آن ها دیدار  ت

و فرصت ارایه داشته باشند.«
ــت عاملی  ــت »فرینه فنـاور« به مدیری شرک
ــد امیراحمدی، از دیگر اعضای موفق و حاضر  محم
ــه در زمینه ی پژوهش،  ــگاه بود ک انجمن در نمایش
توسعه و تولید سامانه  های کنترل فرآیند و سامانه  -

های اسکادا فعالیت دارد. هومن غروری، مدیر فروش 
ــر نوسانات اقتصادی و  ــن شرکت با اشاره به تأثی ای
تحریم ها بر شرکت های حاضر و مخاطبان نمایشگاه 
گفت: »اگرچه تعداد بازدیدکنندگان نمایشگاه زیاد 
ــر کیفی جدیت الزم را نداشت.« وی  بود، اما از نظ
افزود: »البته حضور در نمایشگاه برای ما با بازدهی 
ــگاه  ــت، اما با توجه به شعار نمایش ــراه بوده اس هم
ــت از محصوالت  ــاد خودکفایی و حمای ــی جه یعن

داخلی، انتظار بیش از این ها بود.«
»گروه صنعتـی ندا« به مدیریت عاملی فرزاد 
ــگاه نفت  سرلتی از اعضای حاضر انجمن در نمایش
ــود که با 25 سال سابقه   ي فعالیت و اجراي موفق  ب
ــرو در  ــای پیش ــروژه، از شرکت ه ــش از 150 پ بی
ــت. زمینه   ي فعالیت  ــور اس اتوماسیون صنعتي کش
ــن سامانه  هاي کنترل،  ــن شرکت، طراحي و تأمی ای
ابزاردقیق و برق نیروگاه ها و صنایع چه در زمینه   ي 
ــازي )جایگزیني سامانه  هاي کنترل  پروژه هاي نوس
ــاي جدید است.  ــورد طرح ه ــي( و چه در م قدیم
ــی و فروش این  ــاس بازاریاب ــد حمزه، کارشن محم
ــگاه  ــت با ابراز گالیه از برگزارکنندگان نمایش شرک
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ــت: »ما از سال 1363 در پیمانکاری اتوماسیون  گف
ــن سابقه در  ــار داشتیم ای ــم و انتظ ــال بوده ای فع
ــر گرفته شود، اما  ــدی جانمایی ها در نظ اولویت بن
ــت صبانفت برنامه ای برای جانمایی  متأسفانه شرک
شرکت های شناخته شده ندارد.« وی با بیان این که 
ــن دلیل مثل  ــت بازدیدها به همی ــزان و کیفی می
ــب معکوس کاهش یافته  یک نرخ غیرخطی با شی
ــد کردیم، تعداد  ــا جایی که ما رص ــود، افزود: »ت ب
بازدیدکنندگان امسال نسبت به سال های پیش 30 
ــا 80 درصد کاهش داشت.«  درصد و کیفیت آن ه
ــه داد: »به نظر می رسد سالن هایی مثل  حمزه ادام
خلیج فارس و میالد براساس برنامه ریزی قبلی و یا 
ــروش در اختیار وزارت نفت  شاید به صورت پیش ف

است.« 
ــای حاضر انجمن اتوماسیون  یکی دیگر از اعض
پویـان«  کنتـرل  »مهندسـی  ــگاه،  نمایش در 
ــه در  ــود ک ــی ب ــی آرش روح ــت عامل ــه مدیری  ب
زمینه   ي مهندسی پایه و تفضیلی سامانه  های کنترل 
ــق شامل F&G ،FCS ،ESD ،DCS و  و ابزاردقی
ــرل و تأمین تمامی  ــت تابلوهای کنت PLC و ساخ
ــق، نوسازی و ارتقای سامانه  های  تجهیزات ابزاردقی
ــه سوز طراحی  ــرل توربین های گازی و دوگان کنت
ــرزش  ــزات ل ــن تجهی RTU و SCADA، تأمی
ــت دارد. یزدان  ــات مهندسی فعالی به همراه خدم
ــروش این شرکت با  ــتانی، مدیر بازاریابی و ف باغس
ــاره به حضور بازدیدکنندگانی که با دعوت قبلی  اش
ــوان میهمان در غرفه حاضر می شوند، بازدهی  به عن
ــگاه را در مجموع خوب ارزیابی کرد و گفت:  نمایش

ــگاه،  ــی 30 درصد بازدیدکنندگان از نمایش »20 ال
ــان این که ما  ــوب می شوند.« وی با بی کیفی محس
ــای اتوماسیون صنعتی  ــز کردن شرکت ه از متمرک
ــد استقبال  ــاص در دوره های بع ــک سالن خ در ی
می کنیم، افزود: »البته این امر مشروط بر آن است 
که این سالن، مثل سالن های 18، 15 و 5 دورافتاده 
ــیم فضا میان اعضا سابقه   ي حضور  نباشد و در تقس
ــین در  ــه در دوره های پیش ــدام و متراژی ک هر ک
نمایشگاه در اختیار داشته اند، در نظر گرفته شود.«
و  کامپیوتـر  تحقیقـات  »مرکـز  ــت  شرک
الکترونیک دانشـگاه« به مدیریت عاملی هادی 
ــق و حاضر انجمن در  ــان نیز از اعضای موف قدوسی
ــت تحقیقاتی و  ــالوه بر فعالی ــگاه بود که ع نمایش
ــون صنعتی اعم از  ــه   ي اتوماسی ــردی در زمین کارب
ــزار رایانه، سامانه   ي مانیتورینگ  سخت افزار و نرم اف
ــه   ي اندازه گیری  ــز صنعتی، سامان ــت مراک پرظرفی
تخلیه جزیی و مانیتورینگ جامع ترانسفورماتورهای 
ــدرت، نمایندگی شرکت های آلماني را نیز دارد و  ق
ــرفته و  ــون رکوردر صنعتی پیش محصوالتی همچ

رکوردر قابل حمل تولید می کند.
شرکت »کنترل گسـتر جاهـد« به مدیریت 
ــن محمدیان نیز از دیگر اعضای مؤثر و  عاملی حس
ــگاه بود  حاضر انجمن اتوماسیون صنعتی در نمایش
که در زمینه ی طراحی، ساخت و نصب سامانه  های 

برق، کنترل و ابزاردقیق فعالیت دارد.
ــال انجمن  ــای حاضر و فع ــر از اعض یکی دیگ
اتوماسیون صنعتی در نمایشگاه برق امسال، شرکت 
ــان تابلو« به  ــک کرم ــرق و الکترونی ــی ب »مهندس

مدیریت عاملی ناصر حیدری نصب بود. این شرکت 
ارایه دهنده ی راه حل های جامع صنعتی و مدیریت 
پروژه های EPC است. نعمتی، مدیر روابط عمومی 
ــن شرکت گفت: »با در نظر گرفتن شرایط ناشی  ای
ــگاه از لحاظ  ــای اقتصادی، سطح نمایش از تحریم ه
تعداد و کیفیت بازدیدکننده تقریبا قابل قبول بود.«

رونمایی رسمی از »سند راهبردی دستیابی 
به فناوری سیستم های اتوماسیون صنعتی« 

در آینده ای نزدیک
ــردی با عنوان  ــگاه میزگ ــه ی این نمایش در حاشی
»اتوماسیون صنعتی« با حضور آقای مهندس احمد 
ــری مهاجری رییس هیأت مدیره ی شرکت های  نص
ــورای عالی توسعه ی  اتوماسیون صنعتی و عضو ش
ــاز، دکتر محمود  ــوان داخل در حوزه ی نفت و گ ت
ــکده ی مهندسی  هوشمند عضو هیأت علمی دانش
ــف و آقای مهندس  ــگاه صنعتی شری ــع دانش صنای
ــاون اداره ی نظارت بر صادرات و  عباس ناصری مع

مبادالت مواد نفتی وزارت نفت، برگزار شد. 
ــای اتوماسیون  ــس انجمن صنفی شرکت ه ریی
ــور جمعی از  ــرد که با حض ــی در این میزگ صنعت
ــت، اعضای هیأت  ــران و کارشناسان وزارت نف مدی
ــای اتوماسیون  ــی شرکت ه ــره ی انجمن صنف مدی
ــور  ــی و کارشناسان اتوماسیون صنعتی کش صنعت
ــام شده طی  ــریح اقدامات انج ــزار شد؛ به تش برگ
ــد راهبردی  ــه جهت تدوین »سن یک سال گذشت
ــتم های اتوماسیون  ــاوری سیس ــه فن ــی ب دستیاب
ــدام را فراهم  ــی« پرداخت و هدف از این اق صنعت
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ــترش و بومی سازی  ــط الزم جهت گس آوردن شرای
ــور ذکر کرد.  ــون صنعتی در کش ــت اتوماسی صنع
ــور را نتیجه ی  ــد مذک ــری سن ــری مهاج نص
ــاعی صورت گرفته میان  ــریک مس هم فکری و تش
ــی شرکت های اتوماسیون  کارشناسان انجمن صنف
ــان معاونت پژوهش  ــی و مدیران و کارشناس صنعت
ــریح سه  و فناوری وزارت نفت عنوان نمود و به تش
ــه ی راهبردی،  ــن سند شامل برنام بخش اصلی ای

برنامه ی کسب و کار و برنامه ی اجرایی پرداخت. 
ــای اتوماسیون  ــس انجمن صنفی شرکت ه ریی
ــوط اصلی  ــد خط ــن سن ــه داد: »ای ــی ادام صنعت
ــف اتوماسیون  ــای مختل ــه فناوری ه ــی ب دستیاب
ــی و تجهیزات مربوطه و سامانه های ارتباطی  صنعت
ــه ای تنظیم شده  ــخص کرده است و به گون را مش
ــورت اجرایی شدن تمامی بخش های آن،  که در ص
ــای آتی صاحب فناوری اتوماسیون  ایران در سال ه

به معنای واقعی آن خواهد بود.« 
ــود  ــای خ ــری از صحبت ه ــش دیگ وی در بخ
ــی به عنوان  ــت اتوماسیون صنعت ــریح ماهی به تش
ــه ای از فناوری ها و نه یک محصول صنعتی  مجموع
ــه امروز به  ــار داشتند که آن چ ــد و اظه پرداختن
ــه می شود چیزی  ــالب ارتباطات شناخت عنوان انق
ــون بر تمامی شئونان زندگی  جز سیتره ی اتوماسی
ــت. راه ورود به دنیای مدرن از فناوری  بشری نیس
ــروز یکی از شاخص های  ــون می گذرد و ام اتوماسی
ــور میزان بهره مندی آن از  ــرفت هر کش اصلی پیش

اتوماسیون است.
ــری از بیانات خود تأکید  نصری در بخش دیگ
ــتگی، هوش  ــور ما شایس ــان کش ــرد: »متخصص ک
ــرفته ی  ــه فناوری های پیش ــاوت دستیابی ب و ذک
اتوماسیون را دارند و اگر اقداماتی که پس از جنگ 

توسط مهندسان و متخصصان کشور انجام شد مورد 
ــیاری  حمایت جدی قرار می گرفت ما امروز در بس
ــی در سطح دنیا  ــون صنعت ــای اتوماسی از زمینه ه
ــیاری از صنعتگران  ــرف برای گفتن داشتیم. بس ح
ــیار چشم گیری در  ما در سال های قبل به نتایج بس
ــزاری و نرم افزارهای  ــد تجهیزات سخت اف امر تولی
ــی دست یافتند ولی  ــرفته ی اتوماسیون صنعت پیش
ــان از  ــال از محصوالت ایش ــدم استقب ــه دلیل ع ب
ــد حضور آن ها در  ــور، امروز شاه سوی صنعت کش
ــا، کانادا و سایر  ــورهای صنعتی از جمله آمریک کش
ــتیم. آقای مهندس مدنی  کشورهای پیشرفته هس
ــذار شرکت فراروش بودند برای اولین بار  که بنیانگ
ــایار را ساختند؛ اما  در ایران PLC خود با نام خش
ــه این سرمایه های ملی  امروز به دلیل بی توجهی ب
ــان  ــان و تولید محصوالتش شاهد حضور فعال ایش
ــتیم. باید ببینیم چرا از چنین  در کشور کانادا هس
ــت الزم صورت نمی گیرد و  ــرادی در ایران حمای اف
ــدم استقبال از  ــای نامناسب و ع ــرا با برخورده چ
ــور  محصوالت داخلی این افراد مجبور به ترک کش
می شوند؟ اگرچه مدیران عالی وزارت نفت همیشه 
از تولیدات داخل حمایت کرده اند اما بدنه ی اجرایی 
ــاری الزم را نداشته است ما امیدواریم بتوانیم  همک

این سرمایه های ملی را به کشور بازگردانیم.«
رییس هیأت مدیره ی انجمن صنفی شرکت های 
اتوماسیون صنعتی در بخش دیگری از صحبت های 
ــورداری از  ــاه ایران در برخ ــریح جایگ خود به تش
ــه به فناوری و  ــوان تبدیل دانش پای ــش پایه، ت دان

توان تبدیل فناوری به تولید صنعتی پرداختند.
ــود تأکید کرد که  ــری در پایان سخنان خ نص

اتوماسیون صنعتی در هیچ کجای دنیا بدون کمک 
ــت و ارزش استراتژیک این  ــا نگرفته اس دولت ها پ
ــیار بیشتر از ارزش پولی آن برشمرد  فناوری را بس
ــه ی این فناوری  ــزوم حمایت دولت از توسع و بر ل
ــاره نمود که راهکارهای  تأکید کرد و همچنین اش
ــد راهبردی اتوماسیون صنعتی  این حمایت در سن

آمده است.
در بخش دوم این میزگرد آقای دکتر هوشمند 
ــا تأکید بر  ــت و ساز ابری ب ــریح طرح ساخ به تش
ــور پرداختند و  ــری آن در صنعت نفت کش بکارگی
ــج تحقیقات صورت گرفته در این حوزه توسط  نتای
ــجویان دانشگاه صنعتی شریف را به  اساتید و دانش

حضار ارایه کردند.
ــی آقای مهندس ناصری  در بخش سوم و پایان
ــع سخنرانان  ــه جم ــی تأخیر ب ــه با اندک ــه البت ک
ــاس از اقدامات ارزشمند انجام  پیوستند ضمن سپ
ــن صنفی شرکت های اتوماسیون  شده توسط انجم
ــدن سیاست های  ــای اجرایی ش ــی در راست صنعت
ــای  فناوری ه ــازی  بومی س ــت  جه ــت  نف وزارت 
ــن نکته اشاره  ــور به ای ــون صنعتی در کش اتوماسی
ــی به فناوری  ــد راهبردی دستیاب ــد که »سن کردن
ــا بهره گیری از  ــتم های اتوماسیون صنعتی ب سیس
ــردن منافع این  ــوص و لحاظ ک ــوان بخش خص ت
ــن دلیل امید می رود  ــش تدوین شده و به همی بخ
ــرای آن زمینه ساز رفع نیازهای صنعت نفت  که اج

کشور در حوزه ی اتوماسیون صنعتی باشد.«
ــان در بخش پایانی صحبت های خود اعالم  ایش
کردند که به زودی این سند توسط مسؤوالن عالی 
ــی رونمایی  ــه صورت رسم ــت ب ــه ی وزارت نف رتب

خواهد شد. 

از راست به چپ- مهندس احمد نصری مهاجری-  مهندس محمد حسین نجفی- دکتر محمود هوشمند
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ــی ربوکاپ  ــابقات بین الملل ــتمین دوره  ی مس  هش
ــگاه  ــن در نمایش ــم فروردی آزاد ـ 2013، شانزده
ــد و در هجدهم فروردین  بین المللی تهران آغاز ش
ــش از این رییس  ــد. آن گونه که پی ــه پایان رسی  ب
ــاپ، دکتر مرتضی موسی خانی،  کمیته   ی ملی ربوک
ــان برای  ــور جه ــود 1300 تیم از 14 کش گفته ب
ــی کرده  ــابقات نام نویس شرکت در این دوره از مس
بودند که از آن میان تعداد 150 تیم خارجی بودند؛ 
تیم هایی از آمریکا، چین، هلند، ژاپن، آلمان، ترکیه، 
ــتان،  یونان، مکزیک، برزیل، جمهوری چک، پاکس
هند، کلمبیا و استرالیا. البته، پس از داوری، از میان 
ــرش شدند که در  ــا تنها 40 تیم خارجی پذی آن  ه

کنار 350 تیم داخلی به رقابت پرداختند. 
در  ــابقات  مس ــن  ای ــه   ی  افتتاحی ــم  مراس در 
ــالم  حجت االس ــران،  ته ــي  بین الملل ــگاه  نمایش
ــوراي اسالمي،  ــرد نایب رییس مجلس ش ابوترابي ف
عبداهلل افشار معاون پژوهشي دانشگاه آزاد، صادقي 
شجاع معاون امور بین الملل دانشگاه و موسي خاني 
رییس کمیته   ی ملي ربوکاپ و رییس دانشگاه آزاد 
ــابي و چند تن دیگر از  ــی واحد قزوین، حس اسالم
ــوري حضور داشتند،  ــگاهي و کش ــؤوالن دانش مس
ــابقات نزد  ــان از اهمیت این مس که این حضور نش

مسؤوالن داشت.
ــگ و همچون سالیان پیش  رقابت ها در 25 لی
ــجویي برگزار شد.  در دو بخش دانش آموزي و دانش
آن طور که دکتر موسی خانی گفته بود امسال برای 
ــای امدادگر  ــده و ربات ه ــار ربات های پرن اولین ب
ــود که  ــور داشتند. فراموش نش ــار هم حض در کن
ــاوری باالیی  ــده نیازمند دانش و فن ــای پرن ربات ه
هستند که این توان در سالیان اخیر در ایران ایجاد 
ــت. همچنین لیگ ربات های زیرسطحی با  شده اس
ــور در این دوره برگزار  حضور 10 تیم از سراسر کش

شد.
ــاپ  ــی ربوک ــابقات بین الملل ــاي مس  برترین ه
ــابقات جهاني ربوکاپ،  ــپار مس آزاد ـ 2013 رهس
ــود، خواهند شد.  ــال در هلند برگزار مي ش که امس
شایسته ی یادآوری است، دکتر ون درزانت هلندی 
ــي ربوکاپ است به  ــه از اعضاي فدراسیون جهان ک
ــران حضور  ــابقات ربوکاپ ای ــر در مس ــوان ناظ عن
داشت. و باید افزود که در مسابقات جهاني مکزیک 
ــزار شد، نماینده   ی فدراسیون  که سال گذشته برگ
ــور  ــزارش مثبت و خوبي از کش ــي ربوکاپ گ جهان
ــت، رفتار، زیبایي  ــه داد که طي آن امنی ایران ارای
ــران مورد استقبال  ــابقات ای و کیفیت برگزاري مس
 شرکت کنندگان و تیم هاي خارجي قرار گرفته بود.

ــابقات  ــتمین دوره ی مس ــی هش ــش جنب در بخ
ــوم بین المللی  ــاپ آزاد، سمپوزی ــی ربوک بین الملل
ــور  ــن، با حضور شش کش ــاپ در 19 فروردی ربوک
ــي واحد قزوین  ــگاه آزاد اسالم ــی، در دانش خارج
برگزار شد. 174 مقاله برای ارایه در این سمپوزیوم 
ــس از داوری 48  مقاله  ــه پ ــود ک ــال شده ب ارس

گزارشی تحلیلی از هشتمین دوره  ی مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد
در گفت وگو با استادان رباتیک کشور مطرح شد:

فرهنگ سازی خوبی شده و 
پتانسیل کارهای بزرگ وجود دارد؛
اکنون نوبت دولتمردان و 

صنعت کشور است
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ــج پنل ارایه  ــه این مقاالت طی پن ــه شد ک پذیرفت
ــور آمریکا به  ــور اسمارت از کش ــد. پروفس گردیدن
عنوان سخنران اصلي این سمپوزیوم حضور داشت. 
اکنون، پس از برگزاری هشت دوره از مسابقات 
ــد بپرسیم این  ــان مناسبی باش ــاپ، شاید زم ربوک
مسابقات تا چه اندازه به اهداف در نظر گرفته شده ی 

آغازین نزدیک شده اند؟ 

به اهداف دست پیدا کردیم
ــگاه  ــور جمزاد، عضو هیأت علمی دانش دکتر منص
ــده می گوید:  ــخ به پرسش طرح ش ــف، در پاس شری
»هدف از مسابقات، بیشتر گسترش این دانش بین 
ــجویان، و دستیابی به فناوری  دانش آموزان و دانش
ــدا کردیم، چرا که  ــت. ما به این هدف دست پی اس
ــابقات می شود و  ــتری از مس  هر سال استقبال بیش
عده   ی زیادی به آن عالقه مند هستند و در دانشگاه ها 
روی آن کار می کنند. البته این نوآوری ها و تالش ها 
ــور منجر  ــد به قراردادهایی با بخش صنعت کش بای
ــدودی خارج از توان و  ــود، که این موضوع تا ح بش
ــد بیش از پیش  ــؤوالن بای ــی ماست و مس دسترس

برای سرمایه گذاری در این زمینه اقدام کنند«.
ــا محمدشهری، عضو هیأت علمی  دکتر علیرض
ــز کم وبیش بر روی  ــگاه علم وصنعت ایران، نی دانش
ــت می گذارد، هر چند تأکید وی  همین موارد انگش
ــت. او می گوید: »خود  ــتر بر فرهنگ سازی اس بیش
ــی است اوالً  ــوز ربوکاپ جهان ــابقات که با مج مس
ــای فرهنگی خوبی را در زمینه   ی ربوکاپ ایجاد  فض
ــر و عملیاتی تر موضوع  ــود واقعی ت ــرده که به نم ک
ــازی باعث شده که  ــده است. این فرهنگ س انجامی
چنین فعالیت هایی به مدارس هم کشیده شود. در 
ــرون می آیند که با  ــانی از دل مدارس بی آینده کس
چنین دانش هایی آشنایی نزدیک دارند و ما در این 

زمینه آینده  ی بسیار خوبی را خواهیم داشت.« 
ــگاه ها  ــا دانش ــن سال ه ای ــد: »در  او می افزای
ــگاه هایی که رشته های  درگیر شدند؛ به  ویژه دانش
ــد. در این  ــرل،... را دارن ــد برق، کنت ــط، مانن مرتب
ــابقات ربوکاپ، چند   حدود 7ـ8 سال، در کنار مس
ــر شکل گرفته که  ــنواره   ی کوچک تر و محلی ت جش
آن  ها هم به  سهم خود به گسترش این دانش بسیار 
ــابقات، فضایی برای  یاری رسانده اند. فضای این مس
ــردن ذوق و شوق است که در رسیدن به این  باال ب
مهم موفق بوده ایم. از سوی دیگر، در رده های سنی 
ــترش  پایین هم به گونه ای آشنایی با این دانش گس
ــتر کاربردهای بازی  ــر چند بیش ــه است که ه یافت
ــاده می کند. در نتیجه  ــا ذهن بچه ها را آم دارد، ام
ــا توانمندی های ربوتی آشناست و در  کودکی که ب
ــای کوچکی از آن را ساخته و  سنین باالتر نمونه ه
ــان بر اصول سازوکاری آن آگاهی یافته،  در دبیرست
هنگامی که به دانشگاه می آید دیدش نسبت به این 
ــش مهم کاماًل باز است و با این دید باز مطمئناً  دان
نتیجه متفاوت است؛ به شرطی که مراکز تحقیقاتی 

ــگاه ها مهیا  ــتر در دانش ــا را جذب کنند و بس آن  ه
ــد و برای چنین حرکت هایی بودجه مناسب در  باش
ــر گرفته شود و ارتباط با فناوری روز دنیا برقرار  نظ

باشد.« 
ــد: »از نظر  ــری تأکید می کن ــر محمدشه دکت
هوش، آگاهی یا تجربه، چیزی از کشورهای اروپایی 
ــتر را بیش از این آماده  ــن کم نداریم. باید بس و ژاپ

کنیم و نیاز است دولتمردان همراهی کنند.« 
ــت دیدگاه  ــابقات خوب اس ــداف مس ــاره   ی اه در ب
بنیادگذار این مسابقات، دکتر مرتضی موسی خانی، 
ــابقات از اولین دوره یک  ــم: »این مس ــم بدانی را ه
هدف عمده داشت که به عنوان یک فعالیت علمي 
ــور شود؛  ــي موجب ترویج این علم در کش ـ ترویج
ــزد بچه هاي  ــدن به خودباوري ن ــدف دیگر، رسی ه
ــود، سومین هدف  ــتن ب ــاور فعل توانس ــران و ب ای
ــان شرکت  ــور و امک ــش در کش ــن دان ــاي ای ارتق
ــود که به لطف  ــابقات ب تمامي عالقه مندان در مس
ــد در رسیدن به هر سه هدف موفق بودیم.«  خداون

ــی ربوکاپ، با اشاره به برگزاري  رییس کمیته   ی مل
ــور و  ــح کش ــک در سط ــف رباتی ــابقات مختل مس
ــأله  ــن مس ــد: »ای ــف، می گوی ــاي مختل در شهره
ــدف اول و فراگیر  ــان دهنده   ی موفقیت ما در ه نش
ــت؛ این  ــور اس ــم رباتیک در سطح کش ــردن عل ک
مسابقات شرایط خوبي براي رشد تیم هایي خواهد 
 بود که امکان شرکت در مسابقات خارجي را ندارند.«

گرانی هزینه های ساخت ربات و نبوِد 
حمایت

ــابقه دهندگان ایرانی در  ــکل مس ــن مش بزرگ تری
ــران شدن  ــوان گ ــابقات را می ت ــن دوره از مس  ای
یک باره   ی تجهیزات مرتبط با دانش رباتیک عنوان 
ــاره ی افزایش  ــان. درب ــود حمایت از آن ــرد و نب ک
ــی قاضی  ــات، سیدعل ــرای ساخت رب ــا ب هزینه ه
ــگاه علم و  ــد، سرپرست تیم رباتیک دانش میرسعی
ــر ساخت هر  ــه در حال حاض ــت، می گوید ک صنع
ــت سایز کوچک بین 2  ــک از ربات های فوتبالیس ی
ــیار سنگین  تا 3 هزار دالر هزینه دارد که رقمی بس

محسوب می شود. 
ــابقات  او، که از شرکت کنندگان پرسابقه   ی مس
ربوکاپ آزاد ایران و حتی مسابقات جهانی محسوب 
ــابقات  ــت برگزاری مس ــاره   ی کیفی ــود، درب می ش
ــار می کند که  ــی آزاد ایران اظه ــاپ بین الملل ربوک
ــابقات جهانی نیز باالتر است. سرپرست تیم  از مس
ــت های سایز کوچک دانشگاه علم  رباتیک فوتبالیس
و صنعت تصریح می کند: »همه چیز با برنامه ریزی 
ــح بود و به جرأت می توان گفت  و در باالترین سط
ــابقات ربوکاپ بین المللی آزاد  کیفیت برگزاری مس

ایران از مسابقات جهانی نیز باالتر است.«

پیشرفت ربوکاپ طی 8 دوره
ــت در اولین  ــده اس ــابقات آم ــه   ی مس  در تاریخچ
ــابقات بین المللی ربوکاپ، 85  دوره   ی برگزاری مس
ــد، در حالی که امروز این تعداد  تیم شرکت داشتن

