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مسؤوالن و متولیان بخش اقتصاد و صنعت کشور 
ــکالتي را  که طي این  ــیاری از مش ــی   تواند بس  م
سال   ها موجبات رنجش و نارضایتي فعاالن بخش 
ــت رفع کند. این بار  خصوصي را فراهم آورده اس
ــد و بهره   برداري به  ــر گرفتن پروانه   ي تولی در نظ
ــت ارز دولتي به  ــرط الزم براي »پرداخ عنوان ش
ــه   ي مورد  ــزات و مواد اولی ــدگان تجهی وارد کنن
ــاز  ــرکت   هاي یکپارچه   س ــراي ش ــاز تولید«، ب  نی

ــاز   ــکل   س ــیون صنعتي مش ــتم   هاي اتوماس سیس
ــن  ــراي ای ــي را ب ــتفاده از ارز دولت ــده و اس  ش

ــت. این دسته از  ــرکت   ها غیرممکن ساخته اس  ش
ــتوانه   ي دانش و  ــه به پش ــور ک صنعت  گران کش
ــزایي  ــود، نقش به   س ــي خ ــوان فني و مهندس ت
ــور داشته   اند و  ــعه و نوسازي صنعت کش در توس
 امروز نقش ایشان در تداوم فعالیت کارخانجات و 
ــیده  ــي پوش ــر کس ــدي ب ــاي تولی ــه   ه مجموع
ــوي وزارت  ــاس قوانین موجود از س ــت براس نیس
ــرایط دریافت  ــدن و تجارت حایز ش ــت،  مع  صنع
ــده و تنها به همین  ــناخته نش ــه   ي تولید ش پروان
 دلیل از فهرست دریافت کنندگان ارز دولتي خارج 
ــده   اند. این در حالي است که تمامي تجهیزات  ش
ــور  ــرکت   ها که از خارج از کش ــورد نیاز این ش م
ــتم  ــي از سیس ــن مي   گردند به عنوان بخش تأمی
ــل توجه که  ــا ارزش افزوده    اي قاب ــیون، ب اتوماس
ــدن  ــي و اضافه ش ــطه   ي طراحي مهندس  به واس
ــود؛ به  ــاي الزم، در آن  ها ایجاد مي   ش ــرم   افزاره ن
عنوان سلسله اعصاب، حواس و مغز متفکر خطوط 
و فرآیندهاي تولیدي وظیفه   ي خطیر کنترل این 

خطوط و فرآیندها را بر عهده مي   گیرند.
ــت  تثبی و  ــف  تعری ــه  ک ــت  اس ــر  ذک ــایان  ش
ــا ویژگي   هاي  ــب ب ــتقل و متناس ــي مس  جایگاه
ــازي اتوماسیون صنعتي براي   حرفه   ي یکپارچه   س
ــي  ــوزه و معرف ــن ح ــال در ای ــاي فع ــرکت   ه  ش
 ویژگي   هاي منحصر به فرد این تخصص دانش   بنیان به 
ــور  ــؤوالن صنعت کش ــي و مس ــه   ي صنعت  جامع
ــي  ــن صنف ــتور کار انجم ــت در دس ــدت   هاس  م
ــیون صنعتي قرار داشته و در  شرکت   هاي اتوماس
ــترده   اي با مسؤوالن  این خصوص رایزني   هاي گس
ــایر نهادهاي  وزارت صنعت، معدن و تجارت و س
ــه هنوز تا وضعیت  ــط صورت گرفته و اگرچ مرتب
مطلوب راه درازي در پیش داریم اما خوشبختانه 
توفیقات ارزشمندي در این راه حاصل شده است. 
ــري این مهم به عنوان یکي از وظایف اصلي  پیگی
ــرکت   هاي اتوماسیون صنعتي با  انجمن صنفي ش
ــا، همچنان در  ــاع از حقوق صنفي اعض هدف دف

دستور کار این انجمن قرار دارد.
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سال گذشته به حق سالی سخت و پرچالش برای 
ــور به  ویژه در بخش خصوصی  صنعت و تولید کش
ــن   المللی علیه  ــن تحریم   های بی ــدت یافت بود. ش
ــدن  ــکار ش ــور، آش ایران، تحریم نظام بانکی کش
ــتر آثار هدفمندسازی یارانه   ها بر قیمت تمام  بیش
شده   ی تولید و عدم تحقق کامل وعده   های دولت 
ــس از اجرای این  ــش تولید پ ــت از بخ در حمای
ــدن زمزمه   های  ــنیده ش طرح، و در عین حال ش
ــکالت  اجرای مرحله   ی دوم طرح هدفمندی،  مش
ــی تولیدکنندگان به نقدینگی و سرمایه   دسترس
ــدید و به دور  ــورد نیاز و افزایش ش در گردش م
ــی بودند که  ــت ارز، همگی عوامل ــار قیم از انتظ
ــادی پیرامون  ــت هم، فضای اقتص ــت در دس دس
 تولید را در سال 90 تبدیل به عرصه   ای پرفشار و 
نفس   گیر برای فعاالن این حوزه نمودند. بروز این 
ــرایط موجب شد که مدیران و صاحبان صنایع  ش
ــور با کوله   باری از ابهامات در مورد  خصوصی کش
آینده   ی کسب و کار خود به استقبال سال جدید 

بروند. 
ــام »تولید ملی، حمایت  ــال 91 به ن نام  گذاری س
ــوی مقام معظم  ــرمایه   ی ایرانی« از س از کار و س
ــان به آحاد مردم و  ــری و تأکیدات مکرر ایش رهب
ــؤوالن کشور مبنی بر پشتیبانی تمام و کمال  مس
ــد را در دل صنعت  گران  ــد داخل، این امی از تولی
ــال پیش رو  ــاید در س ــور ایجاد نمود که ش کش
ــعار  ــت از تولید ملی از دایره   ی ش ــوع حمای موض
ــه   ریزی،  ــاهد برنام ــه و از این پس ش ــر رفت فرات
ــرای وعده   ها و تعهدات  ــام اقدامات مؤثر و اج انج

مسؤوالن اقتصادی و صنعتی کشور باشیم.  
ــه  ب ــی  دولت ــع  مرج ــرخ  ن ــه  ب ارز  ــص  تخصی
ــدگان تجهیزات و مواد  تولیدکنندگان و واردکنن

ــاز تولید از جمله برنامه   هایي بود  اولیه   ی مورد نی
که در سال گذشته از سوی دولت با هدف کاهش 
ــرخ ارز و حمایت از تولید  ــان  بار جهش ن آثار زی
ــد که  ــد. در این خصوص گفته ش ــی اعالم ش مل
ــفارش خود را  ــر واردکنندگان مذکور، ثبت س اگ
ــمی انجام داده باشند؛ می   توانند ارز  به صورت رس
ــت کنند. اما  ــوب را در حد نیاز دریاف ــا نرخ مص  ب
 پس از گذشت چند ماه از اعالم این موضوع به نظر 
ــذاری این نوع ارز  ــد که روند اجرایی واگ می   رس
ــت این  ــته اس ــت که شایس ــکاالتی اس  دچار اش

کاستي   ها هر چه زودتر مرتفع گردند.  
ــت این که فرآیند واگذاری ارز دولتی بسیار  نخس
ــه برخی  ــت تا جایی ک ــت   گیر اس ــی و وق طوالن
متقاضیان علیرغم دارا بودن تمامی شرایط الزم و 
کافی و پس از گذشت ماه   ها از زمان ثبت سفارش 
ــه وزارت صنعت،  ــود ب ــت خ ــه   ی درخواس و ارای
ــه دریافت این ارز  ــدن و تجارت، هنوز موفق ب  مع
نشده   اند. این موضوع تبعات بسیاري از جمله ایجاد 
ــي در فرآیند ترخیص تجهیزات  تأخیرهاي طوالن
ــش  ــي آن افزای ــرک و در پ ــه از گم ــواد اولی  و م
ــت برخي  ــت کیفی ــارداري، اف ــاي انب ــه   ه  هزین
ــل ماندن  ــت مواد، معط ــه و افت قیم ــواد اولی م
ــش قیمت تمام  ــد و در نهایت افزای ــوط تولی خط
شده   ی کاالي تولید شده را در پي خواهد داشت؛ 
ــل این تأخیرها،  ــه در مواردي عدم امکان تحم ک
واردکننده را وادار ساخته که از دریافت ارز دولتي 
ــي کند و ارز خود را از بازار آزاد تهیه  ــم   پوش چش
نماید. در صورت تداوم این مشکالت شاهد نوعي 
ــود؛ چراکه اصوالً هدف  »نقض غرض« خواهیم ب
ــي به بخش صنعت،  ــص ارز با نرخ دولت از تخصی
کاهش بهاي تمام شده   ي تولید اعالم شده است. 
ــوي دیگر بانک   هاي عامل به منظور کاهش  از س
ــش احتمالي نرخ ارز،  ــک خود در برابر افزای ریس
ــزي مبني  ــس بانک مرک ــتور ریی ــر خالف دس ب
ــادل ریالي ارز در  ــت 30درصد مبلغ مع بر دریاف
هنگام تحویل آن، صددرصد معادل ریالي ارز را از 
متقاضي طلب مي   کنند. این در حالي است که به 
دلیل شرایط خاص اقتصادي که در آن قرار داریم 
بخش اعظم واحدهاي تولیدي در تأمین نقدینگي 
ــکالت جدي مواجه هستند و پرداخت این  با مش
ــت در  ــت. گفتني اس ــان ممکن نیس مبلغ برایش
گذشته و تا پیش از بروز بحران در قیمت ارز، تنها 
10 درصد مبلغ ریالي توسط بانک از متقاضي ارز 
ــویه حساب به زمان پس از  دریافت مي   شد و تس

ترخیص کاال از گمرک موکول مي   گردید. 
ــت دولتی  ــه وجود قیم ــده ک ــه تجربه ثابت ش ب
ــتعد ایجاد  ــي، به ذاته مس ــراي هر کاالی و آزاد ب
ــتفاده   های کالن افراد  ــاز سوء اس رانت و زمینه   س
ــؤوالن محترم در  ــت که امیدواریم مس سودجوس

این خصوص نیز توجهات الزم را به خرج دهند.
ــا و اقدامات  ــتر در تصمیم   گیري   ه ــري بیش فرانگ

سردبیر

ارز 

دولتي
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ــودن  ــمند با گش  بخش آگهی ها  و تبلیغات صنعت هوش
ــن ماهنامه،  ــاوری( در ای ــوان )فن ــت عن ــه ای تح صفح
ــو فرصتی مناسب را برای تأمین  ــعی دارد تا از یک س س
ــن محصوالت  ــرای تبلیغ جدیدتری ــدگان داخلی ب کنن
ــن فراهم آورد و  ــیونی با کم ترین هزینه ی ممک اتوماس
ــب ترین اقالم اتوماسیونی  از سوی دیگر بهترین و مناس
ــازار را به مصرف کنندگان این تجهیزات در   موجود در ب
ــی نماید.تفاوت این  ــی معرف ــای مختلف صنعت بخش ه
ــت که مطالب  بخش با صفحات معمول آگهی در این اس
ــودن، محصول  ــرکت محور ب ــدرج در آن به جای ش من
ــه هر محصول فضایی  ــتند؛ بدین ترتیب که ب محور هس
ــود  حداکثر به اندازه ی یک صفحه تخصیص داده می ش
ــه در آن نام و تصویر محصول، ویژگی های خاص آن و  ک
خالصه ای از مشخصات فنی مربوطه درج شده و در انتها 

نام و مشخصات شرکت تأمین کننده ذکر خواهد شد.

ــش  بخ ــن  ای از  ــتفاده  اس ــی  متقاض ــای  ــرکت ه  ش
ــازمان س ــا  ب را  ــود  خ ــت  درخواس ــد  توانن ــی   م

ــر به  ــق نماب ــمند از طری ــت هوش ــای صنع ــی ه   آگه
شماره ی:88671951  و یا پست الکترونیک به آدرس:

magazine@aiaciran.org در میان بگذارند.
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PLC نرم افزار شبیه ساز آموزش

تلفن: 22722166
www.shebco.ir

امروزه اتوماسیون صنعتی در تمامی کشورهای رو 
به رشد اهمیت ویژه ای یافته است. در کشور ما به 
واسطه ی باال بودن نسبت فضاها و امکانات تولید 
ــانی، بهره گیری از اتوماسیون منجر  به نیروی انس
به افزایش تولید داخلی و در نتیجه رشد اقتصادی 

کشور خواهد شد.
ــان از اهمیت ویژه ای برخوردار  آن چه در این می
ــانی با دانش تخصصی  ــت پرورش نیروی انس اس
ــره برداری کامل از  ــد که توانایی به به روز می باش
ــد. این  ــرفته ی صنعتی را دارا باش ــات پیش امکان
ــأله لزوم پرداختن به موضوع آموزش را بیش  مس
ــی از مهم ترین  ــازد. یک ــش پر اهمیت می س  از پی
ــیون صنعتی،  اتوماس ــای  ــتم ه  بخش های سیس
دارای  ــا  کنترلره ــت.  اس ــا  کنترلره ــه ی  مقول
ــتند.  ــتردگی زیادی در انواع و قابلیت ها هس گس
ــای صنعتی  ــوع کنترلره ــده ترین ن ــناخته ش ش
ــطه ی سهولت در  ــند که به واس PLC ها می باش
ــیاری از فعاالن  تهیه و بهره برداری مورد توجه بس
ــن رو، پرداختن به  ــتند. از ای  حوزه ی صنعت هس
ــوزه حایز  ــن در این ح ــی نوی ــای آموزش روش ه
ــرفته  ــورهای پیش ــت. امروزه در کش  اهمیت اس
ــری  ــوزش کارب ــرای آم ــدی ب ــای جدی روش ه
ــت  اس الزم  ــه  ک ــت  اس ــرده  ک ــور  ظه  PLC
ــای  ج ــه  ب ــا  ه آن  ــی  جایگزین ــل  دالی ــه   ب
ــرکت  ــاره کرد. در حال حاضر ش ــی اش روش  قبل

شرکت مهندسی شبکو

ــبیه  ــراح نرم افزارهای ش ــه ط RealGames  ک
ــاز آموزشی است؛ جدیدترین نسخه از نرم افزار  س

ــازار عرضه  ــه ب ITS PLC Professional را ب
ــر قابلیت ها و  ــن جا به ذک ــت که در ای کرده اس
ــی پردازیم.  ــی م ــن ابزار جدید آموزش مزایای ای
ــا و  ــایل در کالس ه ــن مس ــده تری ــی از عم  یک
ــکان فراهم  ــدم ام ــی PLC ع ــای آموزش دوره ه
ــرای  ــی ب ــه ای واقع ــای کارخان ــک فض آوردن ی
ــیاری از ارایه  ــد. از این رو بس ــوزان می باش کارآم
ــی PLC ناچار به  ــای آموزش ــدگان کیت ه دهن
ــتفاده  ــی تا حد اس تنزل کیفیت امکانات آموزش
ــوان ورودی و  ــه عن ــوییچ ب ــپ و س ــد الم از چن
 خروجی می شوند. واضح است که یک کارآموز که 
ــته شده ی خود را بر روی  نتیجه ی برنامه ی نوش
ــد عملگر پنوماتیکی  ــد المپ یا در نهایت چن چن
ــای یک  ــه درک پیچیدگی ه ــادر ب ــد، ق می بین
ــرف دیگر به  ــد بود. از ط ــد صنعتی نخواه فرآین
ــارات احتمالی، هیچ گاه برای  دلیل خطرات و خس

ــامانه های حقیقی  کارآموزان امکان کار بر روی س
ــه که در  ــی گردد. آن چ ــز فرآهم نم ــه نی  کارخان
ــه  ــزار ITS PLC Professional  ارای ــرم اف  ن
ــه بعدی  ــت از پنج محیط س ــردد عبارتس می گ
صنعتی و مجزا که عبارتند از: سیستم سورتینگ، 
 Pick & ــتگاه پالتایزر، ربات فرآیند بچینگ، دس
ــکیل  ــمت ها تش ــار خودکار. این قس Place و انب
ــی می باشد که به کمک  دهنده ی نرم افزار آموزش
یک سخت افزار واسط قابلیت اتصال به یک کنترلر 
خارجی اعم از PLC، PAC یا حتی سیستم های 

PC-Based  از هر برندی را دارد. 

ــده،  ــی ش ــای طراح ــط ه ــن محی ــی ای در تمام
ــده  ــگر تعبیه ش ــواع مختلفی از عملگر و حس ان
ــرداری از آن ها را در  ــره ب ــوز امکان به  که کارآم
ــوزان با  ــی یابد. کارآم ــی خود م ــه ی کنترل  برنام
ــک  ــری از این نرم افزار بدون تحمل ریس بهره گی
ــد صنعتی این  ــک فرآین ــارت برای ی ایجاد خس
ــتفاده از خالقیت  ــا اس ــی یابند که ب ــکان را م ام
ــر روی این محیط های  ــود هرگونه مانوری را ب خ
ــه ی کنترلی  ــک برنام ــازی، به کم ــی مج صنعت
ــه کمک  ــرف دیگر ب ــد. از ط ــال کنن ــود اعم  خ
 قابلیت های این نرم افزار اساتید نیز می توانند چگونگی 
ــاید در  ــای صنعتی را که ش ــب یابی فرآینده عی
ــیار ابتدایی باشد،  کیت های آموزشی قدیمی بس
ــوع فراوان به  ــیار قابل لمس و با تن به نحوی بس
ــی های گرافیکی  ــوزان آموزش دهند. ویژگ کارآم
ــرم افزار نیز  ــای صوتی و تصویری این ن و جلوه ه
ــت که فرآیند آموزش را بسیار  خود از عواملی اس
ــزار در یک جمله  ــب تر می کند. این نرم اف  دلچس

» کارخانه را به سر کالس می آورد«.
ــمی  ــوان نماینده ی رس ــه عن ــبکو ب ــرکت ش ش
انواع  ــده ی  ــه دهن ارای  RealGames ــرکت  ش
 سیستم های آموزشی اتوماسیون صنعتی به تمامی 
ــی، کارخانجات و  ــات آموزش ــازمان ها، مؤسس س

اشخاص می باشد.
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ــزار، دما  ــود. این اب ــه راحتی دیده می    ش آن    ها ب
ــر روی  ــانتیگراد ب ــه    ی س ــا 600 درج  را از 20 ت
 TiR و20 تا 250 بر روی مدل های Ti ــدل    های م
ــداردهنده    ی  ــان می    دهند. همچنین یک هش نش
رنگی برای دمای باال بر روی مدل    های صنعتی و 
برای مدل    های ساختمانی در دمای پایین در نظر 

گرفته شده است.
 Fluke SmartView ــای ــل IR حرف   ه  تحلی
ــدام از این  ــگر در هر ک ــای گزارش  ــرم    افزاره و ن
ــده    اند که  ــی گنجانده ش ــای حرارت تصویربرداره
ــتگاه به    روز  ــر عمر دس ــورت مجانی تا آخ ــه ص  ب
ــاهده،  ــوند. مجموعه    ای از ابزارها برای مش می    ش
ــل عکس    های  ــی، ویرایش و تحلی ــیه    نویس حاش
ــازه را می    دهد که  ــز، به کاربر این اج مادون قرم
ــف  ــاهده    ی مختل ــدل مش ــج م ــر را در پن تصاوی
ــورت کامل  ــزار به ص ــن نرم    اف ــش کند. ای ویرای
ــش  فناوری Fluke IR-Fusion را تحت پوش
 Fluke 3D-IR ــای ــی    دهد و از گزینه    ه قرار م
ــه بعدی که  ــوان دید س ــی    کند تا بت ــتفاده م اس
ــس زمینه خارج  ــرم از پ ــرد و گ ــاط س  در آن نق
ــب  ترتی ــن  بدی و  ــته  داش را  ــوند،  ش ــی     م
ــود. ــام ش ــر انج ــت    ت ــاهده، راح ــل و مش تحلی
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تصویربردارهای حرارتی محصول ف

Comtest

 Comtest  Distribution ــرکت  ش
ــه  ک را   P3 ــری   س ــی  حرارت ــای  تصویربرداره
ــخیص  ــیعی در عیب  یابی و تش  دارای کاربرد وس
ــت. چهار  ــرده اس ــازار عرضه ک ــند به ب ــی   باش م
ــاختار  Ti32 که طرحی  ــول، مبتنی بر س محص
برگزیده و شناخته شده است به سری  P3 اضافه 
ــت که علیرغم برخوداری از قیمت پایین  شده اس

از کیفیت باالیی در عملکرد برخوردارند.
ــدل    ــامل Ti32 و TiR32  و م ــری  P3 ش س
ــت که برای کاربردهای  های Ti27 و Ti29 اس
ــردازش به کار  ــی، الکتریکی، مکانیکی و پ صنعت
ــای TiR27 و TiR29 برای  ــدل   ه ــی   روند. م م
ــاختمان، بازرسی انرژی و  ــی س کاربردهای بررس
نگه داری ساختمان مورد استفاده قرار می   گیرند. 
ــای  تصویربرداره از  ــد  جدی ــواده    ی  خان ــن  ای
ــاال و تفکیک    پذیری  ــیت ب حرارتی دارای حساس
 LCD  ــر روی ــوده و تصویر  مورد نظر ب ــاد ب  زی
ــش داده  ــفاف و واضح نمای ــورت ش ــا به ص  آن    ه
ــی نیز در  ــن تغییرات دمای ــود.کوچک    تری  می    ش

سرهای P3 دارای حافظه    ی جانبی GB2، دو 
ــاعت شارژ  ــارژ که بیش از 4 س  باتری قابل ش
ــتفاده دوام می    آورد،  ــر بار اس ــا پس از ه آن    ه
شارژر و منبع تغذیه    ی AC، جای دست قابل 
ــخت و نرم با  ــم، و محفظه    های انتقال س تنظی

امضای Fluke هستند.

 Eaton رله   های اضافه  بار

ــای  ــه  ه رل  Eaton ــرکت  ش  -2012 ــل  آوری
ــا نام    های C440 و  ــی اضافه بار خود ب الکترونیک
ــت موتورهای الکتریکی  ــه منظور  حفاظ XT را ب
ــه بازار عرضه  ــاال، ارتقا داده و ب ــان   های ب در جری
ــت. این رله   ها که برای گستره   ی وسیعی  کرده اس
ــده   اند، امکان دست  یابی به  از کاربردها طراحی ش
ــتارتر را فراهم کرده و  یک راه  حل یکپارچه   ی اس
نیاز به ترانسفورمر جریان را حذف می   نمایند. در 
نتیجه با بهره   گیری از این رله   ها فضای کلی مورد 

نیاز برای نصب تجهیزات کاهش خواهدیافت.
ــای  175 آمپر طراحی  ــن رله   ها برای جریان   ه ای
ــت در برابر  ــد و دارای ویژگ ی   های حفاظ ــده   ان ش
ــای ارتباطی  ــتند و قابلیت   ه ــای زمین1 هس خط
ــطه   ی  ــد. به واس ــی   کنن ــه م ــترده   ای را ارای گس
ــع، این رله   های  ــورداری از یک طراحی جام برخ
ــل یکپارچه  ــک راه  ح ــار الکترونیکی ی ــه ب اضاف
ــی  ــتارتر در کاربردهای ــازی اس ــاده   س ــرای پی ب

1.Ground fault protection

در   2  NEMA ــتانداردهای اس ــه  ب ــاز  نی ــه   ک
ــه  ارای را  ــد  دارن  185A ــا  ت  4 ــتره   ی   گس
ــدل   های  ــه   ی م ــالوه، محفظ ــه   ع ــد. ب ــی   نمای  م
  pass-through و    cable-in/cable-out
ــروژه   های  ــتفاده در پ ــرای اس ــول ب ــن محص ای
ــب  ــتریان مناس ــاخت   های کنونی مش  ارتقا زیرس
 Eaton ــد. رله   های اضافه بار الکترونیکی می   باش
ــه به نام Eaton ثبت  ــرده ک با نوعی طراحی فش
ــت عملیات نصب و نگهداری را تسهیل  ــده اس ش
ــده  ــگر نصب ش می   کنند. از طریق LED نمایش
ــه وقوع عیب  ــم مربوط ب ــتگاه، عالی بر روی دس
ــی دیده  ــوارد دیگر به راحت ــا م ــتگاه و ی  در دس
ــکان را  ــر این ام ــه کارب ــن ب ــود. همچنی ــی   ش  م
ــتگاه و موتور  ــت دس ــد که عملکرد درس می   ده
ــی   توانند  ــش نماید.کاربران م ــی پای ــه راحت  را ب
ــطح حفاظت  گزینه   های مورد نیاز خود اعم از س
ــورد نظر،  ــا کالس trip م ــاز از موتور ب مورد نی
ــادل فاز و  ــدم تع ــن، ع ــای زمی ــخیص خط تش

2.National Electrical Manufacturer Associa-
tion

ــان بار  ــم جری تنظی
ــلFLA( 3(  را  کام
ــن  ــاب کند. ای انتخ
همچنین  ــا  ه ــه     رل
ــا  ب ــد  توانن ــی     م
ــای  ه ــامانه    س
یکپارچه  ــت  مدیری

ــبکه و مدیریت دارایی را  شوند و امکان پایش ش
ــار Eaton دارای  ــد. رله   های اضافه ب  فراهم کنن
ــتند که به  ــی هس ــی کامل ــای ارتباط ــی   ه  توانای

ــبکه   ــه با ش ــد ک ــی ده ــازه را م ــن اج ــا ای آن   ه
ــوند.  ــه یکپارچه ش ــط کارخان ــی محی   ی صنعت
 DeviceNet،ــای ه ــکل  ازپروت ــا  ه ــه  رل ــن  ای
 PROFIBUS, Modbus، Modbus TCP،
ــد و دارای  ــی  کنن ــتیبانی م Ethernet/IP پش
استانداردهایی نظیر  CSA ،UL و CE هستند.