به بیش از 1000 تیم رسیده است.
دکتر جمزاد درباره    ی روند رو به رشد برگزاری 
مسابقات، اشاره می کند: »10ـ11 سال پیش که در 
دانشگاه شریف چنین موضوعی را شروع کردم، که 
ــتر موضوعی نظری و  بعد همه گیر شد، رباتیک بیش
ــن جنبه که تعداد  ــگاهی بود. این دانش از ای دانش
ــجویان به این رشته  زیادی از دانش آموزان و دانش
ــوان وسیله ای برای  ــد شوند و از آن به عن عالقه من
ــاده شود در  ــت و روزمره استف ــایل صنع حل مس
ــه در این زمینه موفق  ــران خیلی جدید است، ک ای

بوده ایم.« 
ــا دوره   ی پیش  ــاوت هر دوره ب ــاره ی تف او درب
ــرار می شوند و تیم ها مجدداً  می گوید: »دوره ها تک
ــدت بهینه سازی  ــا در این م ــد ام ــت می کنن شرک
مدل ها صورت گرفته و گسترش و به روزسازی این 
دانش. طبیعی است کسانی در مسابقات بین المللی 
ــان در رده   ی بهترین ها و  ــد دستاوردش رقابت کنن

جدیدترین هاست.«
ــد:  ــری می گوی ــر محمدشه ــاره دکت این ب در 
ــد ساله تیم ها از نظر  ــوان دید که در این چن »می ت
ــت طراحی ها و کارایی  ــی رشد کرده اند. وضعی کیف
ــیار بهتر شده است. در  و صنعتی شدن ربات ها بس
ــابقات، هر چند از نظر کمی تیم ها  این دوره از مس
ــن به گرانی و محدودیت های  کم شده بودند که ای
این چنینی برمی گردد، اما سطح کیفی تیم ها صعود 

داشته است.«
او که در مسابقات، خود مسؤول لیگ ربات های 
پرنده بود، درباره ی آن لیگ می گوید: »این لیگ از 
سه سال پیش آغاز شد. در سال اول که در دانشگاه 
آزاد قزوین بود، در این رابطه فقط نمایش دمویی را 
داشتیم و کارگاهی آموزشی، که در آن به بچه ها در 
این زمینه آموزش دادیم تا در سال های بعد در این 
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ــد. در این سه سال روند کارمان  رشته شرکت کنن
ــش از 40 تیم متقاضی،  ــودی بوده است. از بی صع
13 تیم شرایط و استانداردهای الزم را برای حضور 
در مسابقات داشته اند که رقم بسیار خوبی است.« 
ــران  ای ــت  علم وصنع ــگاه  دانش ــاد   است
ــل چنین لیگی  ــای آنچه حاص ــاره   ی کاربرده درب
ــده کاربرد زیادی  ــد: »ربات های پرن است، می گوی
ــی و راهور، هالل  ــه   ی امداد، پلیس مرزبان در زمین
ــده یا خودرویی  ــد. جاده ای خراب ش احمر،... دارن
ــت، به کمک  سقوط کرده و توان رفتن به آنجا نیس
ــات را گردآوری کنند تا  این ربات می توانند اطالع

بتوانند اقدام مهم را در اولویت قرار دهند.« 
ــن پرسش که  ــری در برابر ای ــر محمدشه دکت
سازمان هایی که چنین محصولی به کارشان می آید 
ــرداری کرده اند، پاسخ  ــدازه از لیگ بهره ب ــا چه ان ت
می دهد: »شرکت ها در کنار مسابقات حضور دارند؛ 
ــد نمایندگی  ــال تولید و بعضی در ح ــی در ح برخ
ــرای ذی نفعان جا  ــتند تا کاربردها را ب فروش هس
ــوردی را به خط تولید رساندم و  بیندازند. خودم م
ــگاه تجهیزات آزمایشگاهی پیِش رو  حتی در نمایش
غرفه ای داریم و برخی محصوالت مان را آن  جا ارایه 
ــگاه ها  می دهیم که برای دانش ربات سازی در دانش

مفید است.«
ــد: »نیروی  ــزاد می گوی ــاره دکتر جم در این ب
ــی از صنعت از این ها استفاده  انتظامی و بخش های
ــام شود قطعاً  ــد. اگر معرفی جدی تری انج می کنن
ــت. آن  هایی که در  ــترش خواهد یاف کاربردها گس

ــد نباید  ــوژه می گردن ــردی دنبال س ــث کارب مباح
ــه سرمایه گذاری  ــد آن  ها را ترغیب ب بترسند و بای
ــش باید تالش کرد و  ــترش این دان کرد. برای گس
نباید از سرمایه گذاری هراسید. فکر می کنم اکنون 
سازوکارهای سطح باال در دانشگاه ها و وزارت علوم 
و وزارت صنایع این پتانسیل را پیدا کرده اند که در 

این مورد بیش از پیش به یکدیگر متصل شوند.«
ــم انداز  از دکتر جمزاد می پرسم در این باره چش
خاصی دارد؟ پاسخ می دهد: »دانش آموز و دانشجو 
ــن به بدنه   ی  ــم انداز تعریف کند، ای ــد چش نمی توان
ــور بستگی دارد  ــگاهی و صنعتی کش علمی و دانش
ــند  که دنبال برنامه های درازمدت باشند و بیندیش
ــیل به وجود آمده  که چگونه می توانند از این پتانس

استفاده کنند.« 
دکتر موسی خانی در خصوص اهداف بلندمدت 
ــابقات  ــابقات ربوکاپ می گوید: »مس برگزاري مس
ــاپ به سمت ارتقاي کیفیت و کاربردي کردن  ربوک

محصوالت حرکت مي کند.«
ــن اشاره  ــي قزوی ــگاه آزاد اسالم ــس دانش ریی
می کند: »انتظار داریم ربات های ساخت داخل وارد 
صنعت شوند که این نیازمند حمایت بخش صنعتی 
ــر تعدادی  ــه در حال حاض ــت، البت ــور اس در کش
ــای گاز و نفت،  ــا در بخش کنترل لوله ه از ربات ه
کنترل خطوط برق، معابر و شاهراه ها به کار گرفته 

می شوند.« 
ــرسیومی با  دکتر موسی خانی می افزاید: »کنس
همکاری وزارت نفت، دانشگاه آزاد اسالمی قزوین، 

دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه صنعتی شریف 
ــی و ساخت  ــت ربات های زیرسطح ــا هدف ساخ ب
ــکیل شده است.«  ــزات اسکله های نفتی تش تجهی
ــت نرم افزاز و  ــه در زمینه   ی صنع ــا بیان این ک او ب
ــی و هند با  ــه ای، ایران، کره جنوب ــزات رایان تجهی
ــی را آغاز کرده   اند، گفت: »در  یکدیگر همکاری   های
ــه 110 میلیارد دالر  ــور هند ساالن حال حاضر کش
ــزار و سخت افزار رایانه ای  در زمینه   ی فروش نرم اف
ــیار خوبی  ــد دارد که این درآمد جایگزین بس درآم
برای درآمدهای وابسته به نفت در کشور ما خواهد 
بود. تعامل و انسجامي که در فضاي علمي دانشگاه 
ــتگي به  ــور ما را از وابس رقم می خورد می تواند کش
اقتصاد نفت خارج کند و می توانیم به سمت اقتصاد 
ــزار، سخت افزار و تکنولوژي حرکت کنیم و با  نرم اف
ــن مناسبي براي نفت  ــري از آن ها جایگزی بهره گی
ــه باشیم و از آن جا که هم عالقه داریم و هم  داشت
 شایستگي، می توانیم به این مهم دست پیدا کنیم.«

ــران می گوید:  ــاپ ای ــه   ی ملي ربوک ــس کمیت ریی
»صنایع مختلف متقاضي استفاده از دست آوردهاي 
ــتند و بعد از تحریم ها ارتباط دانشگاه با  علمي هس
صنعت و تعامل دو سویه روز به روز بیشتر شده است 
ــي در صدد تأمین نیازهاي خود  و واحدهاي صنعت
از داخل هستند و امیدواریم دانشگاه ها به کاربردي 
ــابقات  کردن دانش کمک کنند و برگزاري این مس
ــه این هدف است.« ــز گامي در جهت رسیدن ب  نی

ــد:  می کن ــان  خاطرنش ــي  موسي خان ــي  مرتض
ــوان یکي از  ــه عن ــران ب ــروزه ای ــه ام »خوشبختان
ــه   ی هوش  ــد در زمین ــق و توانمن ــورهاي موف کش
ــي و رباتیک مطرح است و نگاه جهانیان به  مصنوع

ایران نگاه متفاوتي شده است.«
ــان گزارش باید اشاره کرد، برای حمایت  در پای
ــابقات  مس ــان  برگزیدگ و  ــان  نخبگ از  ــترده  گس
ــگاه  ــه دستور رییس دانش ــاپ، ب ــی ربوک بین الملل
ــن و به زودی ابالغ  ــنامه ای تدوی آزاد اسالمی بخش
ــرای استفاده   ی  ــه در آن راهکارهایی ب ــود ک می ش
ــون ورود بدون کنکور  ــهیالتی همچ نخبگان از تس
ــی ارشد و دکترا و  ــه مقطع کارشناسی، کارشناس ب
ــهیالت باشگاه پژوهشگران  همچنین استفاده از تس
ــیده  ــگاه آزاد اسالمی اندیش جوان و نخبگان دانش

شده است.
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فرهنگ سازی خوبی شده و پتانسیل کارهای...
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 صنعـت هوشـمند: جنـاب آقـای مهنـدس 
بابایی نیـا  از آن جایی که ما همواره مصاحبه 
 بـا اعضای محتـرم انجمـن را با ذکر سـوابق 
شـرکت  ها آغـاز می   کنیـم از جنابعالـی هـم 
بحـث  بـه  ورود  جهـت  کـه  دارم  اسـتدعا 
تاریخچه   ی مختصری پیرامون شرکت محترم 

تدبیرسازان سیال ارایه فرمایید.
ــرض سالم و ادب و احترام خدمت  بابایی نیا : با ع
تمامی عوامل زحمتکش ماهنامه  ی صنعت هوشمند 
و کلیه   ی خوانندگان نشریه و اعضای محترم انجمن 
و با سپاس از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. 

ــارکت و همت  شرکت تدبیر سازان سیال با مش
تعدادی از مهندسان فعال در عرصه   ی صنعت کشور 
در سال 86 با دو هدف عمده که عبارتند از ارایه   ی 
خدمات فنی- مهندسی و مشاوره و همچنین تهیه 
و تأمین کاالهای مورد نیاز پروژه   های اتوماسیون و 
ــه پایه   گذاری و تأسیس شد که با توکل  خطوط لول
ــا به امروز در  ــته   ایم ت و یاری خداوند متعال توانس

پروژه   های مختلف سربلند و پیروز باشیم.

در  کـه  اصلـی  صنایـع  هوشـمند:  صنعـت 
 آن هـا فعالیـت داریـد کدامنـد و تاکنون چه 
پروژه  هایی توسـط شـرکت تدبیرسازان اجرا 

شده است ؟
بابایی نیا : شرکت مهندسی و بازرگانی تدبیرسازان 
سیال با پشتوانه   ی سال   ها تجربه در زمینه   ی نصب، 
راه   اندازی و تأمین محصوالت مورد نیاز صنایع نفت، 
گاز، پتروشیمی و آب و فاضالب و همکاری مستمر 
با نیروگاه   ها و پاالیشگاه   ها و همچنین کارخانه   های 
ــور این خدمات را به  ــان، فوالد و غیره در کش سیم

این قرار ارایه می   نماید:
.مشاوره و ارایه   ی خدمات مهندسی فروش در 
زمینه   ی تجهیزات سیستم   های اتوماسیون صنعتی؛

ــواع عملگرهای برقی،  ــدازی ان ــب و راه   ان  .نص
ــر روی شیرآالت  ــراه گیربکس ب ــک به هم پنوماتی

صنعتی، دمپرها و سایر تجهیزات؛ 
.پشتیبانی و خدمات پس از فروش و گارانتی؛
ــی در زمینه - ــزاری سمینارهای آموزش .برگ

ــتم   ی استفاده و کاربرد عملگرهای برقی در سیس
اتوماسیون صنعتی و سیستم تله   متری؛

ــون  پیرام ــی  آموزش ــای  دوره   ه ــزاری  .برگ
عملگرهای برقی.

ــتره   ی محصوالت قابل تأمین و  با توجه به گس
ــتیبانی فنی این محصوالت، عمده شرکت   های  پش
ــژه پیمانکاران  ــت و گاز به   وی ــال در زمینه   ی نف فع

ــع آب و  ــت در کنار صنای ــن صنع ــاورین ای و مش
ــگاه   ها، و   فاضالب، نیروگاه   ها، پتروشیمی   ها، پاالیش
ــتریان  ــد سیمان و فوالد از مش ــای تولی کارخانه   ه

اصلی شرکت تدبیرسازان سیال هستند.
ــون پایندان،  ــهوری چ پیمانکاران بزرگ و مش
ــای  ــازی اراک، راهبرده ــع آذراب، ماشین   س صنای
 هوشمند، پایدار پوالد پیشرو، شرکت ست و بسیاری 

خصوصی  سازی، بیش تر به 
عمومی  سازی تبدیل شده است

ـه
ــ

ــ
حبـ

صا
م

گفتگو با مهندس شهریار بابایی نیا، مدیر عامل شرکت تدبیر سازان سیال
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ــراه کارفرمایانی همچون  ــای دیگر به هم شرکت   ه
ــاز اروندان،  ــاره و IPMI، نفت و گ ــالت ق نفت ف
ــر شرکت   های آب و فاضالب  نیروگاه منتظری، اکث
ــتیرانی، از  ــی کش ــای مهندس ــور و شرکت   ه کش
ــده در شرکت  ــی پروژه   های اجرا ش ــتریان اصل مش

تدبیرسازان سیال می   باشند .

پیشـین  بخش   هـای  در  هوشـمند:  صنعـت 
فرمایشـات خود به موضوع بازرگانی و تأمین 
کاالهای تخصصی به عنوان یکی از شاخه   های 
اصلی فعالیت شـرکت اشاره فرمودید. در این 
خصوص با چه شـرکت یا شرکت   های خارجی 

همکاری دارید؟
ــت تدبیرسازان  ــد بازرگانی شرک بابایی نیـا : واح
ــور اقدام به  ــال با نیازسنجی بازار و صنعت کش سی
شناسایی و معرفی محصوالت و منابع جدید جهت 
ــود در پروژه   ها می   نماید و گاهی  رفع احتیاجات خ
ــی و نمایندگان شرکت   های  نیز از وندورهای داخل
ــود را رفع  ــای پروژه   های خ ــر خارجی نیازه  معتب

می   نماید.        
ــت دارای نمایندگی  ــر این شرک در حال حاض
ــات پس از فروش شرکت  انحصاری فروش و خدم
ــواع  ــده   ی ان ــد کنن ــه تولی ــت ک Greatork  اس

عملگرهای برقی و الکتروهیدرولیک می   باشد.
ــن بیش از سی  ــا داشت ــت Greatork ب شرک
ــواع عملگرها با  ــه   ی تولید ان ــال تجربه در زمین  س
ــا، دارای سابقه   ی  ــری از تکنولوژی روز دنی بهره   گی
ــرفته   ی جهان  ــورهای پیش حضور و فعالیت در کش
ــه   ی فعالیت قریب به  ــت. شرکت مذکور با سابق اس
ــه سال در بازار ایران دارای فروش  قابل توجهی  س
ــور  در بخش   های مختلف صنایع نفت و انرژی کش

می   باشد.
ــر  ــد اکث ــورد تأیی ــوالت Greatork م  محص
ــه   ی وزارت نفت همچون  ــای زیر مجموع شرکت   ه
ــت ملی گاز و  ــت فالت قاره، شرک ــاالی نفت، نف ک
ــه   ی همکاری با  ــت مناطق مرکزی است و سابق  نف
ــاز اروندان، پایانه   های نفتی و  شرکت   های نفت و گ

نفت و گاز پارس را در کارنامه   ی خود دارد.
ــوژی شرکت ــر تکنول ــه ب ــا تکی ــت ما ب  شرک

ــان  ــان و کارشناس ــالش مهندس ــت و ت ــا هم  و ب
ــش اندوزی در صنایع این  جوان خود و سال   ها دان
ــته گام   های مؤثری در جهت بومی - ــور توانس کش

ــزات مورد نیاز خود در زمینه   ی نصب،    سازی تجهی
راه   اندازی، خدمات پس از فروش و آموزش بردارد؛ 
به   طوری که در حال حاضر این شرکت در زمینه   ی 
ــازی به کارشناسان  ــه   ی کلیه   ی این خدمات نی ارای
ــم به فردایی  ــه و با تمهیداتی چش ــی نداشت خارج
روشن برای تولید این محصوالت در کشور عزیزمان 

دوخته است.

صنعت هوشـمند: به  طور کلی محیط پیرامون 
کسب و کار را تا چه حد برای گسترش فعالیت 

بخش خصوصی مناسب می  دانید؟
ــرض کنم محیط  ــد خدمت شما ع بابایی نیـا : بای
ــت برای  ــش صنع ــار در بخ ــب و ک ــون کس پیرام
ــاد مناسب  ــش خصوصی زی ــترش فعالیت بخ گس
نیست و دولت در اجرای خصوصی   سازی موفق عمل 
ــتر به   نکرده است و باید گفت خصوصی   سازی بیش
عمومی   سازی تبدیل شده است؛ یعنی سازمان   های 

عمومی عهده   دار اداره   ی صنعت کشور شده   اند.
ــای سرمایه   گذاری  ــال شرکت   ه ــه عنوان مث . ب
ــا، شرکت   های سرمایه   گذاری تأمین  بانک   ها، بیمه   ه
 اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشور و غیره که اصل 
ــی و  ــع دولت از مناب ــا  ــن شرکت   ه ای ــه   ی   سرمای
ــردد در بخش   های  ــی تأمین می  گ بودجه   ی عموم
 مختلف صنعت تحت عنوان بخش خصوصی فعالیت 
ــان دهنده   ی نبود سیاست  می   کنند که این امر نش
مشخص برای خصوصی  سازی و ایجاد سازوکار بازار 

است.
ــود و تثبیت روند خصوصی   سازی این  برای بهب
ــش خصوصی واگذار گردند و  شرکت   ها باید به بخ
ــذاری جدیدی در این  ــد هیچ سرمایه   گ دولت نبای
ــتر در ایجاد  ــای صنعتی انجام دهد و بیش بخش   ه
ــد و همچنین ایجاد  ــب برای رش ــای مناس زیربناه
ــرای خصوصی   سازی   ــای جدید برای اج سازوکاره
ــورهای  ــد  و می   تواند از تجربه   های کش ــالش کن ت

موفق در این امر استفاده کند.
ــه مهم   تر این که دولت باید جهت کاهش  از هم
هزینه و زودتر به  نتیجه رساندن طرح  های صنعتی  
ــهیالت قابل  به سرمایه   گذران داخلی و خارجی تس
ــترسازی مناسب  توجهی ارایه کرده و سعی در بس

جهت جذب این سرمایه   ها کند.
ــترسازی مناسب،  ــور چین که با بس مانند کش
ــت درهای باز و  ــاد سازوکارهای جدید، سیاس ایج
جذب سرمایه   گذاری خارجی و ایجاد فضای مناسب 
ــورهای  توسعه و بهره   گیری از تکنولوزی و علم کش
ــی،  ــش خصوص ــع از بخ ــت قاط ــرفته، حمای پیش
ــق آزاد تجاری و  ــات اقتصادی، ایجاد مناط اصالح
ــل که از حوصله  ی این بحث خارج است  سایر عوام
ــت جایگاه موفقی در اقتصاد و صنعت جهان  توانس

به دست آورد.
ــد که بحث  ــت آینده سعی کن ــدوارم دول  امی
ــای سیاسی تفکیک  ــازی را از جریان   ه خصوصی  س

کرده و پیشرفت آن را متوقف نکند.

صنعت هوشمند: آیا روال   های حاکم بر فرآیند 
اخذ پروژه به ویژه در مورد کارفرمایان دولتی 
مورد تأیید شما هست؟ اصوالً در این ارتباط با 

چه مشکالتی مواجه هستید ؟
ــذ  اخ ــه  ب ــوط  مرب ــکالت  مش  :  بابایی نیـا 
پروژه   ها را می   توان به چند بخش تقسیم نمود: یکی 

از اصلی   ترین آن   ها که همه کم و بیش با آن مواجه 
هستند مشکالت ارزی به   ویژه موضوع نوسان قیمت 
ارز است. به این صورت که قرارداد به صورت ارزی 
ــته می   شود ولی به علت نوسانات شدید به   ویژه  بس
در این دو سال اخیر، هنگام تسویه و تحویل کاالها 
 کارفرماها راغب به پرداخت ارز به صورت ارز داخلی 
ــد در حالی که پرداخت   های این شرکت به  می   باشن
ــان  خارجی به  صورت نرخ آزاد ارز به  تولیدکنندگ
انجام  می  رسد و از  آن   جا که  کاالها و خدماتی که 
ــه می   نماید جزء کاالهای اساسی و  این شرکت ارای
ــت  باعث  ضرر و زیان زیادی برای  اولویت   دار نیس
ــابه می   گردد. در این  این شرکت و شرکت   های مش
ــای اولویت دار  ــت کااله خصوص باید دولت در لیس
ــی از تجهیزات  ــر نماید. زیرا برخ ــود تجدید نظ خ
ــل تولید نمی   گردد و  ــت نفت و انرژی در داخ صنع

نیاز مبرمی به آن   ها در پروژه   ها وجود دارد.
ــکل دیگر کمبود نقدینگی در پروژه   ها می  - مش

ــذاری اولیه  ــه صورتی که پس از سفارش   گ باشد ب
ــی و مهندسی  ــت خصوصیات فن ــث رعای و مباح
ــع تجهیزات متأسفانه  ــاال و سپس تحویل به موق ک
کارفرمایان در پرداخت به موقع و تسویه با پیمانکار 
ــن کننده تأخیر داشته که علت آن را کمبود  و تأمی
ــع مالی بر می   شمرند؛ که به نظر اینجانب یکی  مناب
ــتم گردآوری  ــل عمده   ی آن ضعف در سیس از دالی
ــی و خارجی توسط دولت و عدم  سرمایه   های داخل
ــترسازی  مناسب برای سرمایه   گذاران خصوصی  بس

است.

صنعت هوشـمند: با مسـأله   ی تحریم چگونه 
روبرو شدید و چه راهکارهایی را برای کاستن 

از آثار تحریم   ها پیش گرفته   اید؟
ــأله   ی  ــتحضرید مس بابایی نیـا : هما  ن   طور که مس
تحریم موضوع تازه  ای نیست. سال   هاست کشور ما در 
بخش   های مختلف زیر فشار تحریم   ها قرار دارد. این 
 مسأله در  بسیاری از موارد و صنایع باعث شکوفایی و 
ــده است اما در  ــای درخور توجهی گردی نوآوری   ه
ــته   ایم به پیشرفت   های قابل  بعضی بخش   ها نتوانس

مالحظه   ای دست یابیم.
ــار و با  ــه اجب ــال ب ــازان سی ــت تدبیرس شرک
ــه   ی تحریم   ها، از سال  ــه تنگ   تر شدن حلق توجه ب
ــه سمت همکاری با  ــای خود را ب  2009 سیاست   ه
ــی  ــره  ای و چین ــژه ک ــی به   وی ــای آسیای شرکت   ه
ــن شرکت یک  ــت به این که ای ــوق داد. با عنای س
ــی و بازرگانی است اولویت   ها و   مجموعه   ی مهندس

ـه
ــ
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خصوصی  سازی، بیش تر به عمومی  سازی...
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ــی  ــای مهندس ــی و توانایی   ه ــای فن خصوصیت   ه
ــی همکار خود را سرلوحه   ی کار  شرکت   های خارج
ــن راه موفقیت   های  ــرار داده است که در ای خود ق
ــته است  مناسبی را نیز بدست آورده است و توانس
در این زمینه شرکت   های معتبر و دارای تکنولوژی 
ــای جهانی را به  ــت فنی باال که استاندارده و قابلی
ــی رعایت می   نمایند به همکاری ترغیب نماید.  خوب
ــینه   ی کارشناسان و مهندسین  اما با توجه به پیش
ــی  ــای خارج ــی وندوره ــش بررس ــتقر در بخ  مس
ــاز، گاهی شاهد تأیید   به   ویژه شرکت   های نفت و گ
ــی یا  ــده   ی اروپای ــف تولیدکنن ــای ضعی شرکت   ه
شرکت   های بازرگانی به جای تولیدکننده و یا تأیید 
ــت شده در اروپا که کلیه   ی خدمات  شرکت   های ثب
ــه  ی آسیا قرار دارد  ــی و تولیدی آن  ها در منطق فن
ــتیم و گهگاه به علت   های مختلف شرکت   های  هس
ــتوانه   ی سال   ها تجربه  ــوی با پش ــد کننده   ی ق تولی
ــد فقط به  ــی ارایه می   دهن ــدات با کیفیت ــه تولی ک
ــیر بررسی   ها با  ــت چینی یا کره   ای بودن در مس عل
ــد در وندور  ــرات غلط نمی   توانن غرض   ورزی و تفک
ــور نمی   تواند  آن شرکت   ها قرار گیرند و صنعت کش
ــبرد اهداف خود در  ــای آن   ها برای پیش از توانایی   ه
ــار بر آن  ــی که روز به روز فش ــط خاص کنون شرای

افزوده می   شود بهره   مند گردد.
ــدم همکاری شرکت   های  به علت تحریم   ها و ع
ــا را داشته  - ــار در صنعت م ــر که سابقه   ی ک معتب

ــاده از تجهیزات  ــور مجبور به استف اند صنایع کش
ــای مختلف حتی بومی   سازی  جایگزین در بخش   ه
ساخت آن  ها شده   اند. شرکت تدبیرسازان سیال نیز 
ــارهای بسیاری را متحمل  تحت تأثیر تحریم   ها فش
گردیده ولی با درایت این مشکل را به فرصتی برای 
ــر خدمات فنی مهندسی و  بومی   سازی هر چه بهت
سپس ساخت تجهیزات مورد نیاز صنایع کشور در 

حیطه   ی فعالیت   های خود تبدیل نموده است.
ــاف خداوند متعال  ــر الط ــم با تکیه ب امیدواری
ــوم و حمایت واقعی  ــن مرز و ب ــش جوانان ای و دان
ــرفت  ــی، بتوانیم در جهت پیش ــش خصوص از بخ
روزافزون صنعت این کشور قدم برداریم و در آینده 
به عنوان یک کشور قدرتمند حرفی برای گفتن در 

صنعت و اقتصاد جهانی داشته باشیم.