3.full load current

www.comtest.co.zainfo@comtest.co.za

www.eaton.com/Eaton/index.htm
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مدیر و مهندسین فروش با حداقل مدرک لیسانس فنی و مهندسی و 5 
سال سابقه کار در زمینه ی سیستم های ابزار دقیق و کنترل، الکترونیک و 

اتوماسیون صنعتی و یا مرتبط

        تلفن: 26200300  و   22057446              فکس: 22057629

        resume@bargco.com

ــی عالقمندان به یک رشکت معترب در زمینه ی اتوماسیون صنعتی در واحد فروش استخدام می مناید: ــمند از تمام ــه ی صنعت هوش ماهنام
ترجمه ی متون فنی مرتبط با اتوماسیون صنعتی دعوت 

به همکاری می نماید.

تلفن: 88617563-5

magazine@aiaciran.org

Calex ساخت DC/DC مبدل  های

ــرکت Calex، مبدل DC به  ــل 2012- ش آوری
ــام NCM را به بازار  ــه ن ــی خود ب DC 40 وات
عرضه نمود. قاب این مبدل بسیار مقاوم بوده و از 

نوع نصب شونده بر روی شاسی است و به  واسطه  
ــیله در فضاهای   ی حجم کم امکان نصب این وس

ــی مدل   های این  ــک را فراهم می   کند. تمام کوچ
ــتر  ــل برای حفاظت بیش ــه صورت کام ــیله ب وس
ــار و رطوبت،  ــوک، لرزش، گرد و غب در مقابل ش
محصور شده   اند. NCM دارای پوشش شش الیه 
ــت. قاب این وسیله  برای کاهش اثرات EMI اس
به گونه   ای طراحی شده است که امکان نصب آن 
ــهیل  ــا صفحه   ی اصلی مدار را تس  بر روی رک ی
ــه محدوده   ی ورودی  ــری NCM، س می   کند. س
 36-75 VDC ،18-36 VDC ،9-18 VDC

را در بر می   گیرد. ولتاژهای خروجی قابل حصول 
ــند. حداکثر  نیز 3/3، 5، 12 و VDC15 می   باش
ــد.  ــی این مبدل نیز W 40 می   باش توان خروج
ــل از ورودی   ها ایزوله  ــه صورت کام خروجی   ها ب
ــیله به صورت تفاضلی  ــتند. خروجی این وس هس
ــت. تمامی  ــتفاده اس ــبت به زمین قابل اس  یا نس
ــیله منطبق بر RoHS هستند.  مدل   های این وس
ــی خاموش و  ــا دارای ورودی کنترل این مبدل   ه
ــی، و نیز  ــم )Trim( ولتاژ خروج ــن، تنظی روش
ــر اتصال کوتاه  ــاژ و حفاظت در براب ــت ولت حفاظ
 NCM ــای کاری ــند. محدوده   ی دم نیز می   باش
ــت  ــانتیگراد اس ــا 100+ درجه س ــز از 40- ت  نی
ــی نگهداری آن از 50- تا 125+   محدوده   ی دمای

ــازده NCM باالتر       ب ــد.  ــی   باش است.م  90
 2.65” x 4.20” x  ،NCM ــاب  ق ــدازه   ی  ان
ــت. وزن آن هم 345 گرم می   باشد.  H”1/00 اس

 UL 60950 ــتاندار تمامی مدل   ها بر اساس اس
 Calex ــاله   ی ــده   اند و از گارانتی 5 س طراحی ش
ــیله بر طبق  ــن وس ــد. MTBF ای ــره می  برن  به

ML-HDBK 217F، 328هزار ساعت است.

%

PIR حسگر بسیار کوچک

ــنایی،  ــا توجه به تقاضای موجود در صنایع روش ب
مبنی بر کوچک و کم حجم بودن آشکارسازهای 
ــدازه  ی کافی  ــازها باید به ان ــوری، این آشکارس ن
ــدود موجود در  ــا در فضای مح ــند ت کوچک باش
ــنایی جا بگیرند. بدین منظور  قاب تجهیزات روش
ــگر بسیار  ــرکت CP Electronics یک حس ش
ــه بازار  ــام EBMPIR را ب ــه ن ــک PIR ب کوچ
ــرکت بر این باور است  ــت. این ش عرضه کرده اس
ــگر PIR را در دنیا ساخته  که کوچک   ترین حس
ــود، دارای ویژگی  ــه نمونه   ی موج ــت. هر س  اس

صرفه   جویی در مصرف انرژی هستند. واحد اصلی 
ــگر به صورت  ــامل بخش حس ــگرها ش این حس
ــخیص حضور یا عدم حضور می   باشد. مدل با  تش
کیفیت باال دارای یک کنترل مادون قرمز اضافی، 
ــاری  ــگر میزان لوکس و دکمه   ی تنظیم فش حس
است و مدل Dim Direct کنترل کامل کاهش 
ــری DALI یا DSI را  ــور و همچنین به   کارگی ن
ــدل   ها، کنترل  ــی   کند. در تمامی م امکان   پذیر م
ــتی با  ــخیص حضور به صورت خودکار یا دس تش
ــی   پذیرد. در  ــوییچ انجام م ــتفاده از ورودی س اس
ــرای  ــوییچ ورودی ب ــدل Direct Dim دو س م
انجام کنترل دستی تشخیص عدم حضور، کاهش 
ــنایی  ــی یا روش ــا افزایش تاریکی و لغو خاموش ی

وجود دارد.
ــی،  ــوییچ دو حالته   ی گردش ــتفاده از یک س اس
ــر می   کند  ــادگی امکان   پذی ــور را به س ــش ن کاه
ــتفاده از یک  ــب، دیگر نیازی به اس ــن ترتی و بدی

سوییچ مجزا برای کنترل روشنایی نیست.

www.shorrock.co.za

www.caiex.com
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7
اسکنر نوری بهینه برای تمامی کاربردها

ــخیص  ــکنر نوری Leuze HRTR 25B امکان تش اس
اشیای با سطوح براق را با استفاده از تکنیک نقطه  ی نوری 

ــخیص دقیق لبه  ها و موقعیت   متمرکز فراهم می  کند. تش
ــطوح فلزی سوراخ شده با  ــطوح براق و س یابی بر روی س

استفاده از این حسگر امکان  پذیر است.
سری  های مشابه اسکنر Leuze HRTR 25B XL، در مکان  یابی 
ــتفاده نقطه  ی نوری بزرگ به کار می  رود. همچنین نقطه ی نور  با اس
ــف و شناسایی کانتینرهایی که در آن ها به صورت  بزرگ  تر برای کش

کامل بسته نشده  است مناسب می  باشد. 
ــگرهای ــا پس زمینه  ی محو در حس ــده  ی نور، ب ــکنرهای بازتابن اس

Leuze HRTR 25B قرار داده شده  اند.
ــند که  ــیع می  باش ــم وس ــدوده  ی تنظی ــگرها دارای مح ــن حس  ای
ــطح باالیی از  ــأله بیان گر س ــود و این مس ــی  ش ــروع م  از 50mm ش
ــت. همچنین امتیاز ویژه  ــری در کاربردهای مختلف اس انعطاف  پذی
ــداد زیادی از  ــه دیگر به تع ــت ک ــیاری از کاربران این اس ــرای بس ب

حسگرهای مختلف  نیاز ندارند.
ــد و رفتار  ــته می  باش این ابزار به صورت یک مجموعه  ی به هم پیوس
ــایی مطمئن آن ها  ــیاء را از طریق شناس ــوییچینگ بین اش دقیق س

تسهیل می  کند.

  

8
حسگر نوری شعله 

ــگر شعله با  Durag’s D-LE 701 یک حس
ــودکار و تصیح کننده  ی خطا،  قابلیت نظارت خ

ــعل می  باشد.  با قابلیت اتصال از طریق فیبرنوری به واحد کنترل مش
ــگر برای نظارت بر شعله  های زغال، نفت و گاز طراحی شده  این حس
ــرل D-UG660 ،D-UG120 و  ــت و می  تواند به واحد کنت اس

واحد کنترل مشعل D-GF 150 وصل شود. 
ــد درجایی که  ــعل  ها می  باش ــگر در مش کاربردهای معمول این حس
ــود  ــخت می  ش ــعله معمولی س ــگرهای ش ــرایط نصب برای حس ش
ــه محل نظارت  ــه دمای محیط نزدیک ب ــن در جاهایی ک و همچنی
 بسیار باالست. این حسگر ایده  آل برای استفاده در نیروگاه  های برق، 
ــیمان،  ــا، صنعت س ــگاه  ه ــیمیایی، پاالیش ــی ش ــای صنعت  واحد ه
ــوز، واحدهای تولیدکننده  ی بخار و صنایع حرارتی  کوره  های زباله  س
ــتقیم در محیط  ــامانه  ي فیبرنوری می  تواند به صورت مس ــت. س اس
پرحرارت کوره نصب شود. وظیفه  ی این سامانه  انعکاس نور از شعله 

بر روی حسگر شعله است که در خارج از کوره نصب شده است. 
ــیگنالی تولید می  کند که به عنوان  ــعله س ــگر ش واحد نوری در حس
سیگنال ورودی برای واحد کنترل یا کنترل مشعل به کار می  رود. با 
 D-LE 701 ،IR تا UV ــورداری از محدوده  ی طیف نوری از برخ

قابل تنظیم برای فناورهای مختلف احتراق است.

 زمان   سنج/شمارنده/ تاکومتر محصول 
AutomationDirect

Autom - ــرکت  ش  -  2012 ــل آوری    
 CTT ــری  س ــوالت  محص  ،tionDirect
ــمارنده و تاکومتر  ــنج، ش خود را که  زمان   س

ــری  CTT، دستگاه  هایی با  ــتند به بازار معرفی کرد. س CTT هس
ــتند که برای کاربردهایی همانند شمارش،   چند قابلیت عملیاتی هس
زمان سنجی و ترکیبی از این دو یا تاکومتر ارایه شده  اند. این دستگاه 
ــیکل در هر ثانیه را دارد. ابعاد  ــرعت 10000 س قابلیت تنظیم تا س
این وسیله براساس استاندارد DIN 1/16 است. اعضای این خانواده 
ــده  اند. برخی  در مدل  های VDC24 و VAC 240-100 تولید ش
ــه و برخی دیگر دارای خروجی  ــن محصوالت دارای خروجی رل از ای
ترانزیستوری هستند.این دستگاه  ها دارای نمایشگر LCD دوخطی 
 DIP ــند. پارامترها می  توانند به راحتی از طریق سوییچ  های می  باش
ــوند. واحدهای CTT به  ــتگاه قرار دارند، تنظیم ش ــه بر روی دس ک
ــی 1، رله  تک قطبی تک پرتاب  ــده  اند. خروج دو خروجی مجهز ش
)throw( و ترانزیستور NPN می باشد که به صورت هم زمان عمل 
ــی کنند. خروجی 2 هم می تواند به صورت رله تک قطب دو پرتاب  م

یا ترانزیستور NPN در نظر گرفته شود.

9
 حسگرهای مغناطیسی 

سیلندرهای پنوماتیک 

با توجه به افزایش نیاز بازار، Baumer نسل 
جدیدی از حسگرهای مغناطیسی سیلندر را 

ــتون  ها  ــان دادن موقعیت دقیق پیس ــت که برای نش عرضه کرده اس
ــگرهای جدید  ــیلندرهای پنوماتیک به کار می   رود. حس در داخل س
ــوند. برای  ــاال رفتن قابلیت اطمینان می    ش ــث بهبود عملکرد و ب باع
نمونه، میزان حساسیت برای ویژگی    های سوییچ دقیق و تجدیدپذیر 
ــده است. به عالوه به دلیل کیفیت باالی مواد به    کار رفته  بهینه    تر ش
ــگرها مقاوم    تر شده    اند. کابل    ها دارای  ــاختار حسگرها، این حس در س
PUR می    باشند و از همین رو می    توانند در محیط    های روغنی بدون 
ــوند. از آن    جایی که حسگرهای مغناطیسی هیچ  ــکل استفاده ش مش

بخش متحرکی ندارند، طول عمر آن   ها باالست.
ــزار نصب وجود  ــاب    های متعددی برای اب ــا توجه به این  که انتخ  ب

دارد، این حسگرها به راحتی به انواع سیلندرهای متعارف متصل می    
 شوند؛ این ویژگی باعث کاهش تنوع قطعات یدکی شده و در نتیجه 
 PNP هزینه    ی انبارداری را کاهش می    دهد. تمامی حسگرها از انواع

و NPN موجود می    باشند. 

10
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www.oenenterprises.co.zacolwyn@oenenterprises.co.za www.countapulse.edx.co.za

www.automation.com www.baumer.com
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 هفدهمین نمایشگاه

بین المللی

نفت، گاز، پاالیش  و  پتروشیمی  

از  دشواری ها تا دستاوردها
تهیه کننده: محمدعلی دیانتی زاده

در روزهای بهاری هر سال، فعاالن عرصه ي نفت، 
گاز، پاالیش و پتروشیمی کشور در تکاپوی حضور 
هرچه بهتر در نمایشگاه بین المللي تهران و معرفی 
ــگاه  توانمندي ها و محصوالت خود در این نمایش
هستند. امسال نیز یک هزار و 255 شرکت داخلی 
ــن  ــان در هفدهمی ــور جه ــی از 44 کش  و خارج

دوره  ي برگزاری این نمایشگاه حضورداشتند.
و  ــش  پاالی گاز،  ــت،  نف ــی  بین الملل ــگاه  نمایش
پتروشیمی ایران، بزرگ  ترین نمایشگاه تخصصی 
ــور و دومین نمایشگاه بزرگ حوزه  ي نفت در  کش
ــارکت 315 شرکت  ــمار می رود و مش جهان به ش
ــورهایی همچون آمریکا،  ــی نفتی از کش بین الملل
ــره ی جنوبی، مالزی،  ــس، ایتالیا، ک آلمان، انگلی
ــه ی فعالیت در  ــابقه ی دیرین ــروژ که همگی س ن
ــه آن را  ــته ب ــت و مجموعه های وابس ــع نف صنای
ــان دهنده  ي اهمیت صنعت نفت ایران  دارند، نش
در عرصه ی بین المللی و تالش این شرکت ها برای 

کسب سهمی از این بازار است.
ــال با حضور  ــگاه امس ــم افتتاحیه  ي نمایش مراس
ــا رحیمی؛ معاون اول رییس جمهوری،  محمدرض
ــوال اونوولیری؛  ــت، وی ــمی؛ وزیر نف ــتم قاس رس
ــؤوالن  ــه جمهوری فدرال نیجریه، مس وزیرخارج
ــور و تعدادی از  ــت نفت کش ــان صنع و متخصص

نمایندگان مجلس شورای اسالمی برگزار شد.
ــگاه نیز همایش یک روزه ای  ــیه ی نمایش در حاش
ــه کار و  ــد با اتکا ب ــوان تولی ــوان ارتقای ت ــا عن  ب
سرمایه  ي ملی برگزار شد. همچنین برای اولین بار 
ــگاه غرفه ای با نام جهادخودکفایی برپا  در نمایش
شد که به قطعات ساخت داخل اختصاص داشت 
ــتند با مراجعه به  و شرکت های سازنده می توانس
ــرکت اصلی وزارت  ــن غرفه با نیازهای چهار ش ای
ــتای  ــر این در راس ــالوه ب ــوند. ع ــنا ش  نفت آش
ــورهای عضو سازمان  ــازی نقش کش ــته  س برجس

ــورهای صادرکننده  ي نفت )اوپک(، غرفه ای  کش
ــازمان اختصاص  ــن س ــه  ي ای ــه دبیرخان ــز ب  نی

یافته بود. 
ــال، نمایش  ــگاه امس ــر نکات جالب نمایش از دیگ
ــان  ــن درخش ــلویه؛ نگی ــه بعدی »عس ــم س  فیل
ــود که در آن  ــن حوزه  ي گازی دنیا« ب بزرگ  تری
توانمندی های صنعت نفت ایران در بخش ساخت 
داخل و فناوری های بومی شده توسط پیمانکاران 
ــان داده شد. گفتنی  داخلی در پارس جنوبی نش
ــگاه نیز به  ــتین روز برگزاری نمایش ــت نخس اس
ــعه  ي  ــت تحریم ها؛ توس نام »تولید ملی و شکس
ــتی« نام گذاری شده بود. برگزاری  صنعت باالدس
ــه ی مطالب جدید از  ــی و ارای کارگاه های آموزش
سوی مؤسسات و شرکت های دانش بنیان از دیگر 

برنامه های این نمایشگاه بود.
ــگاه  نمایش ــن  ــر هفدهمی ــور، مدی روی ــحق  اس
ــیمی  ــش و پتروش ــت، گاز، پاالی ــی نف بین الملل
ــت:  ــگاه گف ــن نمایش ــزاری ای ــوص برگ  درخص

»با وجود افزایش فشار تحریم ها علیه صنعت نفت 
ایران، تعداد کشورهای شرکت کننده در نمایشگاه 
امسال از رشد 10 درصدی نسبت به سال گذشته 

برخوردار بوده است.«
ــگاه هرساله با هدف  وی با بیان این که این نمایش
ــتاوردها و توانمندی های  ــی آخرین دس بازشناس
ــراری ارتباط  ــت و گاز و برق ــن در صنعت نف نوی
ــت اندرکاران این  ــن دس ــک و ملموس تر بی نزدی
ــی برگزار  ــی و خارج ــکاران داخل ــت با هم صنع
ــای  ــال را ارتق ــگاه امس ــور نمایش ــود، مح می ش
ــرد و افزود:  ــوان ک ــازندگان داخلی عن ــوان س ت
ــتان، اوکراین،  ــروژ، ازبکس ــورهای مالزی، ن »کش
ــودان، عراق،  ــتان، زامبیا، س ــتان، ترکمنس پاکس
عمان، قزافستان، کامرون، کویت، لیبی، مراکش، 
مغولستان، و نیجریه که در نمایشگاه سال گذشته 
ــه از رقبای خود باز  ــتند، برای این ک حضور نداش
ــران ایرانی  ــاط نزدیکی با صنعت گ نمانند و ارتب
ــگاه  ــه هفدهمین نمایش ــد، خود را ب ــرار کنن برق
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ــده بود.« ــغال ش ــا اش ــی غرفه ه ــه تمام 5 دقیق
کرمان تابلو

شرکت »مهندسی برق و الکترونیک کرمان تابلو« 
ــر حیدری نصب، ازجمله  ــت عاملی ناص به مدیری
ــگاه  ــیون در نمایش اعضای حاضر انجمن اتوماس
ــرکت ارایه دهنده ی راه حل های جامع  بود. این ش
صنعتی و مدیریت پروژه های EPC است. نعمتی، 
ــا بیان این که  ــرکت ب مدیر روابط عمومی این ش
نمایشگاه امسال از نظر ساختار، چیدمان و ارتباط 
با مشکالتی مواجه بود، گفت: »با وجود ضعف ها و 
ــتاد برگزاری نمایشگاه  نواقصی که در همکاری س
ــت، خود نمایشگاه  با شرکت کنندگان وجود داش
ــته برگزار شد  ــال های گذش در حد و اندازه ی س
ــاظ بازدیدکنندگان بخش  و تا حدودی نیز از لح

پتروشیمی و نیروگاه ها بهتر بود.«
ــگاه  ــاره به این که نیمی از فضای نمایش وی با اش
ــت، افزود: »ما  ــه غرفه های ارزی اختصاص داش ب
ــفندماه منتظر باز شدن  ــتم اس از روز اول تا بیس
ــگاه برای ثبت نام بودیم و  سایت اینترنتی نمایش
ــت موفق به گرفتن یک غرفه ی 72 متری  در نهای

در نمایشگاه شدیم.«
ــکالتی که  ــردن مش ــان ک ــا خاطرنش ــی ب نعمت
ــرای رایانه  های  ــراً ب ــه ای اخی ــای رایان ویروس ه
وزارت نفت ایجاد کرد، گفت: »دیتابیس برنامه ی 
ــت برنامه نویسان خارجی طراحی  زیمنس به دس
ــی  ــده و خود آن ها نیز با توجه به آسیب شناس ش
ــد، به راحتی می توانند برای  که از این برنامه دارن
ــد، اما برنامه ی  ــه تعریف ویروس کنن ــدام ب آن اق
اسکادا که توسط شرکت ما در نمایشگاه معرفی و 

با استقبال مواجه شد، کاماًل بومی است.«

تام ایران خودرو
ــه مدیریت عاملی  ــرکت »تام ایران خودرو« ب ش
حمید مرادی، از اعضای حاضر انجمن اتوماسیون 

فرینه صنعت

شرکت »فرینه صنعت« به مدیریت عاملی افشین 
ــگاه  ــای حاضر انجمن در نمایش ــری، از اعض حری
ــیون صنعتی، تابلوهای  بود که در زمینه ی اتوماس
کنترل، برق، ابزار دقیق و مهندسی فعالیت دارد. 
حجت زینعلی، مدیر بازرگانی این شرکت با اشاره 
به سه دوره حضور موفق فرینه صنعت در نمایشگاه 
ــیمي گفت:  بین المللي نفت، گاز، پاالیش و پتروش
»همکاری مسؤوالن ستاد برگزاری نمایشگاه با ما 
ــگاه  خوب بود.« وی افزود: »غرفه ی ما در نمایش
ــال 214 متر بود و از لحاظ بازدیدکننده در  امس

شرایط مطلوبی قرار داشت.«

گستره دنا

ــه مدیریت عاملی  ــتره  دنا« ب گروه صنعتی »گس
ــیروس جوانمرد، از دیگر اعضای حاضر انجمن  س
ــرکت در  ــود. این ش ــگاه ب ــیون در نمایش اتوماس
ــاخت، نصب و  ــی، س ــاوره، طراح ــه ی مش زمین
راه ندازی تابلوهای فشار ضعیف و متوسط فعالیت 
ــؤول فروش این شرکت  ــی، مس دارد. خانم یونس
ــا در حوزه ی تابلوهای  ــا بیان این که همکاران م ب
فشار ضعیف و متوسط حضور کم رنگ تری نسبت 
ــته در نمایشگاه داشتند، گفت:  به سال های گذش
ــک غرفه ی 100  ــالن 38 ی ــا در فضای باز س »م
ــتیم، اما باید گفت مشکالت  متری در اختیار داش
ــال  ــگاه، امس برای ثبت نام برای حضور در نمایش
ــاعت 9 روز ثبت  ــاکان پابرجا بود و از س ــز کم نی
ــگاه باز شد، ظرف  ــایت اینترنتی نمایش نام که س

بین المللی نفت ایران رساندند.«
ــده به غرفه  های  مجموع فضای اختصاص داده ش
ــگاه 28 هزار و  ــرکت  های داخلی در این نمایش ش
ــدود 19 هزار و 500  ــع بود که ح ــر مرب 623 مت
متر از آن در فضای بسته و 9 هزار و 123 متر در 
ــده بود. مجموع فضای  فضای باز در نظر گرفته ش
ــرکت های  ــده به غرفه های ش ــاص داده ش اختص
ــود که حدود  ــزار و 377 متر ب ــی نیز 8 ه خارج
ــته و 877 متر در فضای  7500 متر در فضای بس

باز مستقر بود.
ــرکت کننده ی داخلی نمایشگاه  بخشی از 940 ش
نفت و گاز را نیز اعضای انجمن صنفی شرکت های 
ــکیل می دادند که حضور  اتوماسیون صنعتی تش
ــتند. نقش اتوماسیون  ــگاه داش مؤثری در نمایش
ــي در ایجاد ارزش افزوده و برخورداري این  صنعت
ــوآوري و از فناوري هاي روز، اهمیت  ــت از ن صنع
ــگاه  ــیون در نمایش حضور اعضای انجمن اتوماس

نفت را بیش از پیش نمایان می سازد.
ــگاه  نمایش ــانزدهمین  ش در  و  ــته  گذش ــال  س
بین المللي نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمي انجمن 
ــرکت هاي اتوماسیون صنعتي در تعامل  صنفي ش
با انجمن استصنا موفق به دریافت غرفه اي درخور 
ــیون و  ــتاي اعتالي صنعت اتوماس ــد و در راس  ش
ــو، اقدام به  ــرکت هاي عض ــه  ي توانمندي ش ارای
ــرد که با  ــازي اعضا ک ــور مج ــراي طرح حض اج
ــال نیز هدف  ــبي روبرو شد. امس ــتقبال مناس اس
ــن  ــه در ای ــور یکپارچ ــیون حض ــن اتوماس انجم
نمایشگاه بود، اما باز هم به رغم تمامي مکاتبات و 
برگزاري جلسات متعدد با مسؤوالن وزارت نفت، 