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

است؟
ــکل   های صنفی در هر  بابایی نیـا : ما معتقدیم تش
ــی در آن حوزه و نیز   ــی باعث رشد و شکوفای بخش
موجب ارتباط و تعامل بیشتر  اعضا می   گردند. هم-

ــکل   ها موجب  ــري و خرد جمعي موجود در تش فک
ــود در عملکرد  ــي موج ــص احتمال ــی نواق  شناسای
ــده و شرایط را  ــاران  بخش مربوطه ش دست  اندرک
ــورد نیاز براي  ــراي یافتن راه  حل   ها و تمهیدات م ب

رفع مشکالت فراهم مي   کند. 
ــن، این شرکت  ــال عضویت در انجم طی 3 س
شاهد تالش و کوشش کلیه   ي دست اندرکاران این 
انجمن جهت تعالی و رشد بیش از پیش این صنف 
ــود الزم مي   دانم از کلیه   ي  ــوده و در این جا بر خ ب
مدیران، مهندسان و کارشناسان محترم این انجمن 
ــد، شکوفایی و  ــي عزیزانی که موجبات رش و تمام
ــن و اعضای آن  ــش این انجم ــرفت علم و دان پیش
ــکر و   ــم نموده   اند به نوبه   ي خود کمال  تش را فراه

قدردانی را بنمایم.
صنعـت هوشـمند: چـه پیشـنهاداتی بـرای 

عملکرد بهتر انجمن دارید؟
ــه اینجانب  ــا ک ــن سال   ه ــی ای بابایی نیـا : در ط
ــم و همچنین  ــد را مطالعه می   کن  مجله   ي هوشمن
ــر مکاتبات انجمن بوده   ام روند رو به رشد این  پی گی
ــکل را دیده و آینده   ي بسیار موفقی را برای این  تش

مجموعه می   بینم. 
ــمندم  در اینجا فقط از دوستان محترم خواهش
ــؤوالن  ــا کارفرمایان و مس ــتر ب  جهت ارتباط بیش

ـه
ــ

ــ
حبـ

صا
م

خصوصی  سازی، بیش تر به عمومی  سازی...

ذی   ربط در وزارتخانه   های صنعت، معدن و تجارت، نفت 
 و نیرو برنامه   ریزي جدي  تري داشته باشنند و ارایه    ي 
راه  حل   هایی برای تعامل بیشتر با اعضا را در دستور 
کار انجمن قرار دهند و مشکالت اعضاي انجمن را 
به شکلي مؤثرتر به گوش مسؤوالن برسانند تا بیش 
ــد همکاری و هماهنگی بین انجمن و  از پیش شاه
ــیل این  بخش دولتي و بهره   گیری از دانش و پتانس

صنف از سوی سازمان   های مرتبط باشیم.

صنعت هوشـمند: جناب آقاي مهندس بابایی 
نیـا ضمن سـپاس از ایـن که دعـوت صنعت 
هوشـمند را بـراي حضـور در ایـن مصاحبه 
مانـده  ناگفتـه   اي  نکتـه   ي  اگـر  پذیرفتیـد؛ 

بفرمایید.
بابایی نیا : در پایان جا دارد از اعضای هیأت مدیره، 
مهندسان و کارشناسان محترم شرکت تدبیرسازان 
سیال بابت سال   ها همکاری مداوم و فعال و همچنین 
ــکر و قدردانی  ــه اینجانب کمال تش ــان ب اعتمادش
ــته نباشید بگویم.  ــوده و به این دوستان خس را نم
ــز از شما بابت فرصت  ــکر ویژه نی  در ضمن یک تش
ــه در اختیار اینجانب گذاشتید، دارم.  گران   بهایي ک
ــر را برای  ــیار خوب و پرثم ــان آینده ای بس در پای
ــون صنعتی و  ــی شرکت   های اتوماسی انجمن صنف
تمامي اعضاي آن در جهت تعالی، رشد و شکوفایی 

روزافزون آرزومندم.

www.hsp-bmm.com
تلفکس : 66344370

مدیریت : 09123582390

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

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

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

شرکت هدایت صنعت پدیده
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آشنایی با شبکه های 
حسگر بی سیم

از آن جایی که سال های 2009 تا 2018 را می توان 
ــگر  به عنوان زمان به بلوغ رسیدن شبکه های حس
بی سیمWSNs( 1( دانست، امروزه شاهد استفاده ی 
روزافزون از شبکه های حسگر بی سیم در کاربردهای 
ــن شبکه هایی،  ــتیم. شعار اصلی چنی  مختلف هس
Ubi -« یا   »Computing EveryWhere«

uitous Computing« است. طبق نظر محققان 
ــای 2010 تا 2015 را نیز می توان سال های  سال ه

ــان  هم ــا  ی  Computing EveryWhere
Ubiquitous Computing دانست؛ این بدان 
ــت که می توان براساس اطالعات دریافتی از  معناس
هریک از بخش های محیط پیرامون، تصمیم گیری 
ــام داد. بنابراین به زودی شاهد تغییرات  محلی انج
بزرگی در سامانه های هوشمند پایش خواهیم بود. 
ــگر بی سیم  ــر است که شبکه های حس الزم به ذک
ــرن 21 نیز  ــی از 20 فناوری برتر ق ــوان یک به عن
ــر امکان استفاده  ــوب می شوند. درحال حاض محس
ــای بی سیم مختلفی تحت شبکه های  از استاندارده
ــی از بهترین  ــود دارد، ولی یک ــگر بی سیم وج حس
 IEEE 802.15.4)ZigBee(انتخاب ها استاندارد
می باشد که به دلیل وجود مزایای زیاد بسیار مورد 
ــن مقاله سعی داریم  ــه قرار گرفته است. در ای توج
شما را با مفهوم و کاربرد شبکه های حسگر بی سیم 
آشنا کرده و دیدگاه فنی ساختار چنین شبکه هایی 

را مورد بررسی قرار دهیم.

1. Wireless Sensor Networks

WSN ،USN ،ZigBee ،RFID:کلمات کلیدی

ری
آو
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ــ
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مهندس سّید اسماعیل امام جمعه

E_Emamjomeh@Yahoo.Com

مهندس سّید ابراهیم امام جمعه

Emamjomeh@Comp.iust.ac.ir
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 USN و WSN آشنایی با
ــم، شبکه ای از  ــگر بی سی منظور از شبکه های حس
ــک از آن ها  ــگرها است که هری ــواع مختلف حس ان
ــخصی  ــتقل از دیگری و در بازه های زمانی مش مس
ــرده و درصورتی  ــود را حس ک ــراف خ ــط اط محی
ــاز تخطی کنند،  ــر حس شده از حد مج که مقادی
ــه شکل بی سیم )به  ــات جمع آوری شده را ب اطالع
ــزی به نام  ــای رادیویی( به مرک ــک فرکانس ه کم
ــد و همچنین باتوجه  ــر تلفیق2 ارسال می کنن مزک
ــه مقادیر به دست آمده از محیط، تصمیم خاصی  ب
ــوده و متناسب با وضعیت محیط اقدام  را اتخاذ نم
ــک اصطالح در  ــت WSN ی ــد. در حقیق می کنن
ــوب می شود و تمرکزش  فناوری شبکه بندی محس
بر روی حسگرها، شبکه بندی و توسعه ی سامانه ی 
ــن شبکه ای  ــن درچنی ــد. بنابرای ــه می باش مربوط
ــت ده ها یا هزاران گره3 داشته باشیم که  ممکن اس
ــداد گره های شبکه، به  ــتر تع با افزایش هرچه بیش
معماری مقیاس بزرگ4 نزدیک تر می شویم. مفهوم 
ــگر فراگیر5  ــوان شبکه های حس ــری تحت عن دیگ
ــت برخی  ــن اس ــود دارد و ممک ــز وج )USN( نی
ــراد این دو را با یکدیگر اشتباه بگیرند. USN به  اف
ــوان یک زیرساخت برای سرویس های اطالعاتی  عن

2. Fusion Center
3. Node
4. Larg scale
5. Ubiquitous Sensor Networks

ــوع شامل تمام  ــوب می شود؛ البته این موض محس
الیه ها می شود )از پایین ترین الیه تا باالترین الیه ی 
ــوان USN را به عنوان یک  ــاری شبکه(. می ت معم
ــر و سرویس در نظر گرفت؛  ــالح از منظر کارب اصط
ــت، بلکه یک  چراکه USN یک شبکه ی ساده نیس
زیرساخت اطالعاتی هوشمند محسوب میشود. در 
ــروری است که خود  ــا ذکر این نکته نیز ض این ج
ــل آینده6  ــتر شبکه های نس ــز تحت بس USN نی
ــن معنا که اطالعات از  ــار می کند؛ بدی )NGN( ک
ــگر بی سیم جمع آوری شده و  انواع شبکه های حس
ــتر USN مدیریت شده و در نهایت ارتباط  در بس
بین USNهای مختلف به واسطه ی NGN برقرار 
ــود. در حال حاضر تحقیقات فراوانی پیرامون  می ش
ــق آخرین نتایج  ــورت گرفته است و طب USN ص
ــد در آیندهای نزدیک  ــت بای ــت آمده، اینترن بدس
ــرد. در یک  ــد و آن را بکار بگی ــران USN باش نگ
جمله می توان USN را زیرساختی برای جمع آوری 
ــگر مختلف  ــاده از اطالعات شبکه های حس و استف
دانست؛ پس ممکن است یک یا چند WSN تحت 

یک USN کار کنند.

6. Next Generation Networks

برخی از مهم ترین کاربردهای شبکه های 
حسگر بی سیم عبارتند از:

.سامانه ی هوشمند تشخیص نشت گاز و اعالم 
هشدار؛

ــخیص وجود آتش در  .سامانه ی هوشمند تش
خانه، محیط کار، جنگل و ...؛

.سامانه ی هوشمند هشداردهنده ی انواع زلزله، 
پس لرزه و زمین لغزش؛

.سامانه ی هوشمند مدیریت نور محیط؛ 
.سامانه ی آسانسورهای هوشمند؛

.سامانه ی هوشمند مدیریت دما و رطوبت هوا 
)HVAC(؛

.سامانه ی پایش ترافیک در بزرگراه ها و مراکز 
شلوغ شهر؛ 

.سامانه های پایش ایستگاه های مترو؛ 
ــف  ــخیص و توصی ــد تش ــه ی هوشمن .سامان
ــه ی شیمیایی، بیولوژیکی )میکروبی(،  هرگونه حمل
ــته ای(، اتمی،  ــعات هس رادیولوژی )ناشی از تشعش

انفجاری7؛ 
ــد زیرنظر گرفتن حرکات  .سامانه های هوشمن

دشمن در میدان جنگ؛
.سامانه ی تشخیص و پایش تغییرات محیطی 

دشت ها، جلگه ها، جنگل ها، اقیانوس ها و ...؛
ــد امنیتی برای نظارت بر  .سامانه های هوشمن
7. CBRNE Attacks Detection

NGN و USN ، WSN شکل 1 . جایگاه

آشنایی با شبکه های حسگر بی سیم
ت
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مجتمع ها، فروشگاه های بزرگ، گاراژها و ...؛
ــخیص و تعیین نقاط  ــه ی هوشمند تش .سامان
ــر و پارکینگ های  ــارک شده در سطح شه آزاد و پ

بدون سقف؛
ــواع بادها و  ــداردهنده ی ان ــای هش .سامانه ه

طوفان های شدید مثل سونامی و ...؛
ــواع  ــری از ان ــد جلوگی ــای هوشمن .سامانه ه

سرقت؛ 
ــار  ــن خودک ــد درب بازک ــه ی هوشمن .سامان
ــط )به کمک چیپ  ــرد خاصی در محی با حضور ف

RFID(؛
و  داده  ــز  مراک ــت  ــش وضعی پای ــه ی  .سامان

اتوماسیون سامانه ی خنک کنندگی آنها؛
.سامانه ی تشخیص آلودگی و مواد شیمیایی و 

غیرطبیعی در آب شهری؛
.سامانه ی پایش وضعیت پل ها و ساختمان های 

مهم شهر؛
ــته های  ــده در بس ــدار دهن ــای هش .سامانه ه

دارویی جهت جلوگیری از مصرف اشتباه دارو؛
ــردن زمین های  ــد بارَور ک ــه ی هوشمن .سامان

زراعی و آبیاری بهینه؛ 
ــات  .سامانه ی هوشمند پایش وضعیت تأسیس

انرژی هسته ای. 

 WSN و RFID چگونگی تعامل فناوری
ــب های  درحال حاضر استفاده های زیادی از برچس
RFID 8 می شود، چراکه این برچسب ها با اندازهی 
ــه افزایش  ــرژی منجرب ــم ان ــرف ک ــک و مص کوچ
ــای هوشمند قدیمی و فعلی  ــی اکثر سامانه ه کارای
ــل فن بهتر  ــیاری از افراد اه ــر بس ــد. از نظ شده ان
ــا جایی که می شود  ــت در کاربردهای WSN ت اس
ــب های RFID هم استفاده کرد؛ چون به  از برچس
کمک برچسب های RFID می توان موقعیت فعلی 
ــگرهای  ــخیص داد و به کمک حس یک شیء را تش
ــوان وضعیت محیط را حس کرده  بی سیم نیز می ت
و این شرایط را پایش کرد. بنابراین این دو فناوری 
مکمل یکدیگر محسوب می شوند، چراکه دو هدف 
ــن است امروزه  ــه همین دلیل ممک ــزا دارند. ب مج
ــد WSN شاهد  ــی از سامانه های هوشمن در برخ
ــه به کمک  ــپ RFID هم باشیم ک ــدادی چی تع
حسگرهای بی سیم آمده و شبکه ای پایدار را فراهم 
 WSN & ــاوری ترکیبی ــد. درحقیقت فن کرده ان
ــوان مهم ترین عامل موفقیت شعار "RFID را می ت

ــت؛ چرا  »Computing EveryWhere« دانس
 Active RFID ــب های که درحال حاضر برچس
ــر استاندارد  ــی ب ــره ی WSN مبتن ــک گ ــاً ی ذات
 ،ID ــه دارای یک ــوب می شوند ک ZigBee محس
ــی می توان  ــتند. از طرف ــز هس ــه فرد نی منحصرب
ــرای مثال  ــه )ب ــای مربوط ــک استاندارده ــه کم ب
ــت  ــدوده ی تح ــا 802.15.4(، مح 802.15.3 ی

8. Radio Frequency Identification

پوشش یک قرائتگر RFID را توسعه داد.

 ZigBee آشنایی با پروتکل 
 )IEEE 802.15.4(

بزرگ ترین مزیت شبکه های حسگر بی سیم نسبت 
ــن است که در این جا نیازی به  به حالت سیمی ای
ــی نداریم، بنابراین هزینه های پیاده سازی  کابل کش
ــگرها،  ــه و به دلیل بی سیم بودن حس کاهش یافت
قابلیت انعطاف شبکه نیز در برابر تغییرات احتمالی 
ــگرها قادرند  ــد. از طرفی این حس ــش می یاب افزای
ــا یکدیگر ارتباط  ــای مختلفی ب ــت استاندارده تح
ــاده می تواند  ــدارد مورد استف ــد؛ استان برقرار کنن
 IEEE 802.11 , IEEE ــای یکی از استاندارده
 802.15.4 , IEEE 802.16p , WiBree
ــه  ــی ک ــد. از آن جای BACnet , Z-Wave 9باش
ــگرهای بی سیم از مهم ترین  مصرف انرژی در حس
ــوب می شود و طول عمر مفید شبکه  مسایل محس
نیز به همین امر بستگی دارد، بنابراین باید با توجه 
ــاده در شبکه، استاندارد  به منبع انرژی مورد استف
ــن استانداردهای  ــود. از بی ــاب نم ــی را انتخ خاص
معمول و قابل استفاده، استاندارد 802.11 مصرف 
ــرخ انتقال اطالعات  ــرژی باالیی دارد، درعوض ن ان
ــگرها در آن  ــن شعاع تحت پوشش حس و همچنی
ــه نیاز به نرخ  ــتر است. بنابراین در مواردی ک بیش
ــه سراغ این  ــه باشیم می توانیم ب ــال باال داشت انتق
ــگرهای سازگار با آن برویم؛ از آن  استاندارد و حس
ــای WSN نیازمند مصرف  ــی که در کاربرده جای
ــرژی فوق العاده پایین بوده و به نرخ انتقال باالیی  ان
نیاز نداریم، از این استاندارد کمتر استفاده می شود.

ــدارد  ــل 4 استان ــدارد 802.15 شام ــروه استان گ
ــخه ی  مختلف است که استاندارد بلوتوث همان نس
ــود )802.15.1(.  ــوب می ش 1 از این گروه محس
ــن ــال بی ــرخ انتق ــر ن ــخه دارای حداکث ــن نس  ای

ــوده و محدوده ی تحت  Kbps 723 - 1 Mbps ب
ــه می توان با  ــز 10 متر است )گرچ ــش آن نی پوش
ــت پوشش  ــرژی، محدوده ی تح ــع ان ــت منب تقوی
ــروه 802.15 را به 100 متر نیز  ــای گ استاندارده
ــرف انرژی نیز به  ــخه مص افزایش داد(؛ در این نس

9. Building Automation and Controls Network

نسبت محدوده ی تحت پوشش و نرخ انتقال، کمی 
باال است. با توجه به محدودیت های بلوتوث از نظر 
ــال، کارگروه  ــرژی و سرعت انتق امنیت، مصرف ان
 WPAN ــری را برای ــخه های دیگ 802.15 نس
 10UWB ــای ــه شامل استاندارده ــی کرد ک معرف
ــدارد UWB در گروه  و ZigBee می باشد. استان
802.15.3 قرار می گیرد و دارای نرخ انتقال 110 
ــدوده ی تحت پوشش  Mbps – 1.6 Gbps و مح
ــرژی آن نیز باال  ــر است؛ بنابراین مصرف ان 10 مت
است و کاربرد خاصی در شبکه های حسگر بی سیم 
 WSN اساساً برای ZigBee ندارد. ولی استاندارد
ــروه 802.15.4 قرار  ــت و در گ ــه شده اس ساخت
 250Kbps – 20 ــه و نرخ انتقال در آن بین گرفت
ــتره ی تحت پوشش نیز بین 10 تا 300 متر  و گس
 WPAN ــخه از استانداردهای گروه است. این نس
دارای مصرف انرژی فوق العاده کمی بوده و در حال 
ــر شاهد استفاده ی فراگیر از آن در شبکه های  حاض

حسگر بی سیم هستیم.
ــروه گ ــای  استاندارده از   802.15.4 ــخه ی   نس

IEEE 802.15، در بخش های مختلف دنیا دارای 
ــرای مثال نرخ انتقال  ــرخ انتقال متفاوتی است؛ ب ن
استاندارد ZigBee در اروپا در گستره ی فرکانسی 
ــا 868.6MHz برابر 20Kbps )استفاده از  868 ت
ــتره ی  ــال، یعنی کانال 0(، در آمریکا در گس 1 کان
 40Kbps ــر ــا 923MHz براب ــی 902 ت فرکانس
)استفاده از 10 کانال، یعنی کانال های 1 تا 10( و در 
 ISM سایر نقاط جهان در گستره ی فرکانسی باند
ــی 2.4GHz برابر 250Kbps )استفاده از 16  یعن
ــا 26( است. تکنیک  ــال، یعنی کانال های 11 ت کان
مدوالسیون مورد استفاده برای گستره ی فرکانسی 
914MHz ،868MHz تکنیک BPSK ، و برای 
ــتره ی فرکانسی 2.4 تا 2.4835GHz تکنیک  گس
ــه هرحال در هر دو حالت  O-QPSK می باشد؛ ب
ــاری از روش 11DSSSبه عنوان واسط  برای رمزنگ
رادیویی استفاده می شود؛ در حالی که در استاندارد 

بلوتوث از تکنیک FHSS  12 استفاده می شود.

10. Ultra Wide Band
11. Direct Sequence Spread Spectrum
12. Frequency Hopping Spread Spectrum

شکل 2. ساختار سخت افزاری یک ماژول حسگر بی سیم
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ــات در  ــال اطالع ــرخ انتق ــه ن ــی ک از آن جای
استاندارد Zig Bee حداکثر 250Kbps است، به 
ــدارد R-WPAN 13هم گفته می شود.  این استان
ــگر  ــی باتوجه به ماهیت کارکرد شبکه های حس ول
بی سیم، همین نرخ انتقال نیز برای انتقال داده های 
ــتره ی تحت  ــگرها کافی است؛ گس ــی حس دریافت
ــش نیز در محیط های باز بین 10 تا 300 متر  پوش
ــا 70 متر است  ــته بین 10 ت ــای بس و در محیط ه
ــته  ــتره ی تحت پوشش در محیط های بس که گس
ــداد و نوع موانع  ــه ساختار محیط، تع به هرحال ب
محیطی بستگی دارد؛ یعنی گستره ی تحت پوشش 
ــته حتی ممکن است به 25 متر  در محیط های بس
 ZigBee یا 10 متر نیز برسد. درحقیقت استاندارد

برای انتقال بسته های کوچک ساخته شده است. 
ــان الزم برای  ــه کانال )زم ــر دسترسی ب تأخی
ــن استاندارد  برابر  ــه شبکه14( نیز در ای پیوستن ب
mS 30 است؛ در حالی که این زمان در استاندارد 
ــی، حداکثر تعداد  ــر 3S است. از طرف ــوث براب بلوت
ــا در استاندارد بلوتوث 8 گره می باشد )شامل  گره ه
ــک PAN Coordinator و 7 دستگاه دیگر(؛  ی
ــالح Piconet گفته  ــه این نوع شبکه ها در اصط ب
ــداد گره ها، کارایی  ــود. بنابراین با افزایش تع می ش
ــش می یابد، در  ــتناکی کاه ــرز وحش ــه به ط شبک
ــدارد ZigBee قادر است به راحتی  حالی که استان
ــت کند )پس  ــره را در شبکه مدیری ــا 65000 گ ت
می توان شاهد شبکه ای از نوع Scatternet بود(. 
ــاد در استاندارد ــای زی ــود مزای ــل وج  به دلی

ZigBee )به ویژه از نظر مصرف انرژی(، امروزه اکثر 
حسگرها )مانند حسگرهای Mica و TelOS( بر 
ــه می شوند. درحال  مبنای همین استاندارد ساخت
حاضر تمرکز ZigBee بر روی کاربردهای خانگی 
ــگر بی سیم می باشد و در  و صنعتی شبکه های حس
ــت. استاندارد  ــز کاماًل موفق بوده اس این زمینه نی
ــگرها و  ZigBee برای فناوری های مربوط به حس
ــازی خانه ها 15 فوق العاده  اتوماسیون و هوشمندس
13. Low Rate WPAN
14. Network Association Time
15. Home Automation

جدول 1. مقایسه ی 4 استاندارد مطرح در حوزه ی شبکه های حسگر بی سیم

شکل 3. چگونگی تعامل استانداردهای سیمی و بی سیم در شبکه های حسگر بی سیم

شکل 4. روند تمایل به استفاده از شبکه های حسگر بی سیم بین سال های 2009 تا 2018
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ــه استانداردهایی مثل  ــب بوده و در این زمین مناس
BACnet و Z-Wave رقبای اصلی آن محسوب 

می شوند. 
ــت شرک ــول  محص  Z-Wave ــدارد   استان

ــا دارای برخی مزایا  ــت و از نظر آن ه Zensys اس
ــد. برای  ــدارد ZigBee می باش ــه استان ــبت ب نس
ــدارد Wi-Fi را حل  ــکل تداخل با استان مثال مش
ــگرهای  نموده و از آن می توان به راحتی برای حس
ــاده نمود، ولی  ــد نیز استف ــای هوشمن ساختمان ه
ــم استاندارد ــال از نظر مصرف انرژی بازه  به هرح

ZigBee پیروز میدان است. 
ــوب  ــل ارتباطی محس ــک پروتک BACnet ی
ــی BACnet کمک به هرچه  می شود؛ هدف اصل
ــای شهری است.  ــودن ساختمان ه ــر نم هوشمندت
ــاری با  ــه همک ــادی ب ــل زی ــروه ZigBee تمای گ
ــد، برقراری  ــن پیون ــدف از ای BACnet دارد؛ ه
 BACnet ارتباطی پایدارتر بین شبکه های کابلی

و حسگرهای بی سیم ZigBee است. 
طی چند سال اخیر شاهد حضور دو استاندارد 
ــد  ــای هوشمن NFC 16 و DASH7 در دستگاه ه
هستیم. از آن جایی که هر یک از این دو استاندارد 
ــتند، رقیب  ــان هس ــب خودش ــا و معای دارای مزای
ــوب نمی شوند، ولی  ــرای ZigBee محس خاصی ب
ــرای هوشمند  ــوان از آن ها نیز ب ــال می ت ــه هرح ب
ــرای مثال تلفن همراه  ــردن هر نوع دستگاهی )ب ک
ــوان DASH7 و  ــاده کرد. می ت ــا( استف و تبلت ه
 ZigBee ــل یکدیگر و در کل رقیب NFC را مکم
ــه در حال  ــب این جاست ک ــت. نکته ی جال دانس
 Apple ،Nokia ــای بزرگی مثل حاضر شرکت ه
از  ــاده  استف ــال  درح  Google و   Samsung،
فناوری NFC در دستگاه های تولیدیشان هستند.

16. Near Field Communication

ــدارد ZigBee از  ــه ذکر است که استان الزم ب
CSMA/( 17مکانیزم تشخیص و اجتناب از تصادم

ــال استفاده  ــه کانال انتق ــرای دسترسی ب CA( ب
ــادف و تأخیر دسترسی  ــد. در ضمن نرخ تص می کن
ــدارد ZigBee به خوبی کاهش  به کانال در استان
ــی18 نیز از مکانیزم  ــه است. برای افزایش پایای یافت
ــخیص خطا  ــات تش ــرای عملی Bit-CRC-16 ب
ــت داشته باشید که با توجه  استفاده می شود. عنای
ــه نوع مکانیزم دسترسی به کانال و حجم کوچک  ب
ــته های اطالعاتی، مکانیزم Bit-CRC-16 که  بس
ــع بیانگر حالت Byte FCS-2 می باشد هم  در واق
ــرای این استاندارد کافی است. عملیات رمزنگاری  ب
 AES-128 bit ــم قدرتمند ــز به کمک الگوریت نی

انجام می گیرد.
ــه  ــبت ب ــدارد ZigBee نس ــی استان ــای اصل مزای

استاندارد 802.11 عبارت است از :
.کاهش سربار کنترل؛ 

.کاهش سربار عملیات مسیریابی؛
.کاهش تأخیر انواع تراکنش ها؛ 

ــای شبکه؛  ــرژی در گره ه ــش مصرف ان .کاه
 Non-Overlapped استفاده از 16 کانال.

 . 2.4GHz در فرکانس
ــری از استانداردهای گروه  ــخه ی دیگ البته نس
 6LoWPAN ــوان استاندارد WPAN تحت عن
نیز وجود دارد که تمامی حسگرهای مورد استفاده 
ــی بر آدرس IP می باشند؛  در این استاندارد، مبتن
ــخه ی آدرس IP یعنی  در این استاندارد هر دو نس

IPv4 و IPv6 پشتیبانی می شوند.

17. Collision Avoidance
18. Reliability 

ZigBee جدول 2. مقایسه ی فنی دو استاندارد پراستفاده با استاندارد

)M2M( 19ارتباطات دستگاه با دستگاه
ــک اصالحیه  ــت ی ــدارد 802.16p درحقیق استان
برای واسط رادیویی استاندارد 802.16 )استاندارد 
ــود و تأکید آن  ــوب می ش وایمکس( موبایل محس
ــتر روی نسخه ی 802.16m است. هدف این  بیش
ــان برقراری ارتباط بین  اصالحیه فراهم کردن امک
ــه ی موبایل  ــت یک شبک ــاه M2M  تح دو دستگ
ــواردی مثل  ــوع از شبکه ها در م ــن ن ــد. ای می باش
ــای پراکنده20 کاربرد  ــگر یا شبکه ه شبکه های حس
 Internet of« ــوم  مفه ــازی  پیاده س و  ــه  داشت
ــند؛ بنابراین امکان  ــهیل می بخش Things« را تس

ارایه ی خدمات جدید نیز فراهم می شود.
ــه ی 802.16p در  ــازی اصالحی ــار استانداردس ک
 M2M ــروه ــر 2010 در کارگ ــخ 30 سپتامب تاری
ــون نیز در مرحله ی  ــاز شد و هم اکن در IEEE آغ
ــرآورد و پیش نویس نیازمندی ها قرار دارد. منظور  ب
از کاربردهای M2M، کاربردهایی است که در آن 
دو یا چند دستگاه مختلف به شکلی خودکار تحت 
ــی مجاز( با  ــتره ی فرکانس شبکه ی موبایل )در گس
ــه و هیچگونه دخالت کنترلی  یکدیگر ارتباط داشت
ــان در این ارتباط دیده نمی شود. برخی  توسط انس
 M2M ــه شکل ــم ارتباطات ب ــای مه از کاربرده
ــر محیط و  ــارت ب ــات نظ ــت از: عملی ــارت اس عب
ــیر،  ــای امنیتی، عملیات ردگیری مس دسترسی ه
عملیات ردیابی و احیاء مجدد، سامانه های سالمت 
ــش سالمت افراد به کمک  عمومی، سامانه های پای
حسگرهای زیستی، سامانه های کنترل و نگهداری 
از راه دور، سامانه های اندازه گیری هوشمند، ارایه ی 
انواع خدمات به شکلی خودکار بر روی دستگاه های 

مشتری و ... 

19. M2M Communication 
20. Scattered Nets
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1. KIM, YONG-WOON_ETRI , “Ubiquitous Sensor Network”
2. “Ubiquitous Sensor Networks (USN)” , ITU-T Technology Watch Briefing Report 
Series
3. Chris Townsend, Steven Arms , “Wireless Sensor Networks (Principles and 
Applications)” , MicroStrain, Inc.
4. Min Chen, Taekyoung Kwon, Yong Yuan, and Victor C.M. Leung , “Mobile Agent 
Based Wireless Sensor Networks “
5. Journal of Networks (Recent Advances in Networked Computing)
6. Bob HeileChairman , “Emerging Standards:Where does ZigBee fit” , ZigBee 
Alliance
7. Bryon Gloden, Murat Senel, and Waseem Sheikh , ”Wireless sensor networks 
looking to Zigbee Alliance”
8. Holger Karl , “Ad-hoc and Sensor Networks Medium Access Control Protocols” , 
Computer Networks Group (Universität Paderborn)

Internet of things شکل 5. ساختار و مفهوم

ــگر  ــا داشتن چندین حس ــن می توان ب بنابرای
ــدارد IEEE 802.15 کار  ــه همگی تحت استان ک
ــدارد ZigBee(، بین  ــرای مثال استان می کنند )ب
ــم شهری  ــح شبکه بی سی ــی درسط ــا ارتباط آن ه
ــگرها  ــتره ی تحت پوشش حس ــرار کرد و گس برق
ــاط را از 10 متر در محیط های  ــرای برقراری ارتب ب
ــته )در استاندارد IEEE 802.15(، به چندین  بس
ــر می توان بکارگیری  ــر رساند! با این تفاسی کیلومت
ــک بزرگی  ــه ی IEEE 802.16p را کم اصالحی
ــت، چراکه  ــگر بی سیم دانس ــرای شبکه های حس ب
 ZigBee ــدارد ــا استفاده از استان درحال حاضر ب
ــتره ی تحت  )استاندارد 802.15.4( ، حداکثر گس
ــگرها در محیط بسته 10 متر است که  پوشش حس
ــتره را به  ــوان ارسالی می توان این گس ــا تقویت ت ب
ــه هرحال فعالیت  ــر 70 متر رساند، یعنی ب حداکث
ــگرها محدود به یک شبکه ی WPAN است.  حس
ــزرگ در شبکه های  ــس به زودی شاهد انقالبی ب پ
ــگر بی سیم و به تبع آن کاربردهای جدید آن  حس
خواهیم بود. به هرحال باتوجه به رقابت شدید بین

ــتر از استاندارد  ــال حاضر بیش ــا، درح استاندارده
ــگرهای  ــرای برقراری ارتباط بین حس ZigBee ب
ــای سازنده  ــاده می شود و شرکت ه ــم استف بی سی
ــگرهای خود را با همین استاندارد سازگار  نیز حس

نموده اند. 

منابع:
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 دکتر عبداهلل آقایی  
عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی صنایع

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  
   aaghaie@kntu.ac.ir
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ــی اغلب سامانه   های پیچیده  ای  دارایی  های مهندس
ــزا با یکدیگر  ــک سامانه   ی پیچیده، اج دارند. در ی
ــتند که این امر منجر به خرابی   های  در تعامل هس
ــا خرابی  های  ــود و در یک سامانه ب ــی می  ش تعامل
ــش می  یابد. بنابراین،  تعاملی، احتمال خرابی افزای
باید هنگام طراحی و نگهداری سامانه  های مهندسی 
خرابی  های تعاملی در نظر گرفته شوند. برای نشان 
ــان یک مدل تحلیلی  ــن مهم، برخی محقق دادن ای
برای خرابی  های تعاملی توسعه دادند. در این مدل، 
ــه  ی تعامل بین دو جزء توسط ضرایب تعاملی  درج
ــاده از این مدل به  ــان داده می  شود. برای استف نش
ــی، ضرایب تعاملی مرتبط باید  منظور تحلیل خراب
برآورد شوند. با این حال، روش  های برآورد ضرایب 
تعاملی گزارش نشده  اند. برای پر کردن این شکاف، 
ــرآورد ضرایب تعاملی  ــن مقاله، پنج روش برای ب ای
ــل مبتنی بر  ــی، روش تحلی ــل، روش احتمال  شام
ــگاهی، روش  ــی، روش تجارب آزمایش داده  ی خراب
ــی و روش برآورد  ــزم تعامل خراب ــی بر مکانی مبتن

خبره ارایه می  دهد. 

برآورد ضرایب تعاملی 
به منظور تجزیه و تحلیل 

خرابی  های تعاملی

کلمات کلیدی: خرابی  های وابسته، خرابی  های تعاملی، ضرایب 
تعاملی، پایایی، سامانه   ی پیچیده ری

آو
رد

ــ
گ

 مهندس فرزانه نظری زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع  

    Farzaneh.nazarizadeh@yahoo.com  
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1. مقدمه
ــته  خرابی  های دارایی  های مهندسی می  توانند وابس
ــی باشند ]3,8[.  ــر حاالت خراب ــتقل از دیگ یا مس
ــتند که این  ــتقل به این معنا هس ــای مس خرابی  ه
خرابی  ها با یکدیگر هیچ ارتباطی ندارند درحالی که 
خرابی  های وابسته نشان می  دهند که این خرابی  ها 
ــته  اثراتی روی یکدیگر می  گذارند. خرابی  های وابس
ــد: خرابی  های  ــیم شون ــد به دو گروه تقس می  توانن

وابسته  ی یک جهته و خرابی  های تعاملی.
ــان  نش ــه  ــک جهت ی ــته  ی  وابس ــای   خرابی  ه
ــی برخی اجزا  ــک سامانه، خراب ــد که در ی می  دهن
ــی دیگر اجزا  ــذار( می  تواند نرخ خراب )اجزای اثرگ
ــرار دهد اما  ــر( را تحت تأثیر ق ــزای تأثیر پذی )اج
ــری بر روی نرخ خرابی  ــی اجزای تأثیرپذیر اث خراب
ــته  ی متداول  اجزای اثرگذار ندارد. خرابی  های وابس

شامل سه گروه هستند: 
.خرابی  های آبشاری؛ 

.خرابی  های وابسته  ی منفی؛
.خرابی  های علت مشترک ]7,9[. 

ــوان خرابی  های  ــه عن ــاری ب ــای آبش  خرابی  ه
ــد. این خرابی  ها  ــره  ای متعدد تعریف می  شون زنجی
ــد، سپس منجر  ــز ناشی می  شون ــی یک ج از خراب
ــزا می  گردند.  ــره  ای دیگر اج ــای زنجی به خرابی  ه
ــته  ی منفی به عنوان خرابی  هایی  خرابی  های وابس
ــتر  تعریف می  شوند که می  توانند از خرابی  های بیش
ــری کنند. این  ــک سامانه جلوگی ــر اجزا در ی دیگ
ــاده از رویکردهای  ــته اغلب با استف دو خرابی وابس
ــت خطا،  ــل تحلیل درخ ــتقل، از قبی ــی مس خراب
ــوف تحلیل  ــدل مارک ــرام پایایی و م ــوک دیاگ  بل

می  شوند]7[.
ــاری و  ــاط با خرابی  های آبش ــی در ارتب  مقاالت
ــر شده  اند  ــته  ی منفی نیز منتش ــای وابس خرابی  ه
ــه عنوان چندین  ــترک ب ]5[. خرابی  های علت مش
ــترک منفرد  رخداد مرتبط که توسط یک علت مش
ــر تحقیقات  ــف می  شوند. اکث ــاد شده  اند تعری ایج
موجود بر روی خرابی  های وابسته   ی علت مشترک 
و  ــه  تجزی ــد]1,4,9,10,12,13[.  کرده  ان ــز  تمرک
ــاالت خرابی و اثرات آن و تحلیل درخت  تحلیل ح
ــترک  ــای علت مش ــل خرابی  ه ــرای تحلی ــا ب خط
ــی کمی برای تحلیل  ــه یافتند ]9[. روش  های  توسع
خرابی  های علت مشترک از قبیل مدل  های مجذور 
ــا]7[ و مدل  های  ــه ]6[، مدل های فاکتور بت ریش

توزیع نمایی چند متغیری]11[ توسعه یافته  اند. 
از دیگر سو، خرابی  های تعاملی نشان می  دهند 
ــه  ی )مخاطره( اجزا به  ــه نرخ خرابی افزایش یافت ک
دلیل تعامالت میان آن  ها است یا به  طور رسمی  تر، 
ــته  ی متقابل  خرابی تعاملی به عنوان خرابی  وابس
ــی اجزا، خرابی  ــف می  شود، یعنی خرابی برخ تعری
ــر اجزا را تحت تأثیر قرار خواهد داد و برعکس  دیگ
ــته  ی یک جهته  ــن، خرابی  های وابس ]14[. بنابرای

موارد خاصی از خرابی  های تعاملی هستند. 

به  ــد  می  توانن ــی  تعامل ــای  خرابی  ه
ــن دو جزء  ــاظ ارتباط بی ــروه ازلح  دو گ

دسته  بندی شوند:
ــوری: وضعیت  ــی ف ــی تعامل 1. خراب
ــتقل ازهم  ــی قبل از خرابی مس دو خراب
ــی که یکی از  ــا این حال، هنگام است. ب
ــی می  خورد،  ــزء اثرگذار( خراب آن  ها )ج
ــی جزءدیگر )جزء اثرپذیر( فوراً  نرخ خراب
افزایش می  یابد. در نتیجه، جزء تأثیرپذیر 
یا فرآیند زوال سریع  تری دارد و یا فوراً با 

خرابی مواجه می   شود.
ــزل  تن ــی  تعامل ــای  خرابی   ه  .2
از  ــل  ــزء قب ــت دو ج ــی: وضعی تدریج
ــزء با زمان  ــته است. یک ج خرابی وابس
ــرخ خرابی یک  ــی، ن ــد، یعن زوال می   یاب
ــد. افزایش  ــان افزایش می  یاب ــزء با زم ج
ــد منجر  ــزء می  توان ــی این ج ــرخ خراب ن
ــر پذیرش  ــش زوال اجزای تأثی ــه افزای ب

ــات )قربانی(«  ــی »تلف ــرخ خراب ــردد. افزایش ن  گ
ــزء - علت  ــرخ خرابی این ج ــد همچنین ن می  توان
ــوان نتیجه  ی این  ــش دهد. به عن ــی - را افزای اصل
ــل زنجیره  ای، دو جزء درگیر شده ممکن است  تعام
ــاری جدید دست  ــک سطح وضعیت ک ــه یا به ی ک

یابند یا عاقبت با خرابی مواجه گردند.
ــاً به چندین  ــوق می  تواند صریح طبقه  بندی ف

جزء تعاملی افزایش یابد.
ــای مهندسی  ــای تعاملی در دارایی  ه خرابی  ه
ــر روی این نوع  ــتند اما تحقیق ب ــبتاً رایج هس نس
ــت. چندین  ــدای راه اس ــوز در ابت ــا هن از خرابی   ه
ــوط به خرابی  های  ــاید]3[ که مرب مثال توسط الس
ــک مثال در این  ــی است آورده شده است. ی تعامل
ــان  ــک هواپیما با دو موتور یکس ــورد می   تواند ی م
ــد. هنگامی که یکی از موتورها با خرابی مواجه   باش
می  شود، فوراً بار کاری دیگری افزایش خواهد یافت. 
ــور افزایش می   یابد.  ــه، نرخ خرابی این موت در نتیج
ــا از خرابی   های تعاملی  بنابراین، موتورهای هواپیم
ــرای خرابی   های  ــان می   بینند. همچنین ب فوری زی
ــک مثال می  تواند در نظر  تعاملی تنزل تدریجی، ی
گرفتن یک ماشین لباسشویی با یک شفت عمودی 
ــتیبانی می  شود.  ــط  دو یاتاقان پش ــد که توس باش
ــیار فرسوده  اگر ساچمه   های درون یک یاتاقان بس
باشند، فاصله   ی بین یاتاقان داخلی و یاتاقان بیرونی 
ــاد خواهد شد به  طوری که شفت حالت خروج از  زی
ــرد. در نتیجه، شفت در  ــه خواهد ک ــز را تجرب مرک
ــرار خواهد گرفت  ــی ق معرض عدم تعادل چرخش
ــمگیری ارتعاش  ــش به طور چش ــول چرخ و در ط
ــت. این ارتعاش می  تواند آسیب یاتاقان  خواهد داش
دیگر را  تسریع کند که این یاتاقان به نوبه ی خود 
عدم توازن چرخشی  شفت را افزایش داده و سبب 

آسیب بیشتر اولین یاتاقان خواهد شد.
ــه منظور نگهداری کارآمد و مؤثر یک سامانه،  ب

ــاب آوردن خرابی  های تعاملی الزامی است،  به حس
ــداری و تعمیرات ناکافی  ــن صورت، نگه در غیر ای
ــویی که در  ــال، در ماشین لباسش ــت. برای مث اس
ــان زوال یافته باشند  ــاال ذکر شد، اگر هر دو یاتاق ب
ــزء جدید تعویض  ــی از آن  ها با یک ج ــا تنها یک ام
ــان جدید به دلیل اثر یاتاقان تعمیر  شود، این یاتاق
 نشده به سرعت مضمحل می   گردد. بنابراین، درک 
ویژگی  های خرابی  های تعاملی در یک سامانه برای 

نگهداری بهینه  ی سامانه مهم است. 
ــی که برای  ــا یا روش  های ــن حال، مدل  ه با ای
ــک جهته استفاده  ــته  ی ی تحلیل خرابی  های وابس
ــل خرابی  های  ــه و تحلی ــرای تجزی ــد، عموماً ب ش
ــان دادن این  ــتند. برای نش ــی نامناسب هس تعامل
ــک مدل ریاضی  ــان، ما و متیو ]14[ ی موضوع، س
ــنهاد  پیش ــی  تعامل ــای  ــف خرابی  ه توصی ــرای   ب
 کرده  اند. در این مدل، ضرایب تعاملی برای نشان دادن 
ــته استفاده  ــزء وابس ــن دو ج ــل بی ــه  ی تعام  درج
ــرای برآورد  ــال، متدولوژی  ها ب ــود. با این ح می  ش
ــده  اند.  ــامان بررسی نش ــب تعاملی به  طور بس ضرای

هدف این مقاله، پر کردن این شکاف است. 
ــا M جزء، طبق  ــک سامانه مهندسی ب برای ی
]14[، مخاطره می تواند توسط معادله ی زیر تشریح 

شود: 
)1({h)t(}=]I[{hI)t(}+]θ)t([{h)t(}B,

                                                                                     
ــه{)h)t} یک بردار M×1 است که نرخ های  ک
B{)h)t} بردار  ــد و  ــان می ده خرابی تعاملی را نش
ــل است. ــک تعام ــش از ی ــی M×1 پی ــرخ خراب ن

ــتقلM×1 است و  ــردار نرخ خرابی مس {)hI)t}ب
ــس همانی )اصلی( M×M و ])θ)t[ یک  ]I[ ماتری

ماتریس ضرایب تعاملی است.
ــی  ])θ)t[ ویژگی های زیر را  ماتریس ضرایب تعامل

دارد:
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یک ماتریس حقیقی غیر منفی است، یعنی:
θij)t(≥ 0     )i,j=1,2,...,M(

ــته ی منفی را در  ــن مقاله خرابی های وابس  )ای
ــد، آنگاه خرابی  ــر نمی گیرد( اگر 0=)θij)t باش نظ
ــدارد. اگر  ــری روی خرابی جزء i ن ــزء j هیچ اث ج
ــوری جزء i شود،  ــی جزء j منجر به خرابی ف خراب
ــیtr(]θ)t([)=0. این حالت  ــاه θij)t(=1 یعن آنگ
ــان می دهد که هر جزئی هیچ تعامل خرابیی با  نش

خودش ندارد.
به منظور تحلیل خرابی های تعاملی با استفاده 
از معادله ی 1 همه ی پارامترها در ماتریس ضرایب 
ــر گرفتن  ــا در نظ ــن شوند. ب ــد تعیی ــی بای تعامل
ــرد تنها نیاز به  ــب تعاملی، هر ف ــای ضرای ویژگی ه

برآورد مقدار هر )i,j=1,2,...,M,i≠j( θij)t( دارد.

2. روش های برآورد
ــط عملکردی شان  ــی و شرای ــای مهندس دارایی ه
ــتند. در نتیجه، به روش های تخمین  گوناگون هس
ــه، پنج روش به  ــد. در این مقال ــی نیاز دارن متفاوت

صورت زیر پیشنهاد می شود.

1.2. روش احتمالی
ــب تعاملی با استفاده از تئوری  در این روش، ضرای
احتمال تعیین می شوند. رویه ی روش احتمالی در 

شکل 1 نشان داده شده است.
ــه ی ضرایب تعاملی با استفاده از تئوری  محاسب
ــت زیرا محاسبات  ــال اغلب غیر کاربردی اس احتم
ــده ای دارد. بنابراین، نیاز است که  ریاضیاتی پیچی

رویکردهای دیگری در نظر گرفته شوند.
2.2. روش تحلیل مبتنی بر داده ی خرابی

روش تحلیل مبتنی بر داده ی خرابی برای شرایطی 
ــک سامانه مهندسی  ــه داده ی خرابی کافی از ی  ک
ــت. در این  ــع آوری شود مناسب اس ــد جم می توان
ــتقل و تعاملی اجزا بر اساس  روش، مخاطره ی مس
داده ی خرابی محاسبه می شوند. رویه ی این متد در 

شکل 2 نشان داده شده است.
ــرای انتخاب  ــای تعاملی اغلب ب درک خرابی ه
ــیار  راهبرد درست نگهداری تعمیرات دارایی ها بس
ــه، یک  ــان دادن این نکت ــرای نش ــت. ب ــم اس  مه
ــت. در این  ــازی انجام شده اس ــه ی شبیه س مطالع
ــازی، فرض شد که سامانه روغنکاری پس  شبیه س
از 2500 ساعت وارد مرحله ی فرسودگی می گردد، 
ــه  ی روغنکاری، یک مخاطره ی تعاملی  یعنی سامان
افزایشی )نرخ خرابی( پس از 2500 ساعت داشت. 
ــره ی سامانه  ی  ــی، مخاط ــل تعامالت خراب به دلی
ــه خوبی افزایش  ــی پس از 2500 ساعت ب چرخش
ــای تعاملی،  ــر گرفتن خرابی ه ــت. بدون در نظ یاف
ــرات برای هر  ــت راهبرد نگهداری تعمی ممکن اس
ــی انتخاب شود. با  ــه روغنکاری و چرخش دو سامان
این حال، مخاطره ی سامانه  ی چرخشی، خود هنوز 
ثابت بود. در این مورد، نگهداری تعمیرات برای آن 

به هیچ وجه بی اثر نبود.
ــی تخمین زده شده با استفاده از  ضرایب تعامل
ــی می تواند پایایی دارایی ها  داده های خرابی تاریخ
ــال، جمع آوری  ــد. با این ح ــق تر بیان کنن  را دقی
ــوار است. در این مورد،  داده های خرابی، اغلب دش

روش های دیگر باید اتخاذ شوند.

3.2. روش تجارب آزمایشگاهی
ــع آوری داده ها از زمینه های متناسب  به جای جم
ــای خرابی را از طریق  ــا هر مقوله، می توان داده ه ب
ــت های شتاب عمر در آزمایشگاه ها جمع آوری  تس
ــس ضرایب تعاملی را با استفاده از روش  کرد و سپ

باال تخمین زد.
ــا تجارب  ــرد می تواند ب ــر ف ــر این، ه ــالوه ب ع
ــزای اثرگذار را شبیه  ــگاهی فرآیندهای اج آزمایش
سازی و کنترل نماید و عالیمی که نشان دهنده ی 
ــتند را سنجش کند. در  زوال اجزای تأثیرپذیر هس
ــداد داده های خرابی  ــن مورد، الزامات بر روی تع ای
ــش داد. داده های فرآیند انحطاط و  را می توان کاه
داده های نظارت بر وضعیت )یعنی سنجش عالیم( 
می توانند به منظور برآورد مخاطرات اجزا به کمک 
مدل مخاطره ی نسبی )PHM(]2[ و مدل کاوری 
ــاده قرار  ــورد استف ــبی )PCM(]15[ م ــت نس ای
گیرند. برای اجزای تأثیرپذیر، اثرات اجزای اثرگذار 
می تواند به متغیرهای کمکی خارجی مربوط شود. 
ــان داده شده است.  رویه ی این متد در شکل 5 نش
ــن است که  ــاده از این روش ای ــک مثال با استف ی
ــه ی آزمایش  ــش بر روی یک وسیل ــدادی آزمای تع
مکانیکی به منظور بررسی اثر یک شفت نامیزان بر 
ــتیبانش انجام شد.  روی خرابی های یاتاقان های پش
ــتقیم  نامیزانی شفت شبیه سازی شد و به طور مس
مورد سنجش و اندازه گیری قرار گرفت، اما انحطاط 
ــش سیگنال های ارتعاشی  یاتاقان ها از طریق سنج

آن ها نظارت شد.

شکل 2. روش تحلیل مبتنی بر داده ی خرابی برای برآورد ضرایب تعاملیشکل1. روش احتمالی برای برآورد ضرایب تعاملی

1. تحلیل پیکربندی سامانه

2. تحلیل رابطه ی میان شکست های اجزا

3. محاسبه ی مخاطره ی اجزا با استفاده از تئوری احتمال

4. ضرایب تعاملی ناشناخته را محاسبه کنید 4. تعیین ضرایب تعاملی با مقایسه ی تابع مخاطره ی اجزا 
که در باال بدست آمده با استفاده از معادله ی 1

2. تعیین ضرایب تعاملی با مقایسه ی تابع مخاطره ی اجزا 
که در باال بدست آمده با استفاده از معادله ی 1

1. جمع آوری داده ی شکست برای همه ی اجزای درگیر شده

3. مخاطره ی تعاملی و مستقل اجزا را در معادله ی 1 وارد کنید
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شکل 3. روش تجارب آزمایشگاهی برای برآورد ضرایب تعاملی

ــگاهی می تواند برای غلبه  روش تجارب آزمایش
ــع آوری داده از زمینه ها استفاده  ــکالت جم بر مش
ــاب عمر، اغلب  ــات شت ــود. با این حال، آزمایش ش
ــه طراحی و  ــوالً نیازمند ب ــد زیرا معم ــه ان پرهزین
ساخت تجهیزات آزمایشی خاصی هستند. عالوه بر 
این، این روش اغلب درگیر استفاده از مکانیزم های 
ــای مخاطره همان طور  خرابی در توسعه ی مدل ه

که در مثال باال نشان داده شده است می گردد.

2.4. روش مبتنی بر مکانیزم تعامل خرابی
ــی می توانند بر اساس مکانیزم خرابی   ضرایب تعامل
ــد. برای مثال،  ــا دینامیک خرابی محاسبه شون و ی
ــب دارد، شفت  ــک یاتاقان کمی عی ــی که ی هنگام
ــت. این ارتعاش  ــا آن ارتعاش خواهد داش مرتبط ب
ــش می دهد. ارتباط  ــال خرابی شفت را افزای احتم
ــت می تواند با  ــی شف ــوب یاتاقان و خراب ــن عی بی
ــتگی  ــک و تئوری خرابی خس ــاده از دینامی استف

تعیین شود.

5.2. روش برآورد متخصصان 
ــب تعاملی می توانند بر طبق تجارب طراحان،  ضرای
ــرات برآورد  ــان و کارکنان نگهداری تعمی سازندگ
ــرای استفاده از این  ــأله ی کلیدی ب شوند. یک مس

روش از بین بردن تعصبات ذهنی است.

3. نتایج
تحلیل دقیق خرابی های تعاملی که توسط تعامالت 
ــای مهندسی ایجاد  ــزا در دارایی ه ــی بین اج  خراب
می شوند، برای طراحی و نگهداری بهینه ی دارایی ها 
ــی بین دو جزء  ــی است. درجه ی تعامل خراب  حیات
می تواند با استفاده از یک ضریب تعاملی نشان داده 
ــه ی خرابی های تعاملی، ضرایب  شود. برای محاسب

تعاملی باید به دقت برآورد شوند.
ــرآورد ضرایب  ــرای ب ــه، پنج روش ب ــن مقال ای
ــر روش مزایا و  ــت. ه ــنهاد کرده اس ــی پیش تعامل
ــال  ــوری احتم ــود را دارد. تئ ــای خ محدودیت ه
محاسبه ی ضرایب تعاملی را به صورت دقیق ممکن 
ــازد. با این حال، محاسبه ی ضرایب تعاملی با  می س
استفاده از تئوری احتمال اغلب به دلیل محاسبات 
ــده غیر عملی است. برآورد ضرایب  ریاضیاتی پیچی
ــی تاریخی  ــاده از داده های خراب ــا استف ــی ب  تعامل
ــان دهد.  ــی را دقیق تر نش ــد وضعیت واقع می توان
ــد داده  های خرابی کافی است  اما این روش نیازمن
ــود پایایی  ــن داده ها با بهب ــع آوری ای ــب جم  و اغل
دارایی ها دشوار است. برای نشان دادن عدم کفایت 
ــگاهی اتخاذ  داده های خرابی، روش تجارب آزمایش
ــد به ساخت  ــن روش نیازمن ــن حال، ای ــد، با ای ش

تجهیزات آزمایش دارد و اغلب پرهزینه است.
ــزم تعامالت خرابی  ــای مبتنی بر مکانی روش ه
ــن می توانند برآورد دقیقی فراهم نمایند. با  همچنی

1. بررسی پیکربندی و اصول کاری یک سامانه مهندسی

2. بررسی حاالت خرابی بحرانی که تعامالت خرابی دارند. حاالت  خرابی بحرانی 
بدین معناست که این حاالت  خرابی برای عملکرد سامانه خطرناکند.