این امر محقق نشد. 
ــت بر  ــه در ادامه خواهید خواند، مروری اس آن چ
ــای اعضای حاضر  ــا و گفته ه ــی از رویداده بخش
ــگاه بین المللي نفت،  انجمن در هفدهمین نمایش

گاز، پاالیش و پتروشیمي.
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ــرایط  ــدن ش ــا وجود حادتر ش ــال ب  امس
تحریمی و تنگ تر شدن حلقه ی محاصره ی 
ــارها به  ــر کمتری از این فش اقتصادی، اث

چشم می خورد و وضعیت بهتر بود.
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ــارزی، از دیگر اعضای  ــه مدیریت عاملی اصغر ب ب
ــگاه بود. این  ــیون در نمایش حاضر انجمن اتوماس
ــرکت که نمایندگی مجاز رسمی زیمنس را در  ش
ــار ضعیف،  ایران دارد، در زمینه ی ابزاردقیق و فش
ــی مکاترونیک،  ــد تجهیزات آموزش CNC، تولی
ــت دارد. خانم فراهانی،  پنوماتیک و PLC فعالی
مسؤول بازاریابی و امور نمایشگاهی این شرکت با 
ــگاه امسال نسبت به  بهتر خواندن بازخورد نمایش
دوره  ي گذشته از لحاظ بازدیدکنندگان گفت: »ما 
در هر دو بخش ارزی و ریالی نمایشگاه غرفه های 
ــرای گرفتن آن ها  ــتیم که ب 30 و 12 متری داش
ــرکت برگزارکننده  ي نمایشگاه یعنی  از طریق ش
ــتصنا اقدام کرده بودیم و در  صبانفت و انجمن اس
ــگاه امسال را در مقایسه با دوره  ي  مجموع نمایش

قبل مطلوب تر دیدیم.«

موننکو ایران

شرکت »موننکو ایران« به مدیریت عاملی علیرضا 
شیرانی، ازجمله اعضای حاضر انجمن اتوماسیون 
در نمایشگاه بود که در زمینه ی مهندسی مشاور، 
ــات و طرح های تفصیلی، توزیع نیروی برق  مطالع
ــت و به کاراندازی کارخانه ها فعالیت  و گاز، مدیری
دارد. حیدری فر، مسؤول بخش توسعه ی بازار نفت 
ــانی  ــا اعالم نارضایتی از رفتار و اطالع رس و گاز ب
نامناسب ستاد برگزاری نمایشگاه گفت: »بارندگی 
ــد که ما یک روز کاری را در نمایشگاه از  باعث ش
دست بدهیم و تغیر ساعت نمایشگاه از 16 به 18 
نیز برای ما مشکل ساز بود، زیرا مشخص نبود که 

ــگاه هفدهم بود که در زمینه ی  صنعتی در نمایش
ــدازی خطوط مونتاژ و  ــیون صنعتی، راه ان اتوماس
ــت دارد. خانم  ــی صنایع فعالی ــکاری عموم پیمان
ــعه ی بازار در گروه  ــؤول بخش توس حسنلو، مس
ــرکت با  ــیمی و CNG این ش نفت، گاز، پتروش
ــگاه  ــی از وضعیت برگزاری نمایش ــالم نارضایت اع
ــالن های 37 و  ــتقرار ما یعنی س گفت: »محل اس
ــته به شرکت های خارجی اختصاص  38 در گذش
داشت و این موضوع باعث می شد که با وجود بعد 
ــافت، بازدیدکنندگان به ناچار به این سالن ها  مس
ــالن ها  نیز مراجعه کنند، اما در حال حاضر این س
جزو بخش های دورافتاده و جداافتاده  ي نمایشگاه 
ــاب می آیند که هیچ تمهید تبلیغاتی برای  به حس
معرفی آن ها به بازدیدکنندگان اندیشیده نشده و 
در رادیوی نمایشگاه نیز که سالن های نزدیک تری 
ــرد، نامی از آن ها  ــالن 18 را معرفی می ک مثل س

برده نمی شد.«

ــودرو در یک  ــه حضور تام ایران خ ــاره ب  وی با اش
ــق پیمانکاران عمومی  ــه  ي 37 متری از طری غرف
افزود: »اگرچه خروجی نمایشگاه مثل نمایشگاهی 
ــود اما در  ــد، نب ــال پیش برگزار ش ــه چهار س ک
ــته و رکود شدیدی که  ــه با دو سال گذش مقایس
ــارکت برخی شرکت های بزرگ  عدم حضور و مش
ــود حادتر  ــال با وج ــی ایجاد می کرد، امس خارج
ــرایط تحریمی و تنگ تر شدن حلقه ی  ــدن ش ش
محاصره ی اقتصادی، اثر کمتری از این فشارها به 

چشم می خورد و وضعیت بهتر بود.«
حسنلو با بیان این که بازدیدکنندگان در ابتدا یک 
ذهنیت خودرویی از فعالیت های ما داشتند، ادامه 
ــگاه بازاریابی  ــا از حضور در نمایش داد: »هدف م
ــه درصدد آن بودیم که خود را به عنوان  نبود، بلک
ــال به صنایع  ــک پیمانکار عمومی )EPC( فع ی
ــل فعالیت های  ــتی معرفی کنیم و ماحص باالدس
ــتی  ــان در پروژه های باالدس ــود را با کارفرمای خ
ــع  ــت و گاز و صنای ــع نف ــتی صنای و پایین دس
ــازی، قرارگاه خاتم االنبیا و شرکت هسا  هواپیماس

به نمایش بگذاریم.«
مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ

ــی برق و الکترونیک قشم ولتاژ«  شرکت »مهندس

باید غرفه را باز نگه داریم یا نه و در صورت بستن 
ــایل و تجهیزات داخل آن  غرفه نیز از امنیت وس

مطمئن نبودیم.«
ــا و ارتباطات  ــان از غرفه ه ــد کارفرمای وی بازدی
ــده در نمایشگاه را از دستاوردهای مثبت  برقرارش
ــمرد و افزود: »مپنا به عنوان شرکت مادر  آن برش
ــگاه داشت که یکی از  دو غرفه ی بزرگ در نمایش
ــد  غرفه های 16متری ما از طریق آن هماهنگ ش
و دو غرفه  ي دیگر هم داشتیم که یکی را از طریق 
ــازی مصرف سوخت و دیگری را  سازمان بهینه س
ــه البته موقعیت  ــتقل گرفته بودیم ک به طور مس
ــایت به ما نشان داده  مکانی آن با چیزی که در س
شده بود، تفاوت داشت و بخشی از آن هم توسط 

یکی از ستون های سالن اشغال شده بود.«
تدبیرسازان سیال

 

ــیال« به مدیریت عاملی  شرکت »تدبیرسازان س
ــن  ــر انجم ــای حاض ــا، از اعض ــهریار بابایی نی ش
ــیون صنعتی در نمایشگاه هفدهم بود که  اتوماس
ــی، نصب و راه اندازی  در زمینه ی تأمین، مهندس
ــیرآالت صنعتی و عملگرها فعالیت دارد.  انواع ش
ــرکت  ــتیبانی و تدارکات این ش مالکی، مدیر پش
ــگاه  ــت از وضعیت برگزاری نمایش ــا اعالم رضای ب
ــازان گفت:  ــتاوردهای آن برای تدبیرس و نیز دس
ــالن 38 از  ــرای گرفتن غرفه ی ارزی در س »ما ب
طریق پیمانکار خارجی اقدام کردیم و یک فضای 
ــبختانه  ــار گرفتیم که خوش ــری در اختی 30 مت
ــه ی همکاری های الزم نیز در این زمینه با ما   کلی

صورت گرفت.
بادران پنوماتیک

ــه مدیریت عاملی  ــرکت »بادران پنوماتیک« ب ش
ــای حاضر انجمن در  ــت گلکار، از دیگر اعض هدای
ــگاه بود که در زمینه ی قطعات پنوماتیک  نمایش
ــت دارد. رضا گلکار،  ــیون فعالی و قطعات اتوماس
ــی برگزاری  ــرکت، روند کیف مدیر فروش این ش
ــته رو به کاهش  ــه سال گذش ــگاه را در س نمایش
ــه  ي 24 متری  ــی کرد و گفت: »محل غرف ارزیاب
ــگاه دور بود، اما در  ــت بازدید نمایش ما از مرکزی
مجموع از حضورمان در نمایشگاه راضی هستیم.«
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کامپیوتری برگ

ــه مدیریت عاملی  ــرکت »کامپپیوتری برگ« ب ش
ــعود مهرداد، ازجمله اعضای حاضر انجمن در  مس
ــه در زمینه ی طراحی،  ــگاه هفدهم بود ک نمایش
اجرا و راه اندازی سامانه  های اتوماسیون صنعتی و 
فناوری اطالعات فعالیت دارد. خانم غزالی زاده، از 
دست اندرکاران روابط عمومی و طراح این شرکت 
با اشاره به هفت دوره حضور »کامپپیوتری برگ« 
ــت، گاز، پاالیش و  ــي نف ــگاه بین الملل در نمایش
ــل ثبت نام برای  ــیمي گفت: »ما در مراح پتروش
ــتصنا با  ــگاه از طریق انجمن اس حضور در نمایش

مشکالتی مواجه بودیم.«
ــی از نحوه ی همکاری انجمن  وی با ابراز نارضایت
استصنا )انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت 
ایران( افزود: »بنا بر رتبه بندی اعالم شده گروهی 
از اعضای این انجمن از ساعت 8 تا 12 و گروهی 
ــت برای ثبت  ــاعت 12 تا 16 می بایس دیگر از س
ــرای گروه دوم،  ــد. اما عماًل ب ــام اقدام می کردن ن
ــت و  ــب و مطلوبی وجود نداش ــای مناس گزینه ه
ــراض ما نیزاین بود  ــخ انجمن به انتقاد و اعت پاس
ــی انجمن بوده و در  ــه گروه اول از حامیان مال ک

اولویت هستند.«
ــرایط بر  ــاره به تأثیر منفی این ش غزالی زاده با اش
بازخورد شرکت ها از نمایشگاه ادامه داد: »از سوی 
ــب به  ــر اجازه  ي طراحی و نصب دکور مناس دیگ
ــد و از آن جا  ــر 18 متر داده نمی ش ــای زی غرفه ه
ــا موفق به  ــز 16 متر بود، تنه ــه  ي ما نی ــه غرف ک
ــطح 10  ــذ اجازه ی نصب پارکت با اختالف س اخ

ــادری، از دیگر اعضای حاضر  ــی محمدرضا ن عامل
ــه در  ــود ک ــگاه ب ــیون در نمایش ــن اتوماس انجم
ــیون صنعتی و  زمینه ی برق، الکترونیک، اتوماس
ــناس  ــق فعالیت دارد. خانم علوی، کارش ابزاردقی
ــت برگزاری  ــرکت درباره ی وضعی ــروش این ش ف
ــال،  ــگاه امس ــگاه گفت: »نمایش و بازدید نمایش
ــا وجود  ــا ب ــت، ام ــادی داش ــدگان زی بازدیدکنن
ــکالت  ــن جمعیت بازدیدکننده، مش ــتقبال ای اس
ــع از بازدهی  ــدودی مان ــود تا ح ــادی موج اقتص

مطلوب نمایشگاه بود.«
ــرکت  ــای 12 متری غرفه  ي ش ــاره فض وی با اش
ــگاه را می توان  ــه نمایش ــان افزود: »اگرچ رهپوی
ــا نمی توان  ــرد، ام ــوب ارزیابی ک ــوع خ درمجم
ــانی، اجرا و  ــای آن را در بخش اطالع رس ضعف ه

زمان بندی نادیده گرفت.«
آزمون متمم

ــه مدیریت عاملی رضا  ــرکت »آزمون متمم« ب ش
ــیتره، ازجمله اعضای حاضر انجمن اتوماسیون  ش
ــی و  ــه ی طراح ــه در زمین ــود ک ــگاه ب در نمایش
مشاوره، اجرای پروژه، تأمین تجهیزات اتوماسیون 
ــامانه   هاي اتوماسیون صنعتي  و یکپارچه  سازي س
ــد و تدارکات  ــر خری ــی، مدی ــت دارد. بابای فعالی
ــاز  ــرکت با مشکل س ــگاهی این ش ــور نمایش و ام
ــگاه امسال  خواندن آب گرفتگی غرفه ها در نمایش
ــبت به سال قبل  ــگاه نس ــال نمایش گفت: »امس