3. برنامه های آزمایش را طراحی کنید و در هر آزمایش، یک جزء اثر گذار را انتخاب 
کرده و همه ی اجزای اثر پذیر را تعیین کنید.

4. فاکتورهای بیرونی عمده ای که وضعیت سالمت اجزای اثرگذار را تحت تأثیر قرار 
خواهند داد تعیین کنید و شاخص های عمده ای که زوال اجزای تأثیرپذیر را نشان 

می دهند تعیین کنید.

5. فرآیند زوال جزء اثر گذار به کار برده می شود گذار را شبیه سازی کنید. اگر 
فرآیند از طریق فاکتورهای خارجی کنترلی کنترل شد.

 PCM 6. شاخص ها را نظارت کرده و مخاطره ی اجزای تأثیرپذیر را با استفاده از
برآورد کنید.

7. مخاطره ی تعاملی و مستقل اجزا را در معادله ی 1 وارد کنید.

8. ضرایب تعاملی که نشان دهنده ی اثر اجزای اثرگذار بر روی اجزای تأثرپذیر
مستند را برآورد کنید. 

9. گام های 4 تا 8 را برای اجزای اثرگذار دیگر تکرار کنید.
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ــن حال، این روش به درک مکانیزم های تعامالت  ای
خرابی وابسته است و اغلب به موارد خاصی محدود 
ــرآورد توسط کارشناسان می تواند  می شود. روش ب
ــردد. با این  ــترده ای اتخاذ گ برای سناریوهای گس
حال، دقت ضرایب برآورد شده، تا حد زیادی توسط 
تعصبات ذهنی برآوردگر تحت تأثیر قرار می گیرد. 
هر فردی باید این روش ها را بر اساس شرایط موارد 
ــد. به صورت متناوب،  ــر به فرد انتخاب نمای منحص
ــی از این روش ها  ــت که فردی از ترکیب ممکن اس

استفاده کند. 

شکل 4. روش مبتنی بر مکانیزم تعامل خرابی برای برآورد ضرایب تعاملی

1. تحلیل ساختار سامانه و درک مکانیزم های خرابی

2. مدل رابطه ی میان خرابی های اجزا بر اساس مکانیزم یا تئوری
دینامیک تعامالت خرابی

3. محاسبه ی مخاطره ی جزء با استفاده از مدل های فیزیکی و تئوری 
قابلیت اطمینان

4. تعیین ضرایب تعاملی توسط مقایسه ی توابع مخاطره ی اجزا 
به دست آمده ی باال با مادله ی 1
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تلفیق سامانه ی هوشمند اندازه گیری و مدیریت 

انرژی با منابع تولید پراکنده

وجود شبکه هاي گسترده ي انتقال انرژي الکتریکي 
ــي از  ــرف یک ــز مص ــه مراک ــت ب ــاط دوردس از نق
ــي جهان است.  ــاي شبکه هاي برق کنون شاخصه ه
ــب فراواني  ــکالت و مصائ ــن چیدمان شبکه مش ای
مانند تلفات انرژي الکتریکي در مسیر هاي طوالني 
و همچنین تهدید پایداري شبکه را سبب مي شود. 
ــود شبکه هاي توزیع که تنها از طریق  از طرفي وج
ــال تغذیه مي شوند همواره این  این شبکه هاي انتق
ــي و ناپایداري قرار  ــا را در معرض خاموش شبکه ه
ــي از راه کارهاي پیش رو برای غلبه بر  مي دهد. یک
ــرژی پراکنده1  ــاده از منابع ان ــکالت، استف این مش
ــن  ــاده از ای ــه ی استف ــد. راه بهین )DER( مي باش
ــت. در هنگام اختالل  ــاد ریزشبکه2 اس ــع ایج مناب
ــه ی  توزیع  ــه، ریزشبکه از شبک ــوب در شبک و آش
ــاش موجود  ــده و جزیره ی  حاصل از اختش جدا ش
ــن توانایي در  ــرق ایزوله مي گردد. ای در شبکه ی  ب
ــد و مصرف را در  ــاد جزیره هایي مجزا که تولی ایج
خود دارند باعث افزایش قابلیت اطمینان نسبت به 
شبکه هاي متداول مي شود و از طرفي باعث ارایه ی 
ــوان و امنیت باال به  ــر، ارتقا کیفیت ت خدمات بهت

مشترکین مي گردد.     

1. Distributed Energy Resource
2. Micro Grid

AMI ،DER ،واژه هاي کلیدي: ریزشبکه
مهندس مهدی آرین

 مدیر دپارتمان شبکه های هوشمند برق 
شرکت کنتورسازی ایران
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1. مقدمه 
ــون مانند در  ــره گ ــدي جزی ــا پیکره بن ریزشبکه ه
ــتند  ــترکان هس ــاي توزیع در نزدیکي مش شبکه ه
ــک یا چند منبع تولید  ــه مجموعه اي از بارها و ی ک
پراکنده را در بر  مي گیرند. آن ها را مي توان به عنوان 
ــترکین با بارهای مختلف، منابع  مجموعه اي از مش
ــرژی پراکنده )شکل 1(، تجهیزات کنترلی و یک  ان
ــه ی کنترلی محلی توصیف کرد که  مي توانند  سامان
ــع و هم در  ــال به شبکه ی توزی ــم در حالت اتص ه
حالت جزیره اي و منفک از آن کار کنند ]1،2و3[.

ــرای مصرف  ــي ب ــاي فراوان ــا مزای ریزشبکه ه
ــه از آن جمله  ــان مي آورند ک ــه ارمغ ــان ب کنندگ
ــا تأمین توان  ــت اطمینان ب ــود قابلی ــوان بهب مي ت
مطمئن توسط خود جزیره در مدت زمان خاموشي 

و بهبود کیفیت توان را نام برد. 
ــث کاهش تلفات  ــر آن ریزشبکه ها باع عالوه ب
ــردن فاصله ي تولید و مصرف و مدیریت  با کوتاه ک
ــر و نگهداري را  ــي می شوند و فرآیند تعمی خاموش
ــاده از  ــد، همچنین با استف ــان می کنن ــیار آس بس
ــر و انرژي هاي نو و پاک و  ــع انرژي تجدیدپذی مناب
فناوري هاي ذخیره ی انرژي مزایای فراواني نصیب 

جامعه مي گردد. 
ــه اي  ــه گون ــا ب ــرل ریزشبکه ه ــه ی کنت سامان
ــیار زیاد  طراحي شده است که با ایمني و امنیت بس
ــه را در دو حالت کار به صورت  ــاي سامان فعالیت ه
ــي از شبکه ی توزیع  جزیره اي و کار به عنوان بخش
ــرل و حمایت  ــت توزیع نیروی برق کنت یک شرک
ــرل مي تواند بر پایه ي  ــن سامانه ی کنت مي کند. ای
یک سامانه ی کنترل مرکزي شکل گرفته باشد و یا 
به صورت پراکنده در هر جزیره ی تشکیل دهنده ی 
ــه جزیره از  ــي ک ــردد. هنگام ــاد گ ــه ایج ریزشبک
ــه ی اصلي قطع مي شود، سامانه ی کنترل باید  شبک
سطح ولتاژ محلي و فرکانس تولید را کنترل کند و 
ــاوت میان تولید و مصرف توان اکتیو و راکتیو را  تف
در جزیره محاسبه و اقدامات الزم را جهت پایداری 
ــه را در مقابل خطاها،  ــه انجام دهد و ریزشبک شبک
ــي و حوادث حفظ کند و مصرف  رخدادها، خاموش

مشترکان را در بهینه ترین حالت حفظ نماید. 
ــع نیروی برق  ــي شرکت هاي توزی اما به دالیل
ــا را در حال حاضر به  ــت به سمت ریزشبکه ه حرک
ــي از این دالیل در ادامه ذکر  صالح نمي دانند برخ

شده اند]4[:
ــکالت مربوط به کنترل کیفیت  .مسایل و مش
ــداول و یا وجود  ــاژ نامت ــوح ولت ــد وجود سط مانن
فرکانس خارج از محدوده ي قابل تحمل تجهیزات؛ 
.جلوگیري از اتصال مجدد ریزشبکه به شبکه 
در حالتی که فاز ولتاژ متفاوتی بین شبکه ی توزیع 
و منابع تولید پراکنده ی موجود در ریزشبکه وجود 

دارد؛ 
ــام باز وصل  ــود آمدن تداخل در هنگ .به وج

جزیره به شبکه ی توزیع؛ 

ــد  ــرات تهدی ــوادث و خط ــري از ح .جلوگی
کننده ی مأموران شرکت هاي توزیع نیروی برق در 
هنگام کار با خطوطي که باید بي برق باشند؛ اما به 

علت وجود ریزشبکه ها به نحوي برق دار شده اند؛ 
ــایل ایمني و حفاظتي در برطرف  .به دلیل مس
کردن خطاهایي که ممکن است توسط سامانه هاي 

درون ریزشبکه آشکار و شناسایي نشوند؛ 
.جلوگیري از محکوم شدن شرکت های توزیع 
نیروی برق در مسایل و شرایطي که خارج از کنترل 

آن ها بوده است. 
ــت، محرک هاي  ــط در حال تغییر اس اما شرای
اقتصادي، رشد فناوري ها و مسایل زیست محیطي 
ــدي و نماي کنوني  ــال اعمال تغییر پیکره بن در ح

شبکه ي برق از تولید تا توزیع مي باشد]8-5[.

2. سامانه ی هوشمند اندازه گیری و 
مدیریت انرژی

ــت  مدیری و  ــری  اندازه گی ــد  هوشمن ــه ی  سامان
ــه اي از کنتورهاي  ــرژیAMI( 1( شامل مجموع ان
 ،LAN ــای مخابراتي، شبکه ی هوشمند2، ماژول ه
جمع کننده  هاي داده3، شبکه ی WAN، سامانه ی 
ــت شبکهNMS( 4( و نیز سامانه ي مدیریت  مدیری

داده5 مي باشد]9[.
1. Advanced Metering Infrastructure
2. Smart Meter
3. Data concentrator
4. Network Management System
5. Data Management System

شکل  1.  استفاده از منابع انرژی پراکنده در شبکه ی توزیع، یکی از المان های اصلی ایجاد ریزشبکه ها است.

شکل2. ریزشبکه به صورت جزیره ای در شبکه ی توزیع برق عمل می کند.

ریزشبکه ها تلفیق سامانه ی هوشمند اندازه گیری و...
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شکل  4. توربین های بادی مبدل انرژی

Smart meter

Smart meter

Smart meter

...

Data 
Concentrator

LAN WAN

Central
control
system

IHD

HAN
 

ــازی سامانه ی هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی، اطالعات مربوط  شکل 3 . با پیاده س
به مصرف و تولید به صورت نزدیک به بی درنگ برای یک سامانه ی مرکزی ارسال می گردد.

ــاي هوشمند باید عالوه بر اندازه گیري   کنتوره
ــي اندازه گیري پارامترهاي  ــاي پایه، توانای پارامتره
ــر را نیز داشته باشند. این کنتورها باید بتوانند  دیگ
ــي مناسب به  ــم آوردن درگاه هاي مخابرات ــا فراه ب
ــز به منظور تهیه ی  ــاي رسیده از مرک درخواست ه
ــد و فرامین قطع و وصل  ــات الزم پاسخ دهن اطالع
صادر  شده از طرف مرکز را اجرا نمایند و در صورت 
بروز اتفاقاتي نظیر دستکاري، آن  را به مرکز گزارش 
ــن کنتورها همچنین باید با فراهم نمودن  دهند. ای
واسط ارتباطي مناسب ، ارتباط نمایشگر موجود در 

خانهIHD( 6(را با مرکز برقرار نمایند]10[. 
ــي را دارد که  ــن توانای ــي ای ــه ي مخابرات شبک
ــاي کنترلي و فرمان هاي صادره در مرکز  سیگنال ه
کنترل را به کنتور هوشمند ارسال و داده هاي ثبت 

شده در کنتور را به مرکز کنترل انتقال دهد .
روي  ــر  ب ــذاري  سرمایه گ ــت  مزی ــن  مهم تری
ــد، صرفه جویي در  ــري هوشمن ــه ی اندازه گی سامان
ــه ی توزیع است . به ویژه به  هزینه ي عملکرد سامان
هنگام نیاز به قرائت مداوم و متوالي کنتورها و نیاز 
ــت عدم پرداخت  ــترکین به عل به قطع اتصال مش
ــل مجدد آن پس  ــواردي دیگر و وص ــان یا م آبونم
ــکل ، بهره بردار دیگر نیازي به  از برطرف شدن مش
صرف وقت و هزینه و ارسال نفر کارآزموده به محل 
ــاي هوشمند این  ــرل کنتوره ــدارد و توسط کنت ن
ــاي مطلوب دیگر  ــات را به عالوه ي عملکرده عملی
ــت ویژه ، هزینه هاي  انجام مي د هد]11[ و این مزی

ساالنه ي بهره بردار را به شدت کاهش مي دهد . 
ــل خانه7  ــق شبکه ی داخ ــه از طری ــن سامان ای
ــل خانه با  ــگرهاي داخ ــط نمایش )HAN( و توس
ــرف ، باعث آگاهي  ــش اطالعات مربوط به مص نمای
ــرز استفاده از  ــرف و ط ــترک از چگونگی مص مش
انرژي در مواقع اوج مصرف مي شود و به این ترتیب 

هزینه هاي مشترک را نیز کاهش مي د هد .

6. In Home Display
7. Home Area Network

ــل  شام ــد  هوشمن ــري  اندازه گی ــت  زیرساخ
ــا ، سامانه هاي  ــزات ، شبکه ه ــه اي از تجهی مجموع
ــاي سازمان دهي  ــا و فرآینده ــه ای ، پروتکل ه رایان
شده اي است که به منظور جمع آوري دقیق و انتقال 
اطالعات مصرف برق مشترک هایي که از شبکه هاي 
قدرت و توزیع استفاده مي کنند به کار مي رود . این 
ــم به این علت که نه  ــرفته مي نامی سامانه ها را پیش
ــتري مي پردازند  ــع آوري داده هاي مش تنها به جم
ــتند و به  ــن ، ایمن و سریع هس ــیار مطمئ بلکه بس
صورت خودکار به روز مي شوند و گسترش مي یابند . 
فناوري AMI این اجازه را به بهره بردار مي د هد که 

اعمال مختلفي را با صحت و دقت باال انجام دهد .

3. منابع انرژی پراکنده
منابع انرژی پراکنده در شبکه ی توزیع شرکت هاي 
ــع نیروی برق واقع مي شوند و با این کار دیگر  توزی
ــوط انتقال جهت ارسال توان الکتریکي  نیاز به خط
ــت به مراکز از بین مي رود.  از نیروگاه هاي دور دس
ــده شامل تجهیزات تولید انرژی  منابع انرژی پراکن
ــر مانند باد،  ــع انرژي تجدید پذی ــی از مناب الکتریک
ــد، امواج دریا، گرمای اعماق زمین، حرکت  خورشی
آب در رودخانه ها و غیره و تجهیزات ذخیره انرژی 

ــا، PHEVها و دیگر تجهیزات  مانند باتری خانه ه
هستند]12[. 

ــزات برقي  ــر تجهی ــرژی تجدیدپذی ــع ان مناب
ــت ذاتي اجازه  ــه این خاصی ــتند ک ماژورالري هس
ــادي را در فرآیند پیاده سازي به  ــري زی انعطاف پذی
ــن تجهیزات هم مي توان  ــا مي دهد]13[. از ای آن ه
ــا و مراکز مصرف  ــورت توزیع شده در شهره به ص
ــه صورت مجتمع  ــرد )شکل 3( و هم ب استفاده ک
ــه از صفحات  ــه صورت یک مزرع ــار هم ب و در کن
ــاددی و غیره که امکان  ــدی، توربین های ب خورشی
ــی را دارد  ــی از انرژی الکتریک ــد حجم انبوه تولی

)شکل 4(. 
ــال حاضر  ــه ي قدرت ح ــم بر شبک ــدل حاک م
ــش این گونه  ــدش در 100 سال پی ــام تول از هنگ
ــي در نیروگاه هاي بزرگ  ــرژي الکتریک است که ان
ــردد و از طریق خطوط  ــوان زیاد تولید مي گ و با ت
ــاال به مراکز مصرف و  ــال طوالني با ولتاژ هاي ب انتق
ــل 5 را ببینید(. در  ــار منتقل مي شود]14[. )شک ب
ــش مي یابد و این  ــرف، سطح ولتاژ کاه مراکز مص
ــترکان  ــق شبکه هاي توزیع بین مش انرژي از طری
تقسیم مي گردد. با گسترش این شبکه ها و افزایش 
مشترکان، این شبکه ها در نقاط مختلف منطقه اي، 
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ــي و بین المللي به هم متصل می شوند. این طرح  مل
ــه و تقریباً  ــاً کم هزین ــات الکترونیکي تقریب خدم
ــم در طول  ــاط شهري و متراک ــي را در نق مطمئن

سالیان متمادي به ارمغان مي آورد. 
ــازار آمدن تجهیزات  ــرفت فناوري و به ب با پیش
الکترونیکی حساس به سطوح swell و   sagولتاژ 
ــکالت  ــي و قطع برق مش و هارمونیک های فرکانس

زیادي در زمینیه ی کیفیت توان بروز نمودند. 
از طرفي افزایش استفاده ي مشترکان از وسایل 
ــد ادوات تهویه مطبوع و لوازم  ــرق پر مصرف مانن ب
خانگی مختلف، شبکه هاي توزیع را تحت فشار قرار 
داده و آن ها را به مرز اشباع رسانده است. و در آخر 
این که مشکالت زیست محیطي وجود نیروگاه ها ي 

متداول با چالش روبرو کرده است.
ــوان راه حلي براي  ــع انرژی پراکنده به عن  مناب
ــد؛ تجهیزاتي  ــکالت شناخته شده ان اتمام این مش
ــد انرژي به همراه  ــت ذخیره ی انرژي، تولی با قابلی
ــرفته ی سطح ولتاژ، فرکانس و  ادوات کنترلي پیش
ــا نزدیک به آن  ــترک و ی ــک در محل مش هارمونی
ــترکان  ــب مي شوند تا کیفیت توان را براي مش نص
ــزات در ادامه  ــن تجهی ــد. مزایای ای ــن کنن تضمی

ذکرشده اند]15[:
ــوه در نیروگاه ها با  .مـاژوالر بودن: تولید انب
ــیم هزینه ها بر مقدار مشترکان توجیه  تکیه بر تقس
اقتصادي پیدا مي کند. منابع انرژی پراکنده با تکیه 
ــادي مي یابند.  ــودن توجیه اقتص ــر در دسترس ب ب
ــا را در هر  ــاده ي آن ه ــودن امکان استف ــاژوالر ب م
ــري باعث  ــازد و این انعطاف پذی ــن مي س جا ممک
ــه توجیه اقتصادي  ــاده ي راحت تر و در نتیج استف

باالتر مي شود. 
ــاده از انرژي هاي  ــا استف .کارایـي باالتـر: ب
ــرق، منابع انرژی  ــروي ب ــر در تولید نی تجدیدپذی

ــد. منابع انرژی  ــیار باالیي دارن پراکنده کارایي بس
پراکنده در هر مکان از منابع اولیه ی انرژي موجود 
در آن مکان استفاده  مي کنند. برای مثال در نواحي 
ــد و در نواحي بادخیز از  ــر از انرژي خورشی آفتابگی
ــي نیز مي توان  ــاد و همچنین از گاز طبیع انرژي ب
ــرق در منابع انرژی  ــوان منبع تولید انرژي ب به عن
ــزات ذخیره ی انرژي  ــده استفاده کرد. تجهی پراکن
ــش کارایي این روش،  ــا نیز در افزای مانند باتري ه

نقش مهمي ایفاد کنند. 
.کاهش آلودگي: منابع انرژی پراکنده اصوالً 
با انرژي هاي تجدیدپذیر مانند باد، خورشید و غیره 
ــد، کار می کنند )در  ــه ذاتاً هیچ آلودگي ای ندارن ک
برخی از تعاریف استفاده از انرژي هاي فسیلي مانند 
ــرای تولید انرژی در این تجهیزات  گاز و نفت نیز ب
مجاز شمرده شده  است که در این حالت با استفاده 
از فناوري هاي بسیار پیشرفته سطح آلودگي پایین 

نگهداشته می شود(. 
.امنیت: به صورت ذاتي منابع انرژی پراکنده 
ــش مي دهند. هنگامي  ــي را در سامانه افزای افزونگ
ــک شبکه از بین  ــع تولید انرژي در ی ــه یک منب ک
ــرژی پراکنده خالء موجود را  مي رود باقي منابع ان
پوشش می دهند. همچنین منابع انرژی پراکنده با 
ــترده در کل سامانه،  جلوگیري از بروز اختالل گس

کیفیت توان را تأمین مي کنند. 

4. طرح پیشنهادي 
ــد اندازه گیری و  ــازي سامانه ی هوشمن در پیاده س
ــات دقیق مصرف  ــرژی )AMI( اطالع مدیریت ان
مشترکین و همچنین رویدادها و آالرم هاي حادث 
ــت توان به  ــد در مورد کیفی ــده و اطالعات مفی ش
ــار سامانه ی  ــه بی درنگ در اختی ــورت نزدیک ب ص
مرکزي )منظور سامانه ی مرکزی سامانه ی هوشمند 
ــری و مدیریت انرژی است( قرار مي گیرد.  اندازه گی

ــاهده مي شود؛ تمام  ــور که در شکل 6 مش همان ط
ــه سامانه ی مرکزي  ــترک ب اطالعات مربوط به مش
ــع در این فیدر منتقل مي شود. در طرح  کنترل واق
پیشنهادي در هر پست توزیع به جاي جمع کننده 
ــد8« قرار  ــام »واحد هوشمن ــک تجهیز به ن داده ی
مي گیرد که اطالعات شبکه ي زیر مجموعه خود را 
جع آوري، دسته بندي و تجزیه و تحلیل مي نماید.

ــات الزم خود را از  ــن واحد هوشمند اطالع  ای
کنتورهاي هوشمند نصب شده در سمت مشترکین 
ــت توزیع  ــون پس ــزات اتوماسی ــن تجهی و همچنی
نصب شده، به دست مي آورد. واحد هوشمند داراي 
ــبت  ــي کاهش یافته اما با همان المان ها نس وظایف
ــای توزیع  ــزي موجود در شرکت ه ــه ی مرک سامان
نیروی برق است. این واحد هوشمند یک سامانه ی 
ــاي سامانه ی  ــام توانایي ه ــت که تم ــد اس قدرتمن
مرکزي را دارد اما مقدار تجهیزاتي که تحت کنترل 

آن است کمتر است. 
ــیاري از تصمیم گیري ها  ــد بس ــد هوشمن واح
ــد و در موارد  ــار انجام مي ده ــه صورت خودک را ب
ــال اطالعات به سامانه ی کنترل  اندکي نیاز به ارس
ــب اجازه و یا دستورات خاص است.  مرکزي و کس
ــتر مخابراتي  ــن واحد هوشمند به عنوان یک بس ای
 مناسب با تمام تجهیزات درون جزیره ارتباط برقرار 
مي کند و همین طور از طریق یک لینک پر سرعت 
با سامانه ی کنترل مرکزي موجود در شرکت توزیع 

نیروی برق در ارتباط است. 
ــا پیاده سازي منابع انرژی پراکنده و تجهیزات  ب
ــترکان و همچنین در  ــوط به آن در سمت مش مرب

8. Intelligent Unit

شکل 5. شکل سنتی شبکه های برق
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ــا شرکت های  ــترکین ی ــه ی توزیع توسط مش شبک
ــه به توضیحاتي که در  ــع نیروی برق و با توج توزی
ــترکان آن هر  ــش سه داده شد این شبکه و مش بخ
ــک توانایي تولید توان الکتریکي و یا ذخیره آن را  ی
ــي کنتورهاي هوشمند  ــه دست مي آورند، از طرف ب
ــاهده می شود داراي  همان طور که در شکل 7 مش
یک واسط ارتباطي جهت ارتباط با تجهیزات تولید 
انرژی هستند. از طریق این واسط، سامانه ی کنترل 
مرکزي اطالعات الزم پیرامون کارایي این تجهیزات 
ــورات و اطالعات الزم را  ــت می آورد و دست را بدس
ــات شامل سیگنال هاي  ــال می کند. این اطالع ارس
هزینه و قیمت، فرکانس مرجع، ولتاژ مرجع، زمان 
ــرژي مانند  ــزات ذخیره ان ــال و درمورد تجهی اتص
ــان بارگیري و ذخیره ی انرژی و زمان  PHEV، زم

دشارژ انرژی ذخیره شده در شبکه مي باشد. 
ــاهده مي گردد  ــه در شکل 6 مش همان طور ک
شبکه ی موجود امکان بقا در حالتی که از شبکه ی 
ــت را دارد. در این حالت این  ــده اس ــی جدا ش اصل
ــمت  ــترکین(، از قس ــت توزیع تا مش شبکه )از پس
ــرژی پراکنده ی موجود  ــي جدا شده و منابع ان اصل
ــه تولید انرژي و یا آزادسازي انرژي ذخیره  شروع ب

Smart 
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شکل 6 . تلفیق سامانه ی هوشمند اندازه گیری و مدیریت با منابع انرژی پراکنده

ــاژ مرجع  ــع و سطح ولت ــس مرج ــا فرکان ــده، ب ش
مي نمایند. از طرفي کنتورهاي هوشمند نصب شده 
ــوط به میزان  ــترک اطالعات مرب ــل هر مش در مح
ــترک را ثبت  ــا واردات انرژی هر مش ــادرات و ی ص
ــه هر کدام را محاسبه  ــرده و هزینه هاي مربوط ب ک
ــح ولتاژ و  ــن کنتورهوشمند سط ــد. همچنی مي کن
ــترک را  ــس انرژي ورودي و خروجي هر مش فرکان
ــوان را کنترل مي نماید.  محاسبه کرده و کیفیت ت
ــترک  ــاي هوشمند میزان مصرف مش این کنتوره
ــاي اضطراری میزان  ــرل نموده و در حالت ه را کنت
ــدود مي نمایند و  ــرف را به یک حد آستانه مح مص
در حالت هاي کمبود انرژي مشترکان مهم به هیچ 

وجه بي برق نمي شوند.  
ــه از شبکه با فرمان  ــام جدایی ریزشبک در هنگ
ــری و مدیریت انرژی  ــه ی هوشمند اندازه گی سامان
ــود در شرکت توزیع؛ واحد هوشمند  )AMI( موج
ــت موجود  ــع در ابتدا حال ــت توزی ــود در پس موج
ــود در کنتور هاي  ــره و اطالعات موج ــل جزی در ک
ــت مي نماید، سپس فرمان  ــد را قرائت و ثب هوشمن
تولید به منابع انرژی پراکنده داده مي شود تا تولید 
ــد و خودکفایي شبکه  ــه سطح مصرف شبکه برس ب

ــره از شبکه ي اصلي جدا  ــل شود، سپس جزی حاص
ــوان مناسب انرژي  ــا کیفیت ت ــترکان ب شده و مش

مورد نیاز خود را دریافت مي کنند.
ــترکان برق تولیدي خود را با  در این شبکه مش
ــتر از آنچه برق را مي خرند، مي فروشند  قیمتي بیش
در نتیجه تشویق به تولید و ذخیره ی برق مي شوند. 
ــت توزیع،  ــب شده در پس ــد هوشمند نص واح
ــه را بر عهده مي گیرد و اطالعات  مدیریت ریزشبک
ــد دریافت مي کند و  ــاي هوشمن الزم را از کنتوره
ــه این کنتورها و به نوبه ي خود  دستورات الزم را ب
ــه تجهیزات مربوط به منابع انرژی پراکنده ارسال  ب

مي کند. 