بازدیدکننده ی کم تری داشت.«
ــایت اینترنتی نمایشگاه برای  وی افزود: »وقتی س
ــود، تنها یک ششم از فضای هر  ثبت نام باز می ش
سالن برای گرفتن غرفه خالی است و این وضعیت 
سال به سال بدتر می شود و ما نیز که خواهان 30 
ــر فضا بودیم، به ناچار به یک غرفه ی 12 متری  مت

در سالن 38A اکتفا کردیم.«
آریا کنترل پیشرو

ــرو« به  ــرل پیش ــا کنت ــی آری ــرکت »مهندس ش
ــواه، از اعضای  ــن گل خ ــی محس ــت عامل مدیری
ــیون در نمایشگاه بود که در  حاضر انجمن اتوماس
ــیون صنعتی و نصب و راه اندازی  زمینه ی اتوماس
ــفی،  کاش دارد.  ــت  فعالی  ADA ــین آالت  ماش
 مسؤول فروش این شرکت با اشاره به حضور چند

سانتی متر شدیم.«
ــاهد  ــگاه نیز ش وی با بیان این که در پایان نمایش
ناهماهنگی هایی به لحاظ زمانی برای جمع آوری 
ــرار بر  ــت: »ق ــم، گف ــا بودی ــزات از غرفه ه تجهی
ــده انجمن صنفی  ــال آین ــت که برای س این اس
ــیون صنعتی پا پیش بگذارد  ــرکت های اتوماس ش
ــبی در  و برای اعضای خود متقاضی فضای مناس
نمایشگاه شود و ظاهراً به این منظور سالن های 6 
و 7 در نظر گرفته شده است. اما با توجه به این که 
ــالن ها بازدیدکننده ی کمی دارد، پیشنهاد  این س
ــن غرفه  در  ــالش انجمن بر گرفت ــت ت ما این اس
سالن های 35 یا 38 و یا یک طبقه از سالن میالد 

معطوف باشد.«
زیست اندیش پیشگام

ــگام« به مدیریت  ــت اندیش پیش ــرکت »زیس ش
ــر انجمن  ــی، از اعضای حاض ــام پیام عاملی بهن
ــیون صنعتی در نمایشگاه هفدهم بود که  اتوماس
ــز گاز و تجهیزات  ــامانه  های آنالی ــه ی س در زمین
ــؤول فروش  ابزاردقیق فعالیت دارد. نوبهاری، مس
ــت دوره حضور  ــه هش ــاره ب ــرکت با اش ــن ش ای
ــت اندیش پیشگام« در نمایشگاه بین المللي  »زیس
ــیمي گفت: »ما با در  نفت، گاز، پاالیش و پتروش
اختیار داشتن یک غرفه ی 15 متری در نمایشگاه 
ــگاه در مجموع  ــم و حضور در نمایش حاضر بودی

برای ما رضایت بخش بود.«

رهپویان اندیشه دنا

ــه مدیریت  ــه ی دنا« ب ــرکت »رهپویان اندیش ش
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ــالن راه می یافتند که  ــی به این س بازدیدکنندگان
ــیر زنجیره ای را تا به این مکان طی می کردند  مس
ــترده ی ما برای  ــأله با وجود دعوت گس و این مس
ــد تأثیر منفی  ــه، روی روند بازدی ــد از غرف بازدی

گذاشت.«

مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا؛مکو

ــاخت برق و کنترل مپنا؛  شرکت »مهندسی و س
ــعیدقاضي،  ــه مدیریت عاملی علي میرس مکو« ب
ــیون صنعتی  ازجمله اعضای حاضر انجمن اتوماس
ــگاه هفدهم بود که در زمینه ی طراحی  در نمایش
ــاخت تابلوهای کنترل و الکتریک نیروگاهی  و س
ــر روابط عمومی  ــماعیلی، مدی ــت دارد. اس فعالی
ــرکت با بیان این که بارندگی و آب گرفتگی  این ش
ــالن در امر غرفه آرایی  و غرفه سازی مشکل ساز  س
ــه این که  ــا توجه ب ــه ی مکو ب ــد، گفت: »غرف ش
ــت، به اجبار به  صورت دو  زیرمجموعه ی مپنا اس

بخشی در سالن های 38 و 35D مستقر بود.«
ــد و بازدیدهای کاری  ــر گرفتن دی ــا در نظ وی ب
ــر آن، درمجموع  ــای مؤث ــگاه و مالقات ه نمایش
ــال قبل بهتر ارزیابی  ــبت به س بازدهی آن را نس

کرد.
درخش الکترونیک

ــت  ــه مدیری ــک« ب ــش الکترونی ــرکت »درخ ش
ــای حاضر  ــدم، از اعض ــدری مق ــی رضا حی عامل
ــگاه بود که  ــیون صنعتی در نمایش انجمن اتوماس
ــاخت بوردها و  ــاوره، طراحی و س در زمینه ی مش

سامانه  های کنترل، ابزاردقیق و اتوماسیون فعالیت 
ــت از نحوه ی  ــا اعالم رضای ــدم ب دارد. حیدری مق
ــگاه هفدهم گفت:  برگزاری و میزان بازدید نمایش
ــکالت آب و هوایی که گریبان گیر نمایشگاه  »مش
شد، تقصیر هیچ کس نبود و در واقع این مسأله ای 

بود که در تمام شهر تهران مشکل ساز شد.«
ــگاه نفت و گاز اهواز از  وی با بهتر خواندن نمایش
لحاظ ارایه  ي خدمات گفت: »توزیع برخی مایحتاج 
ــط  ــل آب جوش و غذا توس ــا مث ــی غرفه ه مصرف
ــیاری بی نظمی های موجود  ــتاد برگزاری از بس س
ــد و به غرفه داران کمک می کند که توجه  می کاه
خود را کمتر معطوف به مسایل حاشیه ای کنند.«

احداث کنترل

ــت عاملی  ــرل« به مدیری ــداث کنت ــرکت »اح ش
ــر انجمن  ــکار، از دیگر اعضای حاض ــا گل علیرض
ــود که در  ــگاه ب ــی در نمایش ــیون صنعت اتوماس
ــکاری و نفت،  ــی پیمان زمینه ی خدمات مهندس
راه اندازی، بهره برداری برق و کنترل و ابزار دقیق 
ــش ابزاردقیق  و  ــت دارد. رئوف، معاون بخ فعالی
ــی این شرکت نیز حضور شرکت  طراحی مهندس
ــي  بین الملل ــگاه  نمایش در  ــرل«  کنت ــداث  »اح
ــیمي را مثبت   هفدهم نفت، گاز، پاالیش و پتروش

ارزیابی کرد.
مهندسی بین المللی فوالد تکنیک

ــوالد تکنیک«  ــی بین المللی ف ــرکت »مهندس ش
ــکاء، ازجمله اعضای  ــه مدیریت عاملی محمد اب ب
ــگاه  ــیون صنعتی در نمایش حاضر انجمن اتوماس

ــاله  ي آریاکنترل در نمایشگاه نفت و گاز گفت:  س
ــال بدتر از سال قبل  ــفانه نمایشگاه هر س »متأس

برگزار می شود.«

ــک ارزی- ریالی  ــاز خواندن تفکی وی با مشکل س
ــی  ــزود: »خالی بودن بخش ــگاه اف ــای نمایش فض
ــت که  ــان از آن داش ــالن 38 نش از غرفه ها در س
ــگاه دیگر برای برخی شرکت ها  شرکت در نمایش
ــفی فضای غرفه  ي  صرفه ی اقتصادی ندارد.« کاش
ــگاه 30 متر ذکر  ــرکت آریاکنترل را در نمایش ش
ــرد و ادامه داد: »به بهانه ی تفکیک ارزی، ریالی  ک
ــع یک کاتالوگ به  ــرکت ها به خاطر توزی برخی ش
ــی از 4 تا 20 میلیون تومان جریمه  زبان انگلیس
ــه   ي 12 میلیون تومانی  ــدند که یک جریم می ش
ــه تقریباً 5  ــد و این جریم ــامل حال ما ش هم ش
ــت گرفتن غرفه هزینه  ــر مبلغی بود که ما باب براب

کرده بودیم.«
فرینه فناور

ــت عاملی  ــه مدیری ــاور« ب ــه فن ــرکت »فرین  ش
ــر  ــای حاض ــر اعض ــدی، از دیگ ــد امیراحم محم
ــگاه بود که در زمینه ی پژوهش،  انجمن در نمایش
ــرل فرآیند و  ــامانه  های کنت ــد س ــعه و تولی  توس

سامانه  های اسکادا فعالیت دارد. خانم حق نثار، 
ــه بازخورد  ــرکت، اگرچ ــروش این ش ــؤول ف مس
ــا گله از  ــی کرد اما ب ــت ارزیاب ــگاه را مثب نمایش
ــت: »به علت  ــره ای گف ــت غرفه های زنجی وضعی
ــالن F25 امکان بازدید  آب گرفتگی در ورودی س
ــت و تنها  ــورت مجزا وجود نداش ــالن به ص این س

ش
زار

ــ
ــ

ــ
گ



  

91
اد 

رد
 خ

 / 1
32

ی 
ـاپ

 پی
/ 2

ره 
ـما

 ش
/15

ال
سـ

12

 )EPC( ــه ی پیمانکاری عمومی بود که در زمین
در حوزه ی برق، الکترونیک و اتوماسیون صنعتی 
ــؤوالن بخش نفت  ــنی، از مس ــت دارد. حس فعالی
ــوع از حضور در  ــرکت نیز در مجم ــن ش و گاز ای
هفدهمین نمایشگاه بین المللي نفت، گاز، پاالیش 

و پتروشیمي اعالم رضایت کرد.
کنترل گستر جاهد

ــترجاهد« به مدیریت عاملی  شرکت »کنترل گس
ــن  ــر انجم ــای حاض ــان، از اعض ــن محمدی حس
ــود که در  ــگاه ب ــی در نمایش ــیون صنعت اتوماس
ــامانه  های  ــاخت و نصب س ــه ی طراحی، س زمین
برق، کنترل و ابزاردقیق فعالیت دارد. جهان بانی، 
مسؤول غرفه ی شرکت »کنترل گستر جاهد« در 
نمایشگاه هفدهم نیز درمجموع ارزیابی مثبتی از 
حضور در نمایشگاه بین المللي هفدهم نفت، گاز، 

پاالیش و پتروشیمي داشت.
صنعت هوشمند آسیا

ــیا« به مدیریت  ــمند آس ــرکت »صنعت هوش ش
ــای حاضر  ــهابی، از دیگر اعض ــدی ش عاملی مه
ــگاه بود که  ــیون صنعتی در نمایش انجمن اتوماس
ــگر،  ــوییچینگ، حس در زمینه ی منابع تغذیه ، س
ــت  فعالی ــر  اینورت و  ــا  درایوره  CNC  ،PLC
ــرکت  ــروش این ش ــؤول ف ــي، مس دارد. نورالدین
ــگاه  ــور در هفدهمین نمایش ــز درمجموع حض نی
ــیمي را  ــت، گاز، پاالیش و پتروش ــي نف بین الملل

مثبت خواند.

مهندسی کنترل پویان
ــی کنترل پویان« به مدیریت  ــرکت »مهندس ش
عاملی آرش روحی، ازجمله اعضای حاضر انجمن 
اتوماسیون صنعتی در نمایشگاه بود که در زمینه ی 
 ،FCS  ،ESD  ،DCS ــرل  کنت ــامانه  های  س
F&G و PLC فعالیت دارد. باغستانی، مسؤول 
فروش و مسؤول غرفه  ي این شرکت نیز درمجموع 
ــگاه بین المللي  ارزیابی مثبتی از حضور در نمایش
ــت. ــیمي داش هفدهم نفت، گاز، پاالیش و پتروش

سنجش افزار آسیا  
ــنجش افزار آسیا« به مدیریت عاملی  شرکت »س
آرش قیالو نیز از اعضای حاضر انجمن اتوماسیون 
صنعتی در نمایشگاه بود که در زمینه ی طراحی، 
ــتگاه های اندازه گیری  تولید، نصب و نگهداری دس
ــامانه  های الکترونیکی، کنترلی و  الکترونیکی و س

رایانه   اي فعالیت دارد.