5. نتیجه گیری 
ــي مطمئن تر و  ــا قادرند انرژي الکتریک ریزشبکه ه
ــترکان تأمین نمایند.  با کیفیت بهتري را براي مش
ــراي شرکت هاي  ــیار زیادي ب همچنین مزایاي بس
ــان مي آورند.  ــرق و جامعه به ارمغ ــع نیروی ب توزی
ــات ایمني و امنیتي در ریزشبکه ها  تأمین خصوصی
ــي از مهم ترین  ــن پیاده سازي آن ها یک و همچینی
ــروی برق است.  ــاي شرکت های توزیع نی دغدغه ه
ــد رسیدن به  ــر مي رسد کلی ــور به نظ ــن منظ بدی
ریزشبکه پیاده سازي سامانه ی هوشمند اندازه گیری 
ــرژی )AMI( در سطح شرکت های  ــت ان و مدیری
ــع انرژی  ــدي از مناب ــن بهره من ــع و همچینی توزی
ــده ی بکارگیری  ــاده از ای ــده می باشد. استف پراکن
ــت هاي توزیع  ــد« در پس ــد هوشمن ــز »واح تجهی
ــور پیاده سازي ریزشبکه ها  راهکاري عملي به منظ

است. 
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شکل  7 . واسط های کنتور هوشمند
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اتوماسیون خط شاتل 
بدنه ی خودروي تیبا

مهندس علیرضا نوري نژاد

کارشناس تکنولوژي نرم افزار
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با پایان یافتن تولید خودروي ریو در شرکت سایپا و 
جمع شدن خط تولید آن، تجهیزات و ماشین آالت 
ــاده شده بودند. به همین دلیل  مربوطه بدون استف
با توجه به تحت تحریم بودن تجهیزات اتوماسیون 
ــی بدنه1 با ربات هاي  ــاط خط عملیات تکمیل و ارتب
ــه ی فوق با  ــم که از مجموع ــه، بر آن شدی مربوط
ــرات و نوآوري هایي جهت تولید بدنه ی  اعمال تغیی
ــا 231 و تیبا 211 در سالن جدید تیبا استفاده  تیب

نماییم.  
در این نوشتار، فرآیند و ساز و کارهاي راه اندازي 
بخش عملیات تکمیلی بدنه خط تولید بدنه ی تیبا  
با در نظر گرفتن قابلیت تولید دو تیپ خودرو بیان 
ــه در این پروژه کاهش  ــود. نکته ی قابل توج مي ش
هزینه به لحاظ استفاده ی بهینه از تجهیزات موجود 

و بهره گیري از دانش و توان فني داخلي است. 
1. Body Complete 

 PLC ،کلمات کلیدی: عملیات تکمیلی بدنه
HMI،BOX، تیبا، شرکت سایپا

مهندس حمیدرضا ولي زاده

دانشجوي کارشناسي ارشد الکترونیک
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1. مقدمه
ــا در سال 1387 توسط  ــودروي کاماًل ایراني تیب خ
ــورت محدود تولید  ــت سایپا طراحي و  به ص شرک
ــد و از سال 1390 تولید انبوه آن در دستور کار  ش
سایپا قرار گرفت. با توجه به طراحي این خودرو در 
تیپ هاي مختلف، ایجاد تنوع و افزایش سطح کیفي 
و ایمني بدنه ی خودرو، تصمیم گرفته شد تا سالن 

جدیدي با فناوری روز دنیا و به صورت 
ــا به علت تحریم ها و  ــه خودکار ایجاد گردد. ام نیم
مواردي چون لزوم کاهش هزینه و عدم وجود زمان 
کافي براي خرید تمام تجهیزات این سالن، تصمیم 
ــود در سالن بدنه ی  ــر آن شد تا از تجهیزات موج ب
ــد آن متوقف شده است نهایت  خودرو ریو که تولی
استفاده صورت گیرد. عالوه بر استفاده از تجهیزات 
ــو، خط شاتل بدنه ی تیبا باید قادر  سالن بدنه ی ری
به تولید دو مدل تیبا 231 و تیبا 211  نیز می بود. 
بنابراین اجراي این پروژه با محوریت کاهش هزینه 
ــن تغییرات در ساختار مکانیکي و استفاده  و کمتری
از تکنیک هاي اتوماسیون و برنامه نویسي PLC  در 
دستور کار قرار گرفت. به کارگیري دانش مهندسي 
ــور و بهره برداري از تجهیزات  موجود در داخل کش
موجود با در نظر گرفتن تحریم هاي فعلي، از جمله 

جنبه های حایز اهمیت این طرح مي باشد. 
 

2. مشکالت موجود در اجراي  پروژه 
ــق طرحي که مهندسین صنایع و تولید جهت  مطاب
ــه ارایه کرده  ــش تکمیلي بدن ــروژه ی تیبا در بخ پ
ــات تکمیلی بدنه شامل 8  بودند، مجموعه ی عملی
ــتگاه کاري است در حالي که مجموعه ی قبلي  ایس
که در خط بدنه ی ریو قرار داشت و قرار بود در این 
پروژه استفاده شود، داراي 6 ایستگاه بود. از این رو 
ــتگاه جدید ساخته و به مجموعه  مي بایست 2 ایس

اضافه مي گردید.
ــال پروژه ها  الکتریک ــه ی  ــن ترسیم نقش قوانی
ــا  ــت سایپ ــدازي شرک ــب و راه ان ــت نص در مدیری
ــه ی آلماني  ــد استانداردهای مربوط ایجاب مي کن

ــور در شرکت سایپا از  ــود و به این منظ ــت ش رعای
ــود. ولي به دلیل  ــزار Eplan استفاده مي ش نرم اف
ــه هاي مجموعه ی قبلي تحت نرم افزار  این که نقش

ــره اي ترسیم شده  ــا استاندارد ک AutoCAD و ب
ــر نبود به  بودند، امکان رعایت استاندارد فوق میس
همین دلیل کار با همان فرمت کره اي، ادامه یافت.

3. معرفي تجهیزات پروژه 
همان طور که در شکل 1 مشخص است مجموعه ی 
مورد بحث شامل 4 بخش کلي است. بخش اصلي، 
مجموعه ی حرکتي )شاتل( و ایستگاه هاي کاري آن 
ــه داراي 8 استند است که از  ــرد ک ــر می گی را در ب
اولین تا آخرین ایستگاه با نام هاي 401 تا 408 نام 
 Load ــتگاه 401 به منظور گذاري شده است. ایس
بدنه توسط یک Droop Lifter روي خط تعبیه 
ــتگاه هاي 402 و 403 برخي  ــت. در ایس ــده اس ش
عملیات اپراتوري انجام مي شود. در مجاورت سمت 
ــتگاه هاي 404 و 405 مجموعه درهاي  راست ایس
جلو و عقب سمت راست و چپ خودرو آماده سازي 
ــتگاه 406 ادامه ی عملیات  و نصب مي شود. در ایس
ــتگاه  ــط تولید صورت گرفته و در ایس اپراتوري خ
407 مجموعه ی Hood )در بخش الگوریتم پروژه 
ــرار دارد که از طریق  ــد شد( ق ــح داده خواه توضی
ــور و درب صندوق روي خودرو  نصب   آن درب موت
ــتگاه 408 مرحله ی پایاني خط است  می شود. ایس
ــتگاه توسط یک  ــه ی تکمیل شده از این ایس و بدن
ــتگاه داراي یک  ــر  Unload مي شود. هر ایس کری
PLC BOX مجزا است که تمام المان هاي ورودي 
ــتگاه به PLC BOX مخصوص  و خروجي هر ایس
ــروژه داراي یک  ــود. این پ ــي مي ش خود کابل کش
PLC BOX ــه تمام ــوي PLC اصلي است ک تابل

ــه آن مرتبط  ــه ی Profibus ب ــا از طریق شبک ه
هستند. در اصل این تابلوي کنترل اصلي به عنوان 
ــا به عنوان Slave در  Master و PLC BOXه
شبکه ی کنترل ایفای نقش می کنند. تابلوي کنترل 

اصلي مجهز به سامانه ی HMI نیز مي باشد.

ــدد operation box هم به منظور کنترل  سه ع
ــده، به طوري  ــزات در نظر گرفته ش ــي تجهی دست
ــاي سمت  ــا مجموعه ی درب ه ــي از آن ه ــه یک ک
ــه ی درب هاي سمت چپ  راست و دیگري مجموع
ــتگاه هفت  ــرل مي نماید،  box سوم در ایس را کنت
ــرل مجموعه ی  ــه وظیفه ی آن کنت ــرار گرفته ک ق
ــتگاه  Hood است. در سمت چپ و راست هر ایس
ــک تابلوي کوچک ــک )401( ی ــتگاه ی  به جز ایس

ــد اتمام کار آن  ــت تأیی Work Complete جه
ــرار داده شده  ــتگاه توسط اپراتور هر سمت، ق ایس

است.

4. الگوریتم پروژه 
ــد دو نوع خودرو در  ــا توجه به وجود قابلیت تولی ب
ــؤول خط تولید  ــن مجموعه، ابتدا الزم است مس ای
مدل خودروي مورد نظر جهت تولید را در نمایشگر 
ــر روي تابلوي کنترل اصلي  )HMI( نصب شده ب
تعیین و تأیید نماید. با اجراي این کار سیلندرهاي 
ــک سري جک پنوماتیکي جهت کمک  Swing )ی
ــتگاه ها  ــه ی ایس ــات Clamping( هم ــه عملی ب
ــط با نوع بدنه  ــت تعریف شده ی مرتب را در موقعی
ــاده ی بارگیري  ــه آم ــد. حال مجموع ــرار مي ده  ق
ــه روي  ــن بدن ــرار گرفت ــا ق ــن ب ــد. بنابرای مي باش
ایستگاه ها، میکروسوییچ هاي Part Load تحریک 
ــده و در صورت ارسال سیگنال صحیح، کلمپ ها  ش
ــران تولید  ــه کارگ ــد. از این مرحل ــته مي شون بس
ــتقر در  ــد شروع به کار کرده و بدنه ی مس مي توانن
ایستگاه خود را تکمیل نمایند. اپراتور پس از پایان 
 Work Complete ــتي ــار الزم است که شس ک
ــتگاه هاي دو تا  ــد. در صورتي که ایس ــار ده را فش
ــالن Work Complete کرده باشند و  شش اع
ایستگاه هاي یک و هشت در حالت Ready باشند 
ــت فاقد اپراتور هستند(  ــتگاه هاي یک و هش )ایس
ــته باشد، لیفترهاي  ــل ابتدا و انتهاي خط بس و قف
ــه در وضعیت Up قرار مي گیرند، از این  حامل بدن
مرحله به بعد شرایط حرکت شاتل )با سرعت کم یا 
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زیاد( توسط میکروسوییچ هایي که در محل مناسب 
قرار گرفته است کنترل مي گردد. در صورت پایدار 
ــوق، شاتل حامل بدنه با سرعت کم  بودن شرایط ف
ــس از طي مقداري  ــروع به حرکت مي نماید و پ ش
ــدن میکروسوییچ هاي  ــک درآم ــیر )از تحری از مس
ــت افزایش یافته و دوباره  Reduce( سرعت حرک
ــیر )تحریک شدن میکروسوییچ هاي  در انتهاي مس
ــن تغییر  ــش مي یابد. ای ــت کاه Reduce( سرع
ــور جلوگیري از وارد شدن ضربه به  سرعت به منظ
مجموعه ی شاتل است، به این صورت از فرسودگي 
ــه از روي لیفترها جلوگیري  ــل و یا سقوط بدن شات
مي شود. وقتي حرکت Advance شاتل کامل شد 
ــه، قفل انتهاي خط  ــه منظور ثابت شدن مجموع ب
ــا روي استندها  ــا Down و بدنه ه ــته، لیفتره بس
ــتگاه  قرار مي گیرند. )در حقیقت بدنه ها به یک ایس
ــا Down شدن کامل  ــل می شوند( ب جلوتر منتق
ــه ی لیفترها، قفل انتهاي خط دوباره باز شده و  هم
شاتل شروع به حرکت در جهت Return مي نماید 
و با رسیدن به انتهاي مسیر قفل ابتداي خط بسته 
ــل کردن بدنه و  ــال شرایط براي تکمی مي شود. ح

تکرار مراحل فوق آماده است.   
بخش دوم و سوم عملیات تکمیلی بدنه مجموعه ی 
Door Jig است که در طرفین شاتل قرار مي گیرند. 
ــوار کردن درب هاي جلو و  این مجموعه ها براي س
 Door ــب روي بدنه استفاده مي شوند. عملکرد عق
ــابه یکدیگر است به این  Jigهاي چپ و راست مش
ــر Down است درب توسط  ــورت که وقتي رول ص
ــرار مي گیرد و با زدن کلید پایي،  اپراتور روي آن ق
رولر Up مي شود و در راستاي فیکسچر درب قرار 
ــق هدایت درب بر  ــرد.. سپس اپراتور از طری مي گی

ــا آن را به سمت  Door Jig هدایت  روي غلتک ه
 Work Complete ــا استفاده از کلید مي کند. ب
ــاي سمت  ــه درب ه ــه ب ــتگاه 404 و 405 ک ایس
ــاص دارد، همانند مراحل زیر  ــپ و راست اختص چ
ــال داده مي شوند. در تحریک  ــا به بدنه اتص درب ه
ــا  ــک دوم کلمپ ه ــر Down و در تحری اول لیفت
ــن زمان  ــود. در ای ــته و Vacuum on مي ش بس
مجموعه ی Door Jig به صورت خودکار نسبت به 
افق تغییر زاویه مي دهد و سپس به منظور نشستن 
ــر انتهایي  ــر روي Door Jig استوپ ــل درب ب کام
ــود. در این زمان  ــته مي ش باز و استوپر جلویي بس
ــه مي بندد و درب  ــچ درب ها را روي بدن اپراتور پی
ــود. با استفاده از پدال موجود  به بدنه متصل مي ش
ــاز و خالء  ــا ب ــتگاه هاي 404 و 405 گیرهه در ایس
ــر جلویي باز و استوپر  قطع مي گردد. سپس استوپ
 Door Jig ــته مي شود. حال مجموعه انتهایي بس
ــورت خودکار تراز شده و لیفتر UP مي شود.  به ص
ــط بارگیري بعدي را  ــي است که شرای این وضعیت

مهیا مي کند.
ــه مجموعه ی  ــات تکمیلی بدن ــش چهارم عملی بخ
ــردن درب  ــوار ک ــراي س ــه ب ــد ک Hood مي باش
ــه این شکل  ــي رود. عملکرد آن ب ــار م ــور به ک موت
ــج شاتل،  ــتگاه پن ــدن بدنه به ایس ــت که با آم اس
ــد و اپراتور  ــت مي کنن ــو حرک ــا به جل Guideه
ــتي  درب موتور را روي Keep قرار مي دهد و شس

ــد.  ــتگاه 407 را مي زن Work Complete ایس
ــدر پنوماتیک متوالي است  Keep داراي دو سیلن
ــه در امتداد هم   ــراي افزایش کورس حرکت( ک )ب
ــاي  ــور در راست ــي درب موت ــد. وقت Up مي شون
ــور آن را روي  ــرار گرفت، اپرات ــورد نظر ق محل م

ــتي ــد و در انتهاي کار شس ــل مي کن ــه متص  بدن
ــت  ــن حال ــد. در ای Work Complete را مي زن
ــته و  Keep دوباره   ــب برگش ــه عق ــا ب Guideه

Down مي شود.

5. تغییرات در تجهیزات پروژه 
ــه ی شاتل سابق  ــه این که مجموع ــف. با توجه ب ال
ــه ی ریو( شامل  ــده در خط تولید بدن ــاده ش )استف
ــت  ــتگاه بود و خط جدید بر اساس هش شش ایس
ایستگاه طراحي شده بود، ضرورت اضافه کردن دو 
ایستگاه جدید به مجموعه ی قبلي به وجود آمد. دو 
ــر ساخته و با مجموعه ی  ــد با فرمت مورد نظ استن

فوق ترکیب گردید. 
ــوع محصول  ــق فقط یک ن ــه ی ساب ب. در مجموع
تولید و با توجه به فیزیک بدنه ی ریو، از چهار عدد 
گیره براي ثابت کردن بدنه روي ایستگاه ها استفاده 
ــي در مجموعه ی جدید عالوه بر گیره ها  مي شد. ول
ــده است و این به دلیل  ــز استفاده ش از Swing نی
ــوع محصول در این خط  ــود قابلیت تولید دو ن وج

تولید است.
ــر ابعادي و تعداد  ــا توجه به تغییر کامل از نظ ج. ب
قطعات به کار رفته در بدنه ی محصول جدید، تمام 
ــچرهای گیره تغییر کرده و با توجه  Jigها و فیکس
به ابعاد جدید ساخته شدند. مطابق با این تغییرات 
ــگرهای  و هماهنگي با بخش مکانیکال جدید حس

مجموعه نیز تغییر کرده و کامل تر شد.
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6. نوآوري در بخش الکتریکال و 
سخت افزار 

ــف. یکي از نوآوري هاي به کار رفته در این پروژه  ال
ــروه مکانیک و  ــترک بین گ ــک زبان مش ــاد ی ایج
 Process ــاي ــاده از جدول ه ــال با استف الکتریک
ــوري طراحي  ــن جدول ها ط ــد. ای Sheet مي باش
شده اند که الگوریتم هر ایستگاه و تجهیز به گونه ای 
ــون )الکتریکال( قابل فهم  ــه براي بخش اتوماسی ک
ــل شده، و حتي  ــط گروه مکانیک تکمی باشد توس
ــاي مربوط به  ــداد ورودي و خروجي ه مي توان تع

کارت هاي PLC را از این جداول استخراج کرد.
ــوي اصلي است که  ــروژه داراي یک تابل ــن پ ب. ای
 PLC ــط یک ــه را توس ــات کنترل مجموع عملی
ــن داراي دو عدد  ــام مي دهد. همچنی S7300 انج
ــارت ورودي دیجیتال 16 بیتي و یک عدد کارت  ک
ــي 16 بیتي است. نوآوري مهمي که در این  خروج
 PLC BOX  ــم مي خورد استفاده از پروژه به چش
 PLC ــتگاه یک ــت. در این پروژه براي هر ایس اس
ــت. این موضوع به  ــر گرفته شده اس BOX در نظ
ــیار حایز اهمیت است.  لحاظ سیم بندی سامانه بس
ــگرها و شیرهای برقي هر  با این روش کلیه ی حس
ــتگاه بدون اضافه کردن کابل جدید، به صورت  ایس
ــده و به کارت هاي  ــتقیم وارد PLC BOX ش مس
ــر PLC BOX داراي  ــود. ه ــل مي ش I/O متص
ــارت ورودي و خروجي است که توسط  ــدادي ک تع
PLC تابلوی اصلي آدرس دهي مي شوند؛ به طوري 
که تعداد کل ورودي ها و خروجي هاي استفاده شده 
ــن پروژه به ترتیب در حدود 650 و480 بیت  در ای

مي باشد.
ــوع  ــاژول ET200 ن ــا از م ج. در PLC BOXه
ــه داراي درگاه ــت ک ــده اس ــاده ش "L  و M استف

 PLC ــاس تمام ــر این اس ــتند. ب Profibus هس
ــوي اصلي  ــن شبکه به تابل ــق ای ــا از طری BOXه
ــاده از  ــازي به استف ــر نی ــد و دیگ ــل مي شون متص
ــاط I/Oها با تابلوي  ــاي معمولي جهت ارتب کابل ه

اصلي نیست. ]1[
د. براي به حرکت درآوردن مجموعه ی شاتل از یک 
ــت، این موتور توسط  ــور 3فاز استفاده شده اس موت
ــک اینورترKW 22 کنترل مي شود. روال کار در  ی
پروژه هاي قبلي و موارد مشابه این گونه بود که اگر 
ــه ی طراحي شده نیاز به وجود اینورتر بود  در سامان
ــخصاتي( به صورت سخت افزاري  )با هر توان و مش
ــتلزم استفاده از  سیم بندی مي گردید و این امر مس
ــن جهت  تعدادي کنتاکتور، رله، ترمینال و کانکش
برقراري ارتباط با PLC و ارسال فرامین مختلف به 

اینورتر و در نهایت موتور بود.
ــر گرفتن  ــا در نظ ــورد بحث ب ــروژه ی م ــا در پ ام
ــه، از روش نوین و  ــتر شبک ــات اینورتر و بس امکان
ــه اي استفاده نمودیم. در این روش یک ماژول  بهین

ــه گردید که از  ــر اضاف ــر روي اینورت Profibus ب
طریق سوکت و کابل Profibus به PLC متصل 

ــح منوط به تنظیمات  مي شود. ارتباط در این سط
ــدی  ــه ی Simatic و پیکربن ــزاري در برنام نرم اف

اینورتر مي باشد. 
ــر را در  ــوان آدرس گره اینورت ــق مي ت ــه دو طری ب
ــن آدرس به صورت  ــود: 1. تعیی ــه تعیین نم شبک
سخت افزاري )تغییر دادن دیپ سوییچ هاي موجود 

بر روي اینورتر(؛
2. تعیین آدرس به صورت نرم افزاري )تغییر پارامتر 

0918 در تنظیمات اینورتر(  
پس از نصب سخت افزار الزم و تعیین آدرس شبکه 
ــه ی  ــه ی Simatic و برنام ــت در مجموع مي بایس
ــاژول اینورتر  HW Config و Net Config م
ــاز GSD فایل  ــه و در صورت نی ــر اضاف ــورد نظ م
ــه شود. پس از دانلود کردن  مربوط به آن نیز اضاف
ــرات فوق در PLC ، الزم است صحت ارتباط  تغیی
با اینورتر بررسی شود، بنابراین مي توان از پنجره ی 
Setting Interface و کلید Test، شماره ی گره 
اینورتر را مشاهده نمود. به منظور راه اندازي اینورتر 
ــک جدول حافظه ی  ــت کنترل گرفتن آن، ی و تح
ــت مطابق با آن در  منطقي وجود دارد که مي بایس
ــف را به حافظه هاي  ــه ی PLC فرامین مختل برنام
ــاده از دستور  ــاص می دادیم. با استف PLC اختص
ــه ی فرامین  ــه )کلمه( که مجموع Move، حافظ
ــه ی از حافظه ی  ــه یک کلم ــر مي باشد را ب اینورت
ــخص شده است  ــه در کاتالوگ آن مش ــر ک اینورت
ــن طریق مقادیر حافظه به  ــال مي دهیم و به ای انتق

صورت بیتي و نظیر به نظیر انتقال داده مي شود. 
 LED اینورتر یک چراغ Profibus بر روي ماژول
ــي سامانه کمک زیادي  ــود دارد که به عیب یاب وج
ــگ آن قرمز باشد  ــر رن ــه طوري که اگ ــد، ب مي کن
ــر رنگ آن زرد باشد بیانگر  گویاي آالرم است و اگ
این است که سخت افزار و اتصاالت برقرار است. اما 
ــادل اطالعات صورت نمي گیرد و اگر رنگ چراغ  تب

سبز باشد سامانه بطور کامل  در حال کار است.

7. نوآوري در بخش اتوماسیون و 
برنامه نویسي

ــاط تجهیزات مبتني  ــف. چون در این پروژه ارتب ال
ــرورت نیاز به داشتن بازخورد از  بر شبکه است، ض
ــاس مي شد.  وضعیت لحظه به لحظه ی شبکه احس
بنابراین یک تابع عملیاتی در برنامه تعریف شد که 
ــود در شبکه ی محلي PLC را  تمام گره هاي موج
ــه صورت بی درنگ بررسی کرده و در صورت قطع  ب
شدن هر کدام از گره ها، تابلو پیام خطا خواهد داد. 
ــي صحیح، استفاده از  ب. رعایت اصول برنامه نویس
ــات مناسب و دقیق در برنامه ها و  نمادها و توضیح
تعریف توابع مجزا براي هر یک از تجهیزات جانبي 
ــتگاه هاي کاري از دیگر نقاط قوت این طرح  و ایس

مي باشد. 
ــدي  ــک جدی ــو تکنی ــي تابل ــه ی اصل ج. در برنام
ــوردي از وضعیت  ــازي شده است که بازخ پیاده س

رل
ــت

ــ
کن

ــد. این قابلیت  ــي PLC به ما مي ده CPU داخل
 Master On یا CPU RUN براي ایجاد پرچم
برنامه به کار مي رود که دقت و امنیت بسیار باالتري 
نسبت به روش هاي قبلي دارد. براي این منظور یک 
حافظه ی کلمه در OB100 فراخواني کرده ایم که 
ــي مي شود و این  ــدار آن توسط CPU رونویس مق
مقدار به صورت دایم توسط دستورات مقایسه گر با 
کدهاي عددي خاصي مقایسه مي شود. بنابراین در 
صورت تشخیص مغایرت، آالرم الزم فعال مي شود.

8. بخش پایش]2[
ــا و  پایش رفتار تجهیزات  به منظور نمایش خطاه
مختلف مجموعه، یک نمایشگر MP370 زیمنس 
ــه شد که توسط  ــي در نظر گرفت ــوي اصل روي تابل
ــي و طراحي شده  نرم افزار ProTool برنامه نویس
ــگر به  است. برنامه ی طراحي شده براي این نمایش
ــه اي است که جزییات کامل تجهیزات از جمله  گون
 ،GRAPHICS  ،ACTION  ،CAR TYPE
SUPERV -  ،ERROR  ،INTERLOCK

SOR و غیره را نمایش مي دهد. 

9. نتیجه گیري
ــط شاتل  ــي راه اندازي خ ــه، چگونگ ــن مقال در ای
ــا شرح داده  ــه خودروي تیب ــات تکمیلی بدن عملی
ــد که با اجراي این طرح کاهش هزینه اي معادل  ش
70 درصد برآورد اولیه در بخش پروژه هاي شرکت 
ــا به دست آمد. بدیهي است اجراي این پروژه  سایپ
ــي، تأثیرات مثبت به لحاظ  عالوه بر کاهش بار مال
ــش بهره وري،  ــش و فناوري، افزای ــازي دان بومي س
ــر جلوه دادن تحریم ها را  توانایي سازمان و بي تأثی

به دنبال داشته است. 
 

 

]1[http//:www.industry.usa.siemens.
com
]2[ Human machine inter face sys-
tem Siemens

منابع:
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سامانه های اسکادا 
حمله ها و راهکارهای دفاعی

ــوع امنیت در سامانه های اسکادا  این مقاله به موض
ــک دفاع جامع  ــرای اجرای صحیح ی ــردازد. ب می پ
ــری، فراهم نمودن  ــل در برابر حمالت سایب و کام
برخی پیش نیازها، از قبیل درک صحیح از سامانه ی 
ــاد تفکر صحیح  ــادا، درک مفهوم حمله و ایج اسک

جهت دفاع هوشمند امری الزامی است.
ــورهای  ــا توجه به فاصله ی علمی ایران با کش ب
صنعتی و عدم توجه صنایع مادر به دفاع هوشمند، 
ــادا مورد  ــر، سامانه های اسک ــا ی اخی ــی سال ه ط
ــور  استفاده در صنایع کلیدی و زیرساخت های کش
ــان ایران  ــورد حمله ی دشمن ــواره از اهداف م هم
ــأله ی امنیتی یافتن  ــن مس ــد. با اهمیت تری بوده ان
ــؤال است که:  ــع به این س ــی صحیح و جام پاسخ

راه های ایمن کردن اسکادا چسیست؟ 
ــی می شود تا مفاهیم  ــا توجه به این مهم سع ب
ــرای القای یک  ــه و راهکارهای دفاعی ب کلی حمل
ــاع سایبری ارایه  ــوم حمله و دف ــر کلی از مفه تفک

شود. 

واژه هاي کلیدي: اسکادا، حمله، امنیت، دفاع سایبری
مهندس صابر درویش
 مدیرعامل شرکت 

فن آوری پیشگامان صنعت آرکا زاک
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1. مقدمه
ــای اسکادا به آغاز استفاده  اهمیت امنیت سامانه ه
ــور آمریکا در  ــن سامانه در صنایع حیاتی کش از ای
دهه ی 1960 )1330 ه.ش( برمی گردد. اما با توجه 
ــران با رشد فناوری در  ــور ای به عدم هماهنگی کش
دنیا، استفاده از این سامانه در ایران سابقه ای تقریباً 
ــه کارفرمایان دولتی ایران  ــه دارد. متأسفان 20 سال
طبق سنت و روال همیشگی خود برخالف همتایان 
اروپایی شان ]1[ هیچگاه به هشدارهای شرکت های 
ــش محور در این حوزه توجه نکرده و اخیراً پس  دان
ــد حمله ی مخرب به سامانه های اسکادا مورد  از چن
ــه فکر امنیت این  ــور ]2[ اکنون ب استفاده در کش
ــای دفاعی مورد  ــه راهکاره ــا افتاده اند ک سامانه ه
ــد کارایی و هوشمندی  استفاده در حال حاضر فاق
ــل همچنان می توان  ــد. به همین دلی الزم می باشن
ــاری را در صنایع ایران  ــی بی شم حفره های امنیت

مشاهده نمود.
همان طور که پیش از این گفته شد استفاده از 
ــادا در صنایع مادر و حیاتی، باعث  سامانه های اسک
ــه عنوان هدفی آسیب پذیر،  شده تا این سامانه ها ب
همواره مورد توجه دشمنان و تروریست ها قرار داشته 
باشند. اما نکته ی مهم ذکر این چند سؤال است که:

ــه سامانه ی  ــه ی »حمله ب ــر جمل ــا ذک .آیا ب
ــر باید بر حمالت  ــادا« تمام تمرکز متولیان ام اسک

نرم افزاری معطوف شود؟
ــای  حمله ه از  ــر  مخرب ت ــی  حمله های ــا  .آی
نرم افزاری وجود دارد؟ راهکار کاربران این سامانه ها 

در برابر حمالت مذکور چه می تواند باشد؟
با توجه به غرض ورزی برخی کشورهای صاحب 
ــبت به ایران که متأسفانه از هیچ روشی  فناوری نس
برای ضربه زدن به ایران عزیز کوتاهی نمی کنند]3[ 
ــورهای مذکور به حمله به سامانه های  و توجه کش
ــی این  ــه دلیل کم هزینه بودن و اثربخش اسکادا، ب
ــای تهاجمی،  ــه با سایر روش ه ــالت در مقایس حم
ــواره آماج حمله ی  ــع مادر و حیاتی ایران هم صنای

این کشورها خواهند بود.
ــل، راهکارهای دفاعی ما به هوشمندی  در مقاب
ــه نبوده و تاکنون راهکارهای  حمالت صورت گرفت
ــه صنایع ما  ــای گزافی را ب ــا هزینه ه ــی نابج دفاع

تحمیل کرده است. 

2. مفهوم حمله به سامانه های اسکادا
ــه سمت ساخت »سامانه های  در حال حاضر دنیا ب
باز1« گرایش دارد، این سامانه ها امکان یکپارچگی 
بین تجهیزات سازندگان مختلف را فراهم می کنند؛ 
ــش خطرات ناشی  ــا در عین حال منجر به افزای ام
از دسترسی ساده تر به شبکه های صنعتی شده اند.

ــیاری از سامانه های  ــای داخلی در بس شبکه ه
ــای  ــه سامانه ه ــر TCP/IP و از جمل ب ــی  مبتن
ــا توجه به این نکته که  اسکادا استفاده می شوند. ب

1. OPEN

ــود را به وسیله ی  ــا و RTUها اطالعات خ PLCه
ــروه از پروتکل ها و شبکه های خارجی مانند  یک گ
 DNP3 و MODBUS ،RS-485 ، RS-232
ــترهای ارتباطی مانند خطوط  و معموالً توسط بس
تلفن، ماهواره، شبکه های رادیویی خصوصی و غیره 
ــک شبکه ی داخلی   ــد ایجاد تنها ی منتقل می کنن
ــر »مصونیت از حمالت  ــزا در جهت القای تفک مج
خارجی« می تواند حفره های امنیتی بسیاری را در 
ــالوه بر آن با توجه به این  ــه به وجود آورد. ع سامان
ــن پروتکل ها تحت مالکیت  ــیاری از ای نکته که بس
نمی باشند می توان با دسترسی به بسترهای انتقال 

تقریباً هر ضربه ای را به یک سامانه وارد کرد.
ــیاری  ــی در بس ــای صنعت ــت در شبکه ه امنی
ــرل موضوعی چالش  ــا از جمله اتاق کنت از محل ه
ــت. در واقع سامانه های اسکادا اطالعات  برانگیز اس
ــک اطالعاتی ارسال می کنند که  خود را به یک بان
ــه ی اسکادا دارای یک  ــن بانک اطالعاتی و سامان ای
ــیر ارتباطی مشترک  ــتر ارتباطی یکسان یا مس بس
ــیر  ــای وجود یک مس ــه معن ــن ب ــد، و ای می باشن
دسترسی به سامانه های اسکادا و شبکه های انتقال 
ــر سامانه ی مبتنی بر TCP/IP و  داده از طریق ه
ــی می تواند به  ــت. از این رو این دسترس ــه اس رایان

صورت تمام وقت و 24 ساعته باشد.
ــک موقعیت  ــار باعث پدید آمدن ی ــن ساخت ای
ــه روش های  ــه سامانه های اسکادا ب ــرای حمله ب ب
ــان اتاق کنترل( و  ــف )از جمله توسط کارکن مختل

اهداف مختلف می باشد.
ــاس نمی توان حمله را تنها به از بین  بر این اس
ــه ی مردم در  ــواردی که عام ــردن اطالعات یا م ب
ــه حمله ها می توانند در  ــن دارند تعبیر کرد بلک ذه
ــا و با راهبردهای  ــای مختلف و به روش ه مرحله ه
ــاس می توان  ــورت پذیرند. بر این اس ــون ص گوناگ

مفهوم حمله را به صورت زیر بیان نمود: 
ــر عملیاتی که به هر  ــه عبارت است از ه »حمل
ــب منافع متضاد با منافع بهره بردار  روشی برای کس

به کار گرفته می شود.«
ــه عنوان مثال 4 نمونه از حمله ها به شرح زیر  ب

می باشند:
ــروع به اطالعات یک سامانه  1.  دسترسی نامش

در جهت تغییر کفه ی ترازو در یک مذاکره؛
ــردن سامانه ی  ــوش کردن و ری ست ک 2. خام

تحت کنترل؛
3. ارسال اطالعات اشتباه به بهره بردار؛

4. نابودی بانک اطالعات.

1.2. انواع حمله ها به سامانه های اسکادا
ــه در بخش های پیش عنوان  با توجه به مطالبی ک
ــیار گسترده باشد که این  شد، حمالت می تواند بس
ــل طبقه بندی و  ــوارد زیر قاب ــالت بر اساس م حم

مطالعه می باشند: 
1. زمان بندی؛ 

2. اهداف؛
3. روش های اجرا؛

4. قربانی ها؛ 
5. راهکارهای دفاعی. 

شایان ذکر است که پرداختن به این موضوع از 
حوصله ی این مقاله خارج است.

ــا می توانند از  ــه حمله ه ــه ذکر است ک الزم ب
داخل سامانه )مسیرهای دسترسی داخلی  شبکه(، 
دسترسی های باالیی مانند کاربران یا دسترسی های 

پایینی مانند RTUها باشند.
ــاس می توان به چند نمونه از حمالت  براین اس

کالسیک مندرج در جدول 1 اشاره کرد.

3. دفاع از سامانه های اسکادا
ــه و غیرهوشمند در جهت دفاع  1. راهکارهای اولی
از سامانه های اسکادا بسیار گسترده می باشند که از 

این میان می توان به موارد زیر اشاره نمود:
2. ایجاد شبکه ی مستقل؛

3. عدم نصب سامانه ی اسکادا. 
این راهکارهای ناکارآمد بیانگر عدم وجود دفاع 

هوشمند هستند.
ــش هزینه ها، افزایش  ــادا ابزاری برای کاه اسک
ــان سامانه و مهم تر از همه ابزار اعمال تئوری  راندم
کنترل به سامانه می باشد و به طور واقع بینانه بدون 

آن فرآیند تولید، راندمان الزم را ندارد.
حال سؤال مهم این است: دفاع چیست؟

ــه ای از روش ها به  ــک راهبرد و مجموع دفاع ی
ــن اساس راه های  ــورت یکپارچه  است که بر ای ص
ــم می شود )عدم  ــه از داخل و خارج ک ــوذ سامان نف

امکان نابودی 100 % نفوذ(
ــوان دفاع را به صورت زیر تعریف  بنابراین می ت

کرد:
»دفاع عبارت است از تهیه و اجرای یک راهبرد 
ــورد کامل و  ــه، با بازخ ــه صورت پیوست مناسب ب
ــه معماری سامانه ی  بررسی تمامی جوانب از جمل
ــتم  ــی سرورها، سیس ــا، پراکس ــادا، فایروال ه اسک
عامل ها، الیه های کاربری، الیه های انتقال اطالعات، 
قوانین و فرآیندها، با در نظر گرفتن درجه ی امنیت 

اجرایی سامانه.«
ــک روش جامع،  ــری، استفاده از ی  انعطاف پذی
ــرون به صرفه  ــار یکپارچه، هوشمندی و مق ساخت
ــک سامانه ی دفاعی کامل  ــودن از موارد حیاتی ی ب

می باشند.

حملـه عبارت اسـت از هـر عملیاتی که 
به هر روشـی برای کسـب منافع متضاد 

با منافع بهره بردار به کار گرفته می شود.
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4. جمع بندی و نتیجه گیری
با توجه به سخنان رییس سازمان پدافند غیرعامل 
ــرورت امنیت  ــور، سردار جاللي]4[، که به ض کش
ــل اشاره  ــوان ساخت داخ ــا توجه به ت ــد ب هوشمن
ــور  ــؤاالت مطرح است که در کش ــد این س می نمای
 ،PLC ،ــادا ــده ی اسک ــود تولیدکنن ــا وج ایران ب
ــر تجهیزات کنترل و ابزاردقیق و وجود  DCS، سای
ــان، آیا بی توجهی به  شرکت های داخلی دانش بنی
ــراف سرمایه های داخلی  ــوان بخش خصوصی اس ت
نمی باشد؟ علت اصرار بخش دولتی و متعاقباً برخی 
ــدم حمایت از توان  ــش خصوصی به ع بنگاه ها بخ
ــدی کارفرمایان  ــت داخلی با وجود رضایت من ساخ

چیست؟
ــت این محصوالت  ــه طراحی و ساخ با توجه ب
ــانس  ــران که با کیفیت باال و با طراحی و لیس در ای
ــد می شوند و وجود  ــای داخلی تولی خود شرکت ه
ــه صورت  ــش بنیان که ب ــی دان ــای داخل شرکت ه
تخصصی دانش ایجاد راهبردها و راهکارهای دفاعی 
را دارند، می توانیم برخالف تصور غرض ورزان غربی 
ــار دفاعی جامع خود را  ــان شرقی، راهک و سودجوی
ــل فراهم نماییم و  ــام جوانب با استقالل کام در تم
ــی، نه غربی،  ــداوم عملی شعار »نه شرق ــن امر ت ای
جمهوری اسالمی ایران« بعد از 35 سال می باشد.

]1[BBC.uk. politics, )2012( UK planning Cyber Reserve defence force
http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-20578691 (Aeccess2013)
]2[ Williams, Christopher )2011( Israel video shows Stuxnet as one of its successes. 
London: Telegraph.co.uk. (access1 2012) 
]3[  Williams, Christoper, (2011). Israeli security chief celebrates Stuxnet cyber  
attack. The Telegraph (London). (2011)
 ]4[ جاللی1391: تولید اسکادای بومي/ راه اندازی آزمایشگاه شناسایيسالح سایبری. مصاحبه با خبرنگار مهر

TextVersionDetail/com.mehrnews.www//:http/1726711 (دسترسی/1392)
]5[ Bonnie Zhu, Anthony Joseph, Shankar Sastry, ( 2012).A Taxonomy of Cyber  
Attacks on SCADA Systems.
http://bnrg.cs.berkeley.edu/~adj/publications/paperfiles/ZhuJosephSastry_SCADA_
Attack_Taxonomy_FinalV.pdf (Access 2013)
[6] National Audit Office, (2013).The UK cyber security strategy .Report by the 
Comptroller and Auditor General. Ordered by the House of Commons 
www.nao.org.uk/cyber-security-2013 (Accessed 03,2013)
]7[ Bonnie Zhu and Shankar Sastry,  (2010) . SCADA-specific Intrusion Detection/
Prevention Systems: A Survey and Taxonomy In proceedings the First Workshop on 
Secure Control Systems (SCS’10), Stockholm, Sweden,.
[8] General Accounting Office, (2003).Critical Infrastructure Protection Challenges 
in Securing Control System.  (GAO) Report. ,GAO-04-140T.

توضیحاتهدفنام حملهردیف

خرابی سامانه و غیر عملیاتی کردن محرومیت از سرویس1
سامانه

حمله با هدف تخریب سرورها که منجر به شرایط خاموشی می شود

خرابی سامانه و غیر عملیاتی کردن پاک کردن فایل های سامانه2
سامانه

پاک کردن فایل های سامانه ی سرورهای اسکادا

به دست گرفتن کنترل سامانه و قدرت نصب بدافزارها3
فرماندهی اپراتورها

نصب بدافزارهایی مانند تروجان برای به دست گرفتن کنترل سامانه

دزدی شناسه ی کاربری و 4
رمز عبور

دزدی شناسه ی کاربری و رمز عبور از 
طریق کاربران

حمله مقدماتی جهت زمینه سازی حمالت کامل تر

دزدی اطالعات حساس 5
شرکت ها

تخریب مزایای رقابتی و استقالل 
تصمیم گیری

دزدی اطالعات حساس کارخانه ها برای شرکت های رقیب یا سودجویی 
شخصی

خرابی سامانه و از دست رفتن اطالعات القای شرایط اضطراری6
بهره برداری

تغییر نقاط تنظیم و اطالعات بهره برداری برای القای شرایط غیر قابل 
کنترل و خاموش کردن سامانه از طریق بهره بردار

تغییر اطالعات بایگانی در بانک های اطالعاتی سیاراز دست رفتن اطالعات بهره برداریتغییر اطالعات7

استفاده از سرور اسکادا به عنوان پایگاه جهت تهدید و ایجاد خطر برای سوء استفاده از IPهاسوء استفاده8
سامانه های دیگر

جدول 1. حمله های کالسیک به سامانه های اسکادا

منابع:
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ــت،  جمعی ــزون  روزاف ــش  افزای ــه  ب ــه  توج ــا   ب
ــی منابع آب  ــش آلودگ ــع و افزای ــه  ي صنای توسع
ــی و مناسب در  ــه آب کاف ــی ب ــن، دسترس شیری
ــدی تبدیل  ــک بحران ج ــور ها به ی ــی از کش برخ
ــیاری از کشور ها، علی رغم وجود  شده است. در بس
ــن آب آشامیدنی  ــن، تأمی ــع کافی آب شیری مناب
ــکل روبه رو است. با توجه به موارد اخیر   سالم با مش
ــع  ــت مناب ــه   ي محدودی ــت در نتیج ــی اس بدیه
ــران ذي   ربط دارای  ــن آب شرب مناسب، مدی تأمی
ــث مدیریت تقاضا  ــراوان در بح ــای ف محدودیت   ه
ــه   ي منابع،  ــت مدیریت بهین ــتند. پس در جه هس
ــن کار، مدیریت مصرف  است که با توجه  اصلی   تری
ــترکان و افزایش مبالغ آب  بها  به افزایش تعداد مش
ــدی یارانه  ها(، لزوم  ــور )در راستای هدفمن در کش
افزایش سرعت و دقت در قرائت کنتور مشترکان و 
کاهش هزینه   های مازاد، استفاده از فناوری   های روز 
 )AMR (1 دنیا در زمین یه قرائت خودکار کنتورها

را امری الزم و ضروری می   نمایاند.

1. Automatic Meter Reading 

قرائت کنتورها از راه دور در 
صنعت آب و فاضالب کشور

واژه هاي کلیدي: قرائت کنتور، قرائت از راه دور، 
AMR ،مدیریت مصرف

مهندس مجید کالنتری

رییس گروه تدوین دستورالعمل  های فنی 

کاالهای صنعت آب و فاضالب کشور
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1. مقدمه
اگر چه حجم کلی آب های موجود بر روی زمین به 
نسبت زیاد می نماید؛ اما متجاوز از 97 % این آب ها 
ــتند و حدود ــا و اقیانوس ها متمرکز هس  در دریاه

2 % نیز به صورت یخ و یخچال ها در مناطق قطبی 
ــع یافته  است. از یک درصد آب باقی مانده نیز  تجم
بخش زیادی در اعماق زمین بوده که استخراج آن 
ــان به دور است. به عالوه،  مشکل و از دسترس انس
ــع آب شیرین در سطح زمین به طور یکنواخت  مناب
ــور 60% کل  ــده اند. درحال حاضر، 9 کش توزیع نش
ــود اختصاص می دهند.  ــع آب شیرین را به خ مناب
ــورها عبارتند از: کانادا، چین، کلمبیا، پرو،  این کش
ــا، اندونزی و  ــه، ایاالت متحده آمریک برزیل، روسی
هند. در مقابل حدود 80 کشور با کمبود آب مواجه 
ــتند که برخی از آن ها تقریباً به هیچ منبع آب  هس
شیرین قابل توجهی دسترسی ندارند؛ مانند: کویت، 
بحرین، مالت، امارات متحده عربی، سنگاپور، اردن 

و لیبی. 

2. مسایل  سامانه  ي فعلي قرائت کنتور 
مشترکین در صنعت آب و فاضالب

سامانه  ي قرائت فعلي داراي مشکالت زیر مي باشد: 
ــورت مي  پذیرد و خطا  .ثبت  ها توسط افراد ص

در این کار وجود دارد؛
ــداد کنتورخوان   ها و تعداد  .مدت قرائت به تع

مشترکین وابسته است؛
ــا توجه به هزینه  ها با  .مدت و دوره   ي قرائت ب

محدویت روبرو است؛
ــا تأخیر  ــده ب ــري کنتورهاي قرائت نش .پیگی

همراه است؛ 
.براي هر دوره   ي قرائت هزینه  هاي صدور قبض 

و نیز وصول قابل توجه مي  باشد؛
ــه واحدهاي فاقد  ــذاري کنتور مجزا ب .در واگ

لوله کشي مجزا، قرائت بسیار مشکل است؛
.در واگذاري انشعابات مجزا به واحدهاي دارای 
لوله کشي مجزا، احتمال اشتباه قرائت وجود دارد؛

ــت مصرف مانند  ــال اصول مدیری .امکان اعم
برخورد با مصارف غیرمتعارف و غیره وجود ندارد؛  
ــي و ماهانه   ي مصرف  .تحلیل روزانه   ي، هفتگ

آسان نیست؛
ــعابات غیرمجاز  .امکان شناسایي به موقع انش

وجود ندارد.
 

 3. مزایا و توجیهات فنی و اقتصادی 
سامانه  های قرائت از راه دور کنتورها

ــر )با توجه به  ــه ای و بدون تأخی اندازه گیری لحظ
ــد ماهانه صورت  ــا، قرائت می توان ــش هزینه ه کاه

گیرد(؛
.دقت باال در ورود اطالعات؛

.کاهش خطای قرائت نیروی انسانی؛
.شناسایی کنتورهای خراب؛

.شناسایی مصارف باال؛
.شناسایی نشت مشترکین؛

.شناسایی شکستگی انشعاب؛
.شناسایی انشعاب غیرمجاز؛

.ارزیابی مصارف روزانه، هفتگی و ماهانه؛
ــترکین برای  ــارف مش ــه و تحلیل مص .تجزی

الگوی مصرف؛
ــح کاربر و  ــگر به سط ــاه پیمایش ــا جایگ .ارتق

جمع بندی اطالعات؛
ــدار )قطع  ــال لحظه ای موقعیت های هش .ارس

کابل، نشت، اتفاقات(؛
.اخذ اطالعات به   روز از مشترکین غایب؛

.تضمین امنیت اجتماعی؛
.مستندسازی مطلوب اطالعات فنی؛

ــترکین از  ــاد قابلیت کنترل اطالعات مش .ایج
طریق اینترنت و GSM؛

.ایجاد زمینه   ي مناسب جهت تشکیل سازمان 
ــدور قبوض  ــری و متمرکز شدن ص ــات شه خدم

مصارف انرژی )آب، برق و گاز(؛
.ایجاد زمینه   ي مناسب جهت نصب کنتورهای 
ــی در مجتمع ها و آپارتمان ها و تفکیک دقیق  داخل

مصارف هر خانوار و پیشگیری از اختالفات؛
ــش  کاه و  ــان  کارکن از  ــه  بهین ــره وری  .به

هزینه های مازاد؛
.جلوگیری از امکان دستکاری کنتورها؛

.صدور قبوض ماهیانه و افزایش صرفه   ي مالی.
4. انواع سامانه  های پیشرفته  ي موجود 

جهت قرائت کنتورها
) AMR( 4. 1. قرائت خودکار کنتورها

ــده  ي موجود جهت قرائت  سامانه  های شناسایی ش
ــر طبقه بندی  ــار گروه به شرح زی ــا در چه کنتوره

می گردند:

ــه   ي قرائت از طریق اتصال بدون نیاز به  .سامان
حضور در منزل )از طریق اتصال مستقیم(؛

ــق امواج  ــار از طری ــت خودک ــه   ي قرائ .سامان
رادیویی؛

ــار از طریق خط تلفن  .سامانه   ي قرائت خودک
شهری )PSTN(؛

.GSM سامانه   ي قرائت از طریق شبکه ی.
1.1.4. سامانه  ی قرائت از طریق اتصال 

بدون نیاز به حضور در منزل
ــه کنتور شامل  ــه اطالعات مربوط ب ــن سامان در ای
ــم مصرفی و  ــوط به حج ــی، رقم مرب ــد شناسای ک
ــتقیم قرائت کننده   ی  ــره به   وسیله   ی تماس مس غی
ــوری قرائت می گردد.  ــی2 یا از طریق ارتباط ن دست
ــگر مربوطه را از طریق  در این سامانه می توان حس
سیم کشی در بیرون از منزل نصب کرد. موارد فوق 

در شکل  هاي 1، 2 و 3 آمده است.
ــن سامانه، در زمان قرائت نیازی  بنابراین در ای
به ورود به داخل منازل نمی باشد و در صورت نبود 
ــه راحتی انجام  ــن در منزل، قرائت کنتور ب ساکنی
می گیرد. اما همانند سامانه های موجود قرائت باید 
ــورت گیرد. در این سامانه با توجه  خانه به خانه ص
به این که وارد کردن مقادیر به   صورت دستی انجام 
نمی شود؛ میزان خطاهای انسانی به صفر می رسد.

2.1.4. سامانه  ی قرائت خودکار از طریق 
امواج رادیویی

ــا به گونه ای  ــه در ابتدا باید کنتوره ــن سامان در ای
ــده   ی پالس  ــه دارای ایجاد کنن ــد ک ــی شون طراح
ــت که با  ــه ای اس ــه گون ــس ب ــاد پال ــد. ایج  باشن
تعبیه   ی سامانه   ی مغناطیسی در یکی از عقربه ها با 

2. Hand-held

لد
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شکل1. نمونه ای از کنتورهای مورد استفاده در سامانه قرائت مستقیم

شکل2. نحوه قرائت اطالعات در خارج از منزل

قرائت کنتورها از راه دور در صنعت... 
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ــی  هر گردش این عقربه شمارشگر به   صورت افزایش
عمل می کند. برحسب این که کدام یک از عقربه ها 
دارای سامانه ایجاد پالس باشد، میزان دبی عبوری 
ــور از حاصل  ضرب تعداد پالس های شمارش  از کنت

شده در میزان دبی هر پالس محاسبه می گردد.
ــور، این پالس باید  ــد از ایجاد پالس در کنت بع
ــه باشد. در  ــت را داشت ــال جهت قرائ ــت انتق قابلی
ــس باید به یک  ــت رادیویی، این پال سامانه   ی قرائ

ــواج رادیویی  ــی که قابلیت ارسال ام ماژول رادیوی
ــردد. سامانه های ماژول  ــد منتقل گ ــه باش را داشت

رادیویی موجود به دوگونه هستند:
 در مدل   هایی این ماژول های رادیویی به همراه 
ــق چرخش عقربه(  ــر )گیرنده   ی پالس از طری پالس
ــور تعبیه می   شود. )شکل  به   صورت واحد روی کنت

)5

ــر  در نمونه   ی دیگر از ماژول های رادیویی، پالس
ــی متصل می   شود.  ــق سیم به ماژول رادیوی از طری
ــت دیوار منازل و در  این ماژول های رادیویی در پش

محل مناسبی نصب می گردند. )شکل 6(
ــه میزان مصرف   ــن مرحله پالس مربوط ب تا ای
ــت و وارد ماژول رادیویی  ــر کنتور ایجاد شده اس ه

گردیده است.