 خدمات مهندسی اندیشه های برتر
 اطالع رسانی

ــه های برتر  ــی اندیش ــرکت »خدمات مهندس ش
اطالع رسانی« به مدیریت عاملی فرخ احمد خانلو، 
ــیون در نمایشگاه  از اعضای حاضر انجمن اتوماس
ــت پایدار بود که در بخش جانبی هفدهمین  امنی
ــگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمي برگزار  نمایش
ــاوره، اجرا و  ــه ی مش ــرکت در زمین ــد. این ش ش
ــیون  اتوماس ــه   اي  ــخت افزارهای رایان ــن س تأمی
ــؤول بازاریابي  صنعتی فعالیت دارد. پرهامی، مس
ــاز خواندن آب گرفتگی ها  این شرکت با مشکل س

ــه ما نیز از  ــگاه گفت: »اگرچ ــالن 7 نمایش در س
نحوه ی برگزاری نمایشگاه راضی نبودیم، اما روند 
ــگاه با  ــده در نمایش پیگیری صحبت های انجام ش
بازدیدکنندگان برای ما رضایت  بخش بوده است.«

وی با خاطرنشان کردن این که شرکت اندیشه های 
برتر از طریق وندورلیست حراست نفت به نمایشگاه 
ــای متخصص از  ــت، گفت: »بازدید نیروه راه یاف
ــال های قبل بود.« ــال کمتر از س ــگاه امس نمایش

کنترل دینامیک پارس
ــارس« به مدیریت  ــرکت »کنترل دینامیک پ ش
عاملی داود عامری، از دیگر اعضای حاضر انجمن 
اتوماسیون در نمایشگاه بود که در زمینه ی تأمین 
 ،ABB الکتروموتور، درایو و ساخت استارترهای
ــداری فعالیت  ــرویس و نگه ــاوره ی فنی، س مش
ــرکت  ــؤول فروش این ش دارد. خانم همتی، مس
ــالن 18 گفت:  ــب س ــاره به وضعیت نامناس با اش
ــرکت هاي  ــال انجمن صنفي ش ــفانه امس »متأس
ــا کم لطفی کرد و  ــیون صنعتي در حق م اتوماس
منتفی شدن حضور یکپارچه ی اعضا در نمایشگاه 
ــه ما ناچار  ــالع داد، این بود ک ــر اط ــیار دی را بس
ــلی ها استفاده کنیم که  ــدیم از سهمیه ی کنس ش
ــامل غرفه هایی با موقعیت بسیار بد بود.« تنها ش

برنا الکترونیک

ش
زار

ــ
ــ

ــ
گ

ــگاه برای  ــایت اینترنتی نمایش وقتی س
ــود، تنها یک ششم از  ثبت نام باز می ش
فضای هر سالن برای گرفتن غرفه خالی 
ــت و این وضعیت سال به سال بدتر  اس

می شود
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ــتم های  ــرو در زمینه ی سیس ــرکت های پیش ش
 )BMS( ــمند ساختمان مدیریت و کنترل هوش
و کنترل تجهیزات سرمایشی و گرمایشی از قبیل 
 چیلرها، هواسازها و دیگ ها بود با بررسی امکانات 
ــرکت های آفرش و آلیاژگران به مدیریت دکتر  ش
ــرکت آلیاژگران نمایندگی انحصاری  اکبری، به ش
ــران را اعطاء کرد.  ــود در ای ــش محصوالت خ پخ
ــرکت زیمنس  ــه ش ــود ک ــا 74 ب ــال 75 ی در س
ــن تغییر،  ــد و در پی ای ــس را خری ــرکت لندی ش
ــرکت  ــران به عنوان نماینده ی ش ــرکت آلیاژگ ش
ــک دوره ی کوتاه  ــد. پس از ی  زیمنس معرفی ش
GEFRAN، SCHIS ــون ــرکت هایی همچ  ش

ــود  ــی خ CHEK  و  ELODRIVE نمایندگ
ــران واگذار کردند  ــرکت آلیاژگ ــران به ش را در ای
ــرکت ها  ــن ش ــوالت ای ــر محص ــال حاض و در ح
ــامل محصوالت کنترل هوشمند ساختمان در   ش
ــوع و BMS، انواع  ــه ی تهویه و تهویه مطب زمین
ــاتي، دمپر موتورها،  ــیرآالت کنترلي و تأسیس ش
ــورها تجهیزات کنترلي جهت  ــتات، سنس ترموس
ــاز  ــرای چیلر و هواس ــه مطبوع ب ــارف تهوی مص
ــار، تجهیزات  ــزات ضدانفج ــه، تجهی  و موتورخان
ــط آلیاژگران به بازار  اندازه گیری انرژی و  ... توس

ایران ارایه می شود.
ــالیان  ــرکت آلیاژگران در س تیم فنی و فروش ش
ــنایی هم چون  ــای نام آش ــرکت ه همکاری با ش
ــی این  ــه دوره های آموزش ــکا ب ــس و با ات زیمن
ــیعی در  ــرکت ها موفق به انجام پروژه های وس ش
ــت. در اختیار گرفتن سهم  ــطح کشور شده اس س
ــزه ی بهترین  ــی از بازار و دریافت جای  قابل قبول
ــال 2008 در خاورمیانه  نماینده ی زیمنس در س
و جایزه ی سال 2009 در بین کلیه ی نمایندگان 
ــرکت در 5 قاره، ارمغان عملکرد اصولی ما  این ش

در این حوزه بوده است.

صنعت هوشـمند: لطفًا از پـروژه های انجام 
شـده و در دسـت انجـام شـرکت محتـرم 
آلیاژگران و همچنین مشـتریان محصوالت 

این شرکت برای ما بگویید. 

ــه در ابتدای عرایضم گفتم  اکبـری: همان طور ک
زمینه ی اصلی فعالیت شرکت، BMS می باشد که 
این مهم بدون ارایه ی خدماتی هم چون طراحی، 
ــر  ــه ی اقالم و اجرا میس ــارت، تهی ــاوره، نظ  مش
ــده و در  ــد. برخی از پروژه های انجام ش نمی باش
 BMS ــه ی ــرکت در زمین ــت اجرای این ش دس
ــان، بانک  ــا بویلر خیاب ــد از: پروژه ی مپن عبارتن
ــتان نگاه، مصلي  ملی، هتل بزرگ آزادي، بیمارس
اصفهان، مترو تبریز، سیتی سنتر اصفهان، مجتمع 
نگین نصف جهان اصفهان، بانک ملت، پتروشیمی 
ــاختمان مرکز داده ی سامانه سوخت  لرستان، س
کل کشور و شرکت مدیریت پروژه هاي نیروگاهي 

صنعت هوشمند: جناب آقای مهندس اکبری 
لطفـًا ضمن معرفی خـود مختصری پیرامون 
تاریخچـه ی شـرکت آلیاژگـران بـرای ما و 

خوانندگان صنعت هوشمند بگویید.

ــتم فارغ التحصیل  اکبری: من کورش اکبری هس
ــالمی اهواز  ــگاه آزاد اس ــته ی عمران از دانش رش
ــا  ب ــران  آلیاژگ ــرکت  ش در   1380 ــال  س از  و 
ــغول به کار  ــمت مدیر مهندسی و فروش مش  س
ــال 71 با  ــران  در س ــرکت آلیاژگ ــم. ش می باش
ــیرآالت صنعتی  هدف تکمیل ظرفیت و تولید ش
ــیرهای مورد نیاز  ــث آب و بخار و نیز ش در مبح
ــور تأسیس شد. این شرکت  صنایع نفت وگاز کش
ــرکت آفرش که در  ــان بدو امر با کمک ش در هم
ــتی موتورخانه های  ــیرآالت دس  زمینه ی تولید ش
ــت  داش ــت  فعالی ــکونی  مس ــای  ــاختمان ه س
ــور را تأمین  ــادی از نیاز کش ــم زی ــت حج توانس
ــه یکی از  ــرکت لندیس ک ــال 72 ش  کند. در س

ـه
ــ

ــ
حبـ

صا
م

گسترش فعالیت
 بخش خصوصی احتیاج

 به حمایت دولت و 
ارگان های ذی ربط دارد 

ــرکت آلیاژگران دنیای کنترل در سال 1371  ش
ــیرآالت آب  ــت خود را در زمینه ی تولید ش فعالی
ــع نفت و گاز  ــیرهای مورد نیاز صنای و بخار و ش
ــعه ی  ــور آغاز نمود و رفته رفته از طریق توس کش
ــاخت های تولیدی خود و همکاری با دیگر   زیرس
ــوزه رنج محصوالت  ــرکت های فعال در این ح ش
ــال حاضر طراحی،  ــترش داد.  در ح خود را گس
ــزات و اجرای  ــن تجهی ــارت و تأمی ــاوره، نظ  مش
ــه ی اصلی فعالیت این  ــامانه های BMS، زمین س
شرکت است که در این خصوص، دارای نمایندگی 
از چند شرکت اروپایی پیشرو در صنعت اتوماسیون 
ــت از  ــت. آن چه در ادامه آمده خالصه ای اس  اس
ــده با آقای مهندس کورش  مصاحبه ی برگزار ش
اکبری مدیر مهندسی و فروش شرکت آلیاژگران.
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ــکالت صنف اتوماسیون هم باید  در ارتباط با مش
ــازمان های دولتی متولی  ــفانه س بگویم که متأس
ــتی از اتوماسیون  ــناخت درس صنعت درک و ش
ــده که  ــکل باعث ش ــد و این مش ــی ندارن  صنعت
ــش از دیگر  ــال در این حوزه بی ــرکت های فع ش
اصناف از شرایط کنونی دچار خسران شوند. عدم 
ــبت به اتوماسیون و تجهیزات  وجود شناخت نس
آن از سوی نهادهایی مثل گمرک و وزات صنایع 
باعث شده در این شرایط تحریم واردات تجهیزات 

مورد نیاز ما با مشکالت بیشتری روبرو شود. 
و  ــهیالت  تس ــه ی  ارای در  ــا  ــک ه بان ــرد   عملک
ــرایط  ضمانت نامه ها و نیز مبادله ی ارز در این ش
ــت. در نهایت  ــکالت ماس ــخت نیز یکی از مش س
ــان  ــتند که عدم تبعیت ایش ــم کارفرماها هس ه
ــی در برگزاری  ــان و اصول ــک قاعده ی یکس از ی
ــردرگمی   مناقصات و انتخاب پیمانکاران باعث س
ــت. این ها همه باعث تضعیف  ــرکت ها شده اس ش

بخش خصوصی واقعی خواهد شد. 

صنعـت هوشـمند: جنـاب آقـای مهندس 
اکبری شـما در طی فرمایشات خود چند بار 
از عبارت »خرد جمعی« اسـتفاده کردید که 
به نظر من این نشـان از التفات شـما نسبت 
بـه کار گروهـی و اعتقـاد شـما بـه برتری 
تفکر جمعی به تفکر فـردی دارد. آیا چنین 
رویکردی باعث عضویت شـرکت آلیاژگران 
در انجمـن صنفی شـرکت های اتوماسـیون 

صنعتی شده است؟
ــاورم که انجمن های صنفی  اکبـری: من بر این ب
ــی و محلی  ــه منبع خرد جمع ــال ما ب ــزار اتص اب
ــادل آراء و دیدگاه های فعاالن یک صنف  برای تب
ــتند. انجمن ها امکان اتخاذ تصمیمات کالن  هس
ــه تمامی اعضای  ــا موضوعات مبتالب در ارتباط ب
ــذاردن  ــتراک گ ــن به اش ــف و همچنی ــک صن ی
ــه فعالیت های صنفی  ــات و اخبار مرتبط ب اطالع
ــم می کنند. این موارد از انگیزه های اصلی  را فراه
 شرکت آلیاژگران برای عضویت در انجمن صنفی 

شرکت های اتوماسیون صنعتی بوده است.
ــن انجمن بتواند  ــت اعضا، ای ــت با حمای امید اس
ــات گروهی و  ــترهای الزم برای اخذ تصمیم بس

فعالیت های جمعی را بیش از پیش فراهم کند.

صنعت هوشمند: جناب آقای مهندس اکبری 
از این که در این مصاحبه شـرکت کردید از 
شما بسیار سپاسگزارم و برای شما و تمامی 
همکارانتـان آرزوی موفقیـت و سـربلندی 

دارم.
ــتاندرکاران  ــی دس ــم از تمام ــن ه  اکبـری: م
ــن صنفی  ــمند و انجم ــه ی صنعت هوش ماهنام
ــیون صنعتی که این فرصت  ــرکت های اتوماس ش
ــتند تشکر و  ــرکت آلیاژگران گذاش در اختیار ش

قدردانی می کنم.
 

ــتی و  ــیرآالت دس در ابتدا کار خود را با تولید ش
ــت  ــروع کرده اس تجهیزات کنترل آب و بخار ش
ــکالتی همچون عدم حمایت  ــه البته وجود مش ک
ــر و  ــدگان داخلی و واردات بی دردس  از تولیدکنن
ــی رویه ی محصوالت خارجی به ویژه محصوالت  ب
ــنوات اخیر کاهش  ــور تولید در س چینی به کش
ــال جدید به نام  ــا وجود نام گذاری س یافته که ب
ــتری که از  ــد ملی امید داریم با حمایت بیش تولی
ــی گیرد ما هم  ــی صورت م ــدگان داخل تولیدکنن

بتوانیم تولیدات شرکت را تقویت نماییم.