لد
ــ

ــ
ــ

فی

شکل3. نمونه ای از قرائت کنتورها از طریق اتصال مستقیم
شکل4. نمونه ای از کنتورهای ایجاد کننده پالس

ــه ای از مدول رادیویی که  شکل6. نمون
بوسیله سیم به کنتور متصل می گردد

شکل8. طرح شماتیک انتقال اطالعات از مدول رادیویی به گیرنده امواج

ــدول رادیویی که به  ــه ای از م ــل5. نمون شک
شکل7. نمونه ای از گیرنده های امواج رادیوییصورت مستقیم بر روی کنتور نصب می گردد

قرائت کنتورها از راه دور در صنعت... 
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ــاس فرکانس های  براس ــی  رادیوی ــای  ماژول ه
مختلفی کار می کنند که فرکانس قابل استفاده در 

ایران MHz 433 است.
گام بعدی دریافت امواج ارسالی از رادیو ماژول ها 
ــط گیرنده های امواج رادیویی می باشد. الزم به  توس
ــی و گیرنده های  ــه ماژول های رادیوی ذکر است ک
امواج رادیویی از طریق رایانه و نرم افزارهای مربوطه 

قابل برنامه ریزی هستند. 
همان  گونه که در شکل 8 نشان داده شده است 
ــی توسط گیرنده   ی  ــواج ارسالی از ماژول رادیوی ام

امواج دریافت و ثبت می گردد. 
میزان برد امواج رادیویی بستگی به نوع عوارض 
ــه دارد و اصوالً  ــای موجود در منطق و ساختمان ه
هرچه میزان تداخل امواج با عوارض و ساختمان ها 
ــود. در  ــر خواهد ب ــرد امواج کمت ــد، ب ــتر باش بیش
قسمت هایی بدون عوارض در نمونه ای از دستگاه ها 

این برد تا حدود یک کیلومتر هم می رسد.
سامانه  ی قرائت کنتورها در یک سطح وسیع به 
گونه ای است که با حرکت دادن گیرنده   ی رادیویی 
ــه )توسط قرائت گر به   صورت پیاده یا  در سطح منطق
نصب تجهیزات بر روی خودرو( عمل قرائت کنتورها 
ــواج ارسالی از کنتورها )شامل  از طریق دریافت ام

کد شناسه، میزان دبی و غیره( صورت می گیرد.
ــتقیم بر  ــه به   صورت مس ــو ماژول هایی ک رادی
ــا جوابگوی ارسال  ــور نصب می شوند تنه روی کنت
اطالعات برای یک کنتور هستند، در صورتی که در 
ــی که پالس توسط سیم به ماژول رادیویی  مدل های
منتقل می گردد، امکان اتصال تعداد بیشتری کنتور 

به یک ماژول رادیویی وجود دارد.
از خصوصیات قابل ذکر این ماژول های رادیویی 
ــوان به مواردی چون ظرفیت باالی باتری های  می ت
ــا 7 سال(، قابلیت استفاده  داخلی )قابل استفاده ت

در محدوده   ی وسیع دما )20- تا 50+ سانتیگراد( و 
کالس حفاظتی باال IP68 اشاره کرد.

ــه   ی قرائت خودکار کنتورها از  طرح کلی سامان
ــی می تواند به   صورت شکل 11  طریق امواج رادیوی

باشد.
ــل 11 آمده است قرائت  همان  گونه که در شک
ــا دارای 6 مرحله است: در سامانه   ی صدور  کنتوره
قبوض تعداد کنتورها و کد مربوط به آن  ها مشخص 
ــه   ی نرم افزاری مربوط به تجهیزات  شده و به سامان
قرائت کننده   ی دستی )گیرنده امواج( و ماژول های 
ــال می گردد. این اطالعات در نرم افزار  رادیویی ارس
ــده و جهت  ــزات، بازخوانی گردی ــوط به تجهی مرب
ــه گیرنده های دستی آماده می   شود. فرمان  انتقال ب
ــه کنتورها( به  ــداد و کد شناس ــت )شامل تع قرائ
ــی منتقل می گردد. در این  قرائت کننده های دست
ــه قرائت توسط حرکت پیاده   ی فرد یا حرکت  مرحل

لد
ــ

ــ
ــ

فی

شکل9. نحوه دریافت اطالعات در روش پیاده یا حرکت با اتومبیل

قرائت کنتورها از راه دور در صنعت... 
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خودرو صورت گرفته و اطالعات در قرائت گرها ثبت 
می شود.

ــه  ــا ب ــده در قرائت گره ــت ش ــات دریاف اطالع
سامانه   ی مجهز به نرم افزار مربوطه منتقل می شود. 
ــری از اطالعات  ــمت قابلیت گزارش گی در این قس
ــود دارد. همچنین براساس قابلیت های نرم افزار  وج
ــده، جهت  ــی کنتورهای قرائت نش ــان شناسای امک
ــود دارد. همچنین  ــی وج ــکل احتمال بررسی مش
ــا مصارف چند  ــرف یک کنتور ب ــه   ی مص با مقایس
ــش غیرمنطقی مصرف  ــل و در صورت افزای ماه قب
ــت، آالرم هایی تولید   جهت بررسی امکان وجود نش

می   شود. 
ــات مربوط  ــدداً اطالع ــر مج ــه   ی آخ در مرحل
ــرف( به  ــه و میزان مص ــد شناس ــا )ک ــه کنتوره  ب
ــده و قبوض  ــال ش ــاب ارس ــه   ی صورت  حس سامان

مربوطه صادر می شوند.
ــی که سامانه  ی قرائت بر روی خودرو   در مواقع
ــوان از دستگاه های تقویت کننده  نصب شود، می ت
ــتر در مناطقی که  ــرد. این وسایل بیش ــاده ک استف
ــتند و امکان عبور و مرور  ــت قدیمی هس دارای باف
ــود، مطابق   ــت استفاده می ش ــا سخت اس در آن  ه
ــه کنتورها از طریق یک  ــل 12 امواج مربوط ب شک
ــاره ارسال می شود.  ــده3 دریافت شده دوب تکرارکنن
ــه ای باشد که  ــب تکرارکننده باید به   گون مکان نص
ــی پوشش دهد  ــر را به  خوب ــورد نظ ــای م کنتوره
ــا را دریافت کند( و امواج را  ــواج ارسالی از آن  ه )ام
ــور قرائت گر است  ــه خوبی به مکانی که محل عب ب
ــداد کنتورهایی که می تواند توسط  انتقال دهد. تع
ــردد، با توجه به نوع  ــتیبانی گ یک تکرارکننده پش

تجهیزات مشخص می گردد. 
ــور ارتباطات  ــه منظ ــای جدیدتر ب در روش   ه
ــن دو طرفه که هم قابلیت قرائت و هم قابلیت  آنالی
از   4)AMI( ــد  کن ــم  فراه را  راه دور  از  ــرل   کنت
ــار مش ــر ساخت ــی ب ــی  مبتن ــای رادیوی  روش   ه

ــت  ــر ساخ ــد و از زی ــح فیل ZIG_BEE  در سط
ــا به بعد استفاده  GSM/GPRS  از gateway ه

می   شود.

3.Repeater
4. Advanced Metering Infrastructure

3.1.4. سامانه  ی قرائت خودکار از طریق 
)PSTN( خط تلفن شهری

ــه   ی قرائت خودکار کنتورها از طریق خط  در سامان
ــد کنتورها دارای قابلیت ایجاد  تلفن شهری نیز  بای
پالس باشند. پالس ایجاد شده در این روش به جای 
اتصال به ماژول رادیویی باید یک دیتاالگر با مودم 
ــل اتصال به خط تلفن شهری نصب گردد. طرح  قاب
کلی قرائت از طریق خط تلفن شهری در شکل 13 

نشان داده شده است.
مراحل مختلف قرائت به شرح زیر می باشد:

ــال فهرست مربوط به کنتورها از نرم افزار  .ارس
صدور قبوض به رایانه   ی مجهز به نرم افزار تجهیزات 

با قابلیت اتصال از طریق خط تلفن؛
ــوط به  ــزار مرب ــات در نرم اف ــردازش اطالع .پ

تجهیزات؛
.برقراری اتصال از دفتر مرکزی و از طریق خط 
ــه دیتاالگرهای  ــا شماره تلفن های مربوط ب تلفن ب
ــف و بازخوانی  ــده جهت کنتورهای مختل نصب ش

اطالعات؛
ــردازش اطالعات در رایانه با نرم افزار مربوط  .پ

به تجهیزات؛
ــزار مربوط به صدور  .ارسال اطالعات به نرم اف

لد
ــ

ــ
ــ

فی

قرائت کنتورها از راه دور در صنعت... 

قرائت گر دستی

تکرار کننده

شکل10. نمونه ای از مدول رادیویی با قابلیت اتصال 4 کنتور

شکل11. نمای کلی مراحل مختلف قرائت کنتورها

شکل12. سامانه قرائت رادیویی همراه با تکرار کننده

3. فرمان به واحد قرائت گر 

دستی انتقال می یابد

2. فرمان در pc بازخوانی 

می شود

1. فرمان در سامانه 

صورتحساب صادر می گردد
6. اطالعات جدید در سامانه 

صورتحصاب وارد می گردد

5. گزارش

 pc 4. فرمان مجدداً به

بازگردانده می شود
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صورت  حساب.
ــت رادیویی از  ــبت به قرائ تفاوت این روش نس
ــودرو، حذف تیم قرائت  طریق قرائت گر دستی یا خ
ــن روش به تأمین  ــرف دیگر ای ــده است. از ط کنن
خطوط تلفن جهت امکان انتقال اطالعات نیاز دارد.

ــی گردد که  ــن روش باید سع ــن در ای  بنابرای
ــاال استفاده گردد  ــای با ورودی های ب  از دیتاالگره
ــرای انتقال اطالعات چندین  به   گونه ای که بتوان ب
ــن استفاده نمود. نمونه ای از  کنتور از یک خط تلف
تجهیزات وجود دارد که قابلیت ثبت اطالعات بیش 
ــوان با یک خط  ــور را دارند، یعنی می ت از 30 کنت
تلفن اطالعات مربوط به بیش از 30 کنتور را انتقال 
داد که البته در مقابل این صرفه جویی در خط تلفن 
نیاز به سیم کشی از کنتورها تا محل نصب دیتاالگر 
ــاز به تمهیدات خاص در  ــود دارد که این امر نی وج

زمان اجرا و بهره برداری دارد.

4.1.4. سامانه   ی قرائت خودکار از طریق 
GSM GPRS/شبکه   ی

در این روش هم مانند روش های دیگر، کنتورها 
ــس مقدار  مصرف در  ــد به   گونه ای باشند که پال بای
آن  ها ایجاد شود. مراحل مختلف این روش در شکل 
ــت. همانند روش انتقال از  ــان داده شده اس 14 نش
ــف قرائت شامل  ــن، مراحل مختل ــق خط تلف طری

بخش های زیر است:
ــال فهرست مربوط به کنتورها از نرم افزار  .ارس
ــه   ی مجهز به نرم افزار مربوط  صدور قبوض به رایان
به تجهیزات با امکان برقراری ارتباط از طریق مودم 

GSM؛
ــوط به  ــزار مرب ــات در نرم اف ــردازش اطالع .پ

تجهیزات؛
ــزی و از طریق  ــراری ارتباط از دفتر مرک .برق
شبکه   ی GSM با شماره ی سیم کارت های مربوط 
ــای نصب شده  ــا متمرکزکننده ه ــه دیتاالگرها ی ب

جهت کنتورهای مختلف و بازخوانی اطالعات؛
ــات در رایانه از طریق نرم افزار  .پردازش اطالع

مربوط به تجهیزات؛
ــزار مربوط به صدور  .ارسال اطالعات به نرم اف

قبوض؛

در این روش دو نوع تجهیزات مختلف با قابلیت 
ــه ی GSM وجود دارد: مدل  اتصال از طریق شبک
ــه با  ــد ک ــی می باشن ــه ای از دیتاالگرهای  اول نمون
تعبیه  ی یک عدد سیم کارت در آن  ها امکان ارتباط 
ــزی با  ــر مرک ــه   ی GSM و از دفت ــق شبک  از طری
آن  ها برقرار می گردد. نمونه هایی از این دیتاالگرها 
ــات مربوط به حدود  ــت ارسال همزمان اطالع قابلی
30 کنتور را دارند که از طریق اتصال با سیم پالس 
ــور به دیتاالگر منتقل می گردد.  ایجاد شده در کنت
حذف تیم قرائت کننده و لزوم سیم کشی و تعبیه   ی 
محل نصب دیتاالگر جهت بهینه سازی سیم کشی ها 
و تهیه   ی سیم کارت برای هر دیتاالگر از موارد قابل 
ــن روش است. مدل دوم انتقال اطالعات  ذکر در ای
از طریق سامانه   ی  GSM در شکل 15 نشان داده 

شده است.
ــه در شکل 15  ــه ک ــدل همان   گون ــن م در ای
ــان داده شده است اطالعات مربوط به کنتورها   نش
ــق تکرارکننده ها به  ــا از طری ــتقیم ی به   صورت مس
ــن متمرکزکننده  ــده می رسد. ای ــک متمرکزکنن ی
ــواج می باشد و از  ــت دریافت و ثبت ام دارای قابلی
ــه در این متمرکزکننده تعبیه  طریق سیم کارتی ک
شده است امکان برقراری ارتباط از طریق شبکه   ی 
ــال اطالعات فراهم  ــر مرکزی و انتق GSM با دفت

می گردد. 
ــاب محل  ــمت انتخ ــم در این قس ــه   ی مه نکت
ــد دارای پوشش کافی  ــده است که بای متمرکزکنن
شبکه   ی GSM باشد و امکان دریافت امواج ارسالی 
ــا برای آن  ــی و تکرارکننده ه ــای رادیوی از ماژول ه
ــود داشته باشد. هرکدام از این متمرکزکننده ها  وج

ــدود 1000 کنتور را  ــت انتقال اطالعات تا ح قابلی
دارند.

ــده به کلی  ــز تیم قرائت کنن ــن روش نی در ای
ــردد. نکته   ی کلیدی این روش طراحی  حذف می گ
آن است که غالباً از این روش و در مد GPRS آن، 
ــور تبادل آنالین  ــای ترکیبی و به منظ در حالت   ه
ــاق کنترل مرکزی نیز  ــا به ات داده از gateway ه

استفاده می   شود.

5. نتیجه
ــور مدیریت بهینه   ی فرآیندها، بدون  امروزه تص
ــای اتوماسیون تولید امری محال  استقرار سامانه   ه
ــی آشکار  ــن امر آن   جای ــت. اهمیت مضاعف ای  اس
ــک بنگاه  ــه و درآمد ی ــث هزین ــه بح ــود ک می   ش
اقتصادی مطرح شود. در صنعت آب و فاضالب نیز 
ــرو، ضرورت محاسبه   ی  ــه تبع تمامی صنایع پیش ب
ــترکین و تعیین درآمد  ــرف مش ــق میزان مص  دقی
ــوردار است که  ــت واالیی برخ ــا از اهمی شرکت   ه
ــه  ی استقرار کنتورهای  ــق این امر جز در سای تحق
ــی کنتورها از  ــد و سامانه   های قرائت سنج هوشمن
ــروری است تا  ــت. بنابراین ض ــن نیس راه دور ممک
ــای از راه دور قرائت  ــا پایلوت کردن انواع روش   ه ب
ــا و مناطق  ــاد مختلف، در اقلیم   ه ــا در ابع کنتوره
ــه تعیین  ــبت ب ــی نس ــری و روستای ــف شه  مختل
ــات الزم در جهت  ــدام و اقدام ــر اق ــه   ی برت  گزین
ــا رعایت کامل  ــای مذکور، ب ــازی سامانه   ه پیاده   س
ــور  ــی موارد مترتب بر امنیت سایبری در کش تمام

صورت گیرد.

لد
ــ

ــ
ــ

فی
قرائت کنتورها از راه دور در صنعت... 

شکل13. مراحل مختلف قرائت اتوماتیک کنتورها در سامانه قرائت از طریق تلفن شهری

شکل14. مراحل مختلف قرائت اتوماتیک کنتورها در سامانه قرائت از طریق شبکه

شکل15. نحوه انتقال اطالعات مربوط به کنتور از طریق متمرکز کننده در سامانه

سامانه
 صورتحصاب

رایانه
مجهز به مودم

دیتاالگر
مجهز به مودم

کنتور با
قابلیت ایجاد پالس

کنتور با
قابلیت ایجاد پالس

دیتاالگر یا متمرکز کننده 
GSM l مجهز به سامانه

رایانه مجهز
GSM به مودم

سامانه
 صورتحصاب
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سـازندگان، اغلـب  چـرا  اول:   سـؤال 
دبی سـنج ورتکـس را تا سـایز محدودی 
تولید می کنند؟ سؤال دوم: چرا دبی سنج 
ورتکس قادر بـه اندازه گیری دبی مایعات 

با ویسکوزیته ی باال نیست؟
پاسخ از دکتر فرزاد جعفرکاظمی

پاسـخ سـؤال اول: برای پاسخ به این سؤال الزم 
ــرد دبی سنج نوع ورتکس را  است ابتدا اصول کارک
ــک بار دیگر مرور کنیم. در شکل 1 نمای ظاهری  ی
یک دبی سنج ورتکس نشان داده شده است. در این 
ــان سیال از روی یک  ــوع دبی سنج ها با عبور جری ن
مانع، مطابق شکل 2 گردابه هایی به صورت نوسانی 
ــع به وجود می آیند که  ــت )پایین دست( مان در پش
فرکانس تولید آن ها متناسب با سرعت سیال است. 
ــن گردابه ها مقدار  ــا اندازه گیری فرکانس ایجاد ای ب
ــه ی حاکم بر این پدیده  دبی به دست می آید. رابط

به صورت زیر است:
st=fd/U

که در آن St عدد استروهالf ، 1 فرکانس گردابه ها، 
d ابعاد مشخصه و U سرعت سیال است. همان طور 
که از این رابطه مشاهده می شود با فرض ثابت بودن 
St، با افزایش ابعاد )سایز لوله( فرکانس گردابه کم 
ــواری اندازه گیری  ــود. از این رو به دلیل دش می ش
ــط اغلب سازندگان، این  این فرکانس در این شرای
ــا حداکثر سایز 8 یا 12 اینچ تولید  دبی سنج ها را ت

می کنند. 

پاسـخ سؤال دوم: همان طور که می دانید بهترین 
حالت استفاده از یک دبی سنج در محدوده ای است 
که رفتار خطی داشته باشد. در مورد دبی سنج های 
ــاری از فاکتور  ــال که معی ــدد استروه ورتکس، ع
ــج )K-Factor( است به صورت شکل 3  دبی سن
ــدد رینولدز عدد  ــدد رینولدز تغییر می کند. ع  با ع
بی بعدی است که به قطر لوله، ویسکوزیته و دانسیته ی 
ــل محدودیت فضا، در  ــتگی دارد. به دلی سیال بس
ــتر خودداری  ــات از ذکر جزییات بیش  این توضیح
ــرای دانلود  ــدان می توانند ب ــود ولی عالقمن می ش
 نمونه ای از نرم افزار محاسبه عدد رینولدز به بخش 
 www.jafarkazemi نرم افزارها در سایت اینترنتی

مراجعه فرمایند.
ــس،  ورتک ــج  دبی سن ــان  سازندگ ــب  اغل ــرای   ب
ــب )فاکتور(  ــدار ضری ــه در آن مق ــدوده ای ک مح
ــور منظم  ــت و ورتکس ها به ط ــج ثابت اس دبی سن
ــدز 10000 تا  ــدد رینول ــد بین ع ــد می شون تولی
ــرار دارد. بنابر این دبی سنج ورتکس  2000000 ق
ــه اندازه گیری با خطای ادعا  ــا به شرطی قادر ب شم
ــدد رینولدز آن در  ــده توسط سازنده است که ع ش
محدوده ذکر شده قرار داشته باشد. البته سازندگان 
 )Shedder bar( ــع ــل مان ــته به شک ــف بس  مختل
ــش متفاوتی را ذکر می کنند  محدوده های کم و بی

1. Strouhal number 

است مقداری را نشان ندهد زیرا عدد رینولدز برابر 
ــاز( است. با توجه  ــی کمتر از مقدار مج 100 )یعن
ــت مورد اشاره  ــات فوق هر دو محدودی به توضیح
ــه را باید در  ــدز و سرعت کمین ــدد رینول ــی ع یعن
ــرار داد. البته  ــاب دبی سنج ورتکس مد نظر ق انتخ
بسیاری از این موارد با استفاده از نرم افزارهایی که 
سازندگان در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهند 
ــوش نکنید که شناخت  ــل تعیین است اما فرام قاب
ــیر از  ــول فیزیک مقدم بر استفاده ی بدون تفس  اص

نرم افزار است.
 

ــوگ سازنده  ــن منظور به کاتال ــوان برای ای و می ت
مراجعه کرد. 

ــکوزیته ی سیال، عدد  ــه با افزایش ویس از آن جا ک
ــش  ــورت افزای ــد، در ص ــش می یاب ــدز کاه رینول
ــش رینولدز  ــد تعیین شده )کاه ــکوزیته از ح ویس
ــا قادر به  ــده( این دبی سنج ه ــدار تعیین ش  از مق
ــر سازندگان  ــتند. برای اکث ــری دبی نیس اندازه گی
ــل اندازه گیری توسط  ــکوزیته ی قاب حد باالی ویس
ــدود 10 سانتی پواز است  ــج ورتکس در ح دبی سن
ــکوزیته ی آب در دمای 20 درجه سانتیگراد،  )ویس
1 و ویسکوزیته روغن SAE40 در همین دما 319 
ــه در این صورت  ــت(. دقت کنید ک سانتی پواز اس
ــری2 نیز به دلیل  ــن است محدوده ی اندازه گی ممک

کاهش عدد رینولدز در دبی های کم کاهش یابد.
ــز الزم است. در  ــه دیگری نی ــر نکت ــا ذک در این ج
ــل سرعت سیال  ــاب دبی سنج ورتکس، حداق انتخ
ــس مد نظر  ــاب دبی سنج ورتک ــد در انتخ ــز بای نی
ــدار حداقل سرعت  ــن این مق ــرار گیرد. همچنی ق
ــیته یا جرم حجمی سیال نیز هست.  تابعی از دانس
ــار  ــیته ی گازها به شدت تابع فش از آن جا که دانس
ــژه در اندازه گیری دبی  ــن نکته به وی ــت باید ای اس
ــوان مثال  ــرد. به عن ــرار گی ــورد توجه ق ــا م گازه
ــس در حالی که  ــت یک دبی سنج ورتک ممکن اس
ــدد رینولدز، 1000000 )یعنی در محدوده مجاز  ع
ــیار پایین بوده  ــه سرعت بس ــت( به دلیل آن ک اس
ــا دبی سنج دیگری با  ــه اندازه گیری نباشد ی قادر ب
ــت،m/s 2 )در محدوده ی مجاز(  وجود آن که سرع

2. Rangeability 

شکل1

شکل2

شکل3

ان
دگ

وانن
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تبا
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ــاوره، تولید و تأمین تجهیزات اتوماسیون صنعتی و  .مش
ابزار دقیق

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

و گاز
88343692-3      
88343692-3      

    www.Qeshmvoltage.com      
info@Qeshmvoltage.com      

.نمایندگی رسمی کمپانی های Moxa  و
Westermo در ایران .طراح و مجری شبکه های صنعتی 
با استفاده از تجهیزات Moxa و Westermo.ارتباطات 
E Wireless( با استفاده از تجهیزات - )اادیویی بی سیم 
trawave .اتوماسیون سیستم های صنعتی .طراحی و 

اجرای سیستم های کنترل
88318288-94      

88323580      
   www.easyertebat.com      

chehrazi@easyertebat.com      

.اتوماسیون صنعتی و برق
.ساخت تجهیزات الکترونیک قدرت

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

  0311-6622512      
    www.smeir.com      

info@smeir.com      

.اتوماسیون صنعتی، ابزار دقیق، آموزش
44522409      
44522408      

    www.festo.ir      
mailroom@festo.ir      

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

سیستم های اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق 
667605580-66733040      

66760281      
www.Qeshmvoltage.com      
info@Qeshmvoltage.com      

.طراحی و فروش تجهیزات ابزار دقیق
.برگزاری دوره های آموزشی

88843088-88843025      
88843137      

www.HLCgroup.ir      
info@HLCgroup.ir      

مهندسي برق و الكترونيك قشم ولتاژ ایزی ارتباط پارسفستو پنوماتيك 

تدبير سازان سيال سپهر کنترل فرآیند

کنترل دیجيتال نوین صنایع الكترونيك شریف تراشه

متد الكترونيك سپاهانایمن تابلو

کامپيوتری برگ

دقيق فرآیند کنترل

آزمون متمم

مهندسي دیباگران فرآیند

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

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

 F&G
44251690-1      

44221969      
    www.azmoon-flow.com      

info@azmoon-flow.com      

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

    www.shariftarasheh.com      
info@shariftarasheh.com      

ــی LS کره ی  ــاری اتوماسیون صنعت ــده ی انحص .نماین
 Servo، IGBT، inverter، RFID، PLC،(ــی جنوب

)HMI
.ابزار دقیق و سیستم های انرژی خورشیدی و آموزش

87734      
87734      

    www.eamentablo.org      
info@eamentablo.org      

.اتوماسیون صنعتی
.ابزار دقیق

.تأمین تجهیزات 
.اجرای پروژه

.دوره های آموزشی
26200300      
22057629      

    www.bargco.com      
info@bargco.com      

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

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

88718840      
88715290      

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

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

 
22871689-90      
22871689-90      

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

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

 

66717550      
66710717      

    www.scf-c.com      
info@scf-c.com      
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بخش آگهی ها و تبلیغات صنعت هوشـمد با گشـودن صفحه ای تحت عنوان »بازار اتوماسـیون« در 
ایـن ماهنامه، قصد دارد از یک سـو فرصت تبلیغاتی کم هزینـه و در عین حال مؤثری را در اختیار 
شـرکت های اتوماسیونی بگذارد و از سوی دیگر مشتریان اتوماسیون را جهت یافتن بهترین گزینه 

جهت رفع نیازهای شان یاری نماید.
شـرکت های متقاضـی درج آگهی در ایـن صفحه می توانند درخواسـت خود را با سـرویس خبری 
 صنعـت هوشـمند از طریـق نمابـر بـه شـماره ی: 88192843 و یا پسـت الکترونیک بـه آدرس:

aiacmag@aiaciran.org در میان بگذارند.
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In The Name of God
a drop is a sea if it is with the sea

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