 صنعت هوشـمند: آیا شـرکت آلیاژگران در 
زمینه ی آموزش هم فعالیت دارد؟

ــه بزرگ ترین تبلیغ با  اکبری: ما عقیده داریم ک
آموزش محقق می شود که این همان چیزی است 
که شرکت های بزرگی چون زیمنس نیز براساس 
آن عمل می کنند. آموزش در شرکت ما به صورت 
ــای تولیدکننده،  ــرکت ه ادواری و با دعوت از ش
ــت و هدف  ــاوران  در حال انجام اس مجری و مش
ــانی اطالعات همکاران و آشنایی  اصلی به روزرس
هر چه بیشتر با محصوالت شرکت های پیشرو در 

زمینه ی BMS  و کنترل است.
همچنین این شرکت به کارشناسان و بهره برداران 
کلیه ی پروژه های در دست اجرا به صورت گام به 
گام و همراه با پیشرفت پروژه آموزش های الزم را 
جهت بهره برداری هرچه صحیح تر ارایه می دهد.

صنعـت هوشـمند: محیـط پیرامون کسـب 
ارزیابـی  چگونـه  را  کشـور  در  کار   و 
مـی کنیـد و موضوعاتـی همچـون شـدت 
یافتـن تحریـم هـا و افزایـش نـرخ ارز را 
 تا چـه بـر عملکرد بخـش خصوصـی مؤثر 

می دانید؟

ــا در روند کاری تمامی  ــلماً تحریم ه اکبری: مس
ــرکت ها اعم از واردکننده و تولیدکننده و حتی  ش
ــدگان اثرات غیرقابل جبرانی بر جای  مصرف کنن
ــت. در حال حاضر مواردی همچون  ــته اس گذاش
ــدن زمان ارایه ی خدمات و تجهیزات  طوالنی ش
ــل محصوالت و  ــج کام ــی به رن ــدم دسترس و ع
ــه همگی به  ــای کلیدی ک ــرم افزاه ــن ن  همچنی
واسطه ی تحریم ها ایجاد شده اند مشکالت زیادی 
را برای ما و بسیاری از شرکت ها ایجاد کرده است.

ــول نرخ ارز،  ــرات غیرمعق ــم ها و تغیی آثار تحری
ــی را برای ادامه ی  ــرمایه گذاران بخش خصوص س
ــد با تردید مواجه  ــرمایه گذاری های جدی کار و س
ــت  کرده چراکه در حال حاضر اعتمادی به بازگش

سرمایه و کسب سود وجود ندارد.
ــی احتیاج به  ــش خصوص ــترش فعالیت بخ گس

حمایت دولت و ارگان های ذی ربط دارد. 

ایران )ساختمان مپنا(
ــت که  ــه ی مهم در پروژه های BMS این اس نکت
ــی توان یافت که کلیه  ــرکتی را در دنیا م کمتر ش
ــتم تهویه  ــمند سیس تجهیزات قابل کنترل هوش
ــاء حریق، کنترل  ــوع، اعالن و اطف ــه مطب و تهوی
دسترسی و تردد، روشنایی و دوربین مدار بسته و 
 USP ،مواردی همچون آسانسور، دیزل ژنراتورها
ــن رو یکپارچه کردن  ــد؛ از همی ــد کن و.....را تولی
ــر یک با پروتکل های  تمامی این تجهیزات که ه
ــوص به خود کار  ــی متفاوت و گاهاً مخص  ارتباط
ــتم متمرکز کاری  ــب یک سیس ــی کنند در قال م
است که نیاز به توان فنی و مهندسی باالیی دارد. 
و  ــران  آلیاژگ ــرکت  ش ــت  فعالی ی  ــه   زمین
ــده که این  نمایندگی هایی که اخذ کرده باعث ش
ــترده ای از  ــرکت بتواند پاسخگوی بازه ی گس ش
نیازهای موجود در بازار ایران باشد. در حال حاضر 
شرکت های تولیدکننده ی تجهیزات سرمایشی و 
ــاختمان  ــات و س ــی، پیمانکاران تأسیس گرمایش
ــاختمان های  ــرف کنندگانی چون س و حتی مص
مسکونی، اداری، تجاری و حتی صنعتی همچون 
ــیمی ها به صورت مستقیم  ــگاه ها و پتروش پاالیش

مشتریان محصوالت ما هستند. 

صنعت هوشـمند: در روند اجرای پروژه های 
خود با چه مشکالتی مواجه هستید؟

ــون فعالیت در  ــکالت پیرام اکبـری: عمده مش
ــک خرد واحد  ــه ی BMS، از عدم وجود ی زمین
ــازی  ــت اندرکاران هوشمندس در بین کلیه ی دس
ــاختمان نشأت می گیرد؛ که این امر خود باعث  س
ــزاری مناقصات و  به طور  عدم هماهنگی در برگ
ــود.  ــت کارفرمایان می ش ــه ی درخواس کلی تهی
ــتم  ــتن اطالعات کافی از توانایی های سیس نداش
ــتم  BMS و چگونگی عملکرد بهینه ی یک سیس
ــده آل و راحتی مصرف  ــرایط ای کارا با توجه به ش
ــن صرفه جویی در مصرف انرژی  کننده و همچنی
باعث می شود شرکت های متعددی در این زمینه 
خود را مدعی و پیشرو حساب کنند که در نهایت 
ــردرگمی  در اغلب  موارد  عملکرد آن ها باعث س

کارفرما می شود.

 

صنعت هوشـمند: آیـا آلیاژگـران همچنان 
تولید را در دستور کار خود دارد؟

ــرکت  ــد این ش ــاره ش اکبری: همان طور که اش

در  ــت  فعالی ــون  پیرام ــکالت  مش ــده  عم
ــود یک خرد  ــدم وج ــه ی BMS، از ع زمین
ــدرکاران  ــت ان ــن کلیه ی دس ــد در بی واح
ــأت می گیرد ــازی ساختمان نش هوشمندس
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ــط  ــترش یافته و معموالً توس ــیعی گس ــد. در زمان حاضر بیمه به صورت وس بیمه یک راه کار متداول برای کاهش خطر می باش
ــتفاده می کنند. در اکثر بازارهای فعال مالی، بیمه برای پوشش  ــده و هر دو بخش از آن اس بخش عمومی و خصوصی پذیرفته ش
مناسب عملیات استاندارد بازار، پوشش مناسبی ارایه می کند. این استاندارد می تواند مربوط به فناوري، آموزش کارکنان، امنیت 

یا معیارهای دیگر باشد.
ــیم آن به بخش های تولید، انتقال و توزیع، انحصار مالکیت صنعت برق نیز از اختیار دولت ها  ــاختار برق و تقس بعد از تجدید س
خارج شد و مالکان دیگری نیز پا بر عرصه ی وجود گذاشتند. صاحبان و اداره کننده های دارایی های صنعت برق و تصمیم گیرها 
ــان اقدام به سرمایه گذاری می نمایند. به عبارت دیگر  ــاس سود کسب وکارش ــاس منافع خود تصمیم گیری می کنند و براس براس
ــرمایه گذاری صورت خواهد گرفت. برای تضمین عدم زیان سرمایه گذاری  ــود کسب وکار تضمین شده باشد س تنها زمانی که س

می توان از بیمه استفاده کرد.
ــاختار یافتن بررسی می کنیم.  ــازوکار بیمه ای را برای افزایش بازدهی بازار برق بعد از تجدید س ــمت از مقاله نقش س در این قس
ــیل باالیی برای استفاده از بیمه و راهکارهای آن دارد و حال با خارج شدن صنعت  ــایر صنایع، پتانس صنعت برق نیز هم چون س
ــع این نگرانی ها بیش از پیش  ــارکت بازیگران متفاوت با نگرانی های مختلف، نقش بیمه برای رف ــار دولت ها و مش ــرق از انحص ب
نمایان می گردد. بیمه در سطوح تولید، انتقال و توزیع توانایی دارد که بازده بازار برق را به نحو چشم گیری افزایش دهد که در 

ادامه ی مطلب به چند طرح پیشنهادی اشاره می شود.   

مهندس امیر نیرومندفام
کارشناس ارشد برق- قدرت، دانشگاه 

تربیت مدرس، کارشناس بازار برق

ش
ـار

ــ
ــ

نگ

)قسمت دوم پایانی(

واژه های کلیدی:
بیمه بیمه ی خاموشی

انواع خطر
قابلیت اطمینان
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 بیمه ی خاموشی واحد تولیدی 
در بازار برق 

ــی واحد  ــی بیمه ی خاموش ــدام به بررس حال اق
تولیدی در بازار انرژی می نماییم. در روش سنتی 
ــود  ــدی برای افزایش س ــود واحدهای تولی موج
ــتخری، اقدام  ــر معامالت اس ــری از خط و جلوگی
ــق بازارهای آینده  ــرژی خود از طری  به فروش ان
ــنده ملزم به تأمین  می کنند، در این حالت فروش
ــده است.  ــد که در قرارداد ذکر ش انرژی می باش
ــان قرارداد واحد تولیدی به  حال اگر در طول زم
ــی اجباری نتواند تولید کند مجبور  خاطر خاموش
ــت که از طریق خرید از بازار لحظه ای انرژی،  اس
ــرارداد را تهیه نماید. اما  ــده در ق انرژي متعهد ش
ــت باال باشد  ــرایط ممکن اس نرخ بازار در این ش
ــوان بیمه را  ــنده گردد. می ت ــث زیان فروش و باع
ــرای اجتناب از خطر معرفی  به عنوان راهکاری ب
ــود،  ــرد. در این حالت اگر قرارداد بیمه امضا ش  ک
بیمه گر )فروشنده ي بیمه( حق بیمه ي مشخصی 
)مقدار توافق شده از قبل( را دریافت می کند. اما 
ــونده )کسی که بیمه را   بعداً باید آن را به بیمه ش
ــت با  ــرد( پرداخت کند. این مقدار برابر اس می خ
اختالف بین نرخ استخری انرژی و قیمت بحرانی 
ــده است(. در ساعاتی که  )مقدار از قبل تعیین ش
واحد تولیدی دچار خاموشی اجباری شده و نرخ 

بازار از نرخ بحرانی بیشتر باشد این غرامت به بیمه 
ــونده پرداخت می گردد. همان طور که از شکل  ش
 1 نیز نمایان است در صورت فراتر بودن نرخ بازار 
لحظه ای از میزان نرخ بحرانی و خاموشی اجباری 
ــالف را به عنوان  ــه، این اخت ــد تولیدی، بیم واح

غرامت به واحد تولیدی پرداخت خواهد کرد.

ــکل 1. چگونگی تغییرات نرخ انرژی در بازار و  ش
چگونگي تأثیر قرارداد بیمه در کنترل این تغییرات

ــی این مدل بیمه ای می توان آن را از  برای بررس
دو دیدگاه مختلف تحلیل کرد:

آن  ــدف  ه ــه  ک ــر  ــه گ بیم ــد  دی از   - اول 
ــت. اس ــه  ــق بیم ح ــزان  می ــردن  ک ــینه  بیش

ــه هدف آن کمینه  ــونده ک دوم – از دید بیمه ش
ــرای اجتناب از  ــه ي پرداختی ب ــق بیم کردن ح

خطرهای مد نظر خود است
ــی خود در خرید از  ــاس توانای واحد تولیدی براس
بازار لحظه ای در زمان خاموشی، یک نرخ بحرانی 
ــا آن به بیمه گر  ــب ب را انتخاب می کند و متناس
ــد. حال اگر نرخ بازار از  حق بیمه پرداخت می کن
ــرخ بازار با  ــد، اختالف ن ــدار بحرانی فراتر باش مق
نرخ بحرانی را شرکت بیمه پرداخت می نماید. به 
ــتری برای  ــن ترتیب واحد تولیدی توانایی بیش ای
شرکت در بازار فروش آینده را می یابد. نشان داده 
می شود با امضاي قرارداد بیمه، هزینه ی اجتناب 
ــک کاهش می یابد و این از توانایی شرکت  از ریس

بیمه در مدیریت خطر منشاء می گیرد.

ویژگی های بیمه
ــد تولیدی یک  ــاری واح ــی اجب بیمه ي خاموش
ــتاندارد مالی قابل معامله نمی باشد؛  محصول اس
بلکه به صورت خاص بیمه گر )فروشنده ي بیمه( 
ــدای دوره دریافت  ــی را در ابت ــق بیمه ی معین ح
ــونده )خریدار بیمه(  ــا بعد به بیمه ش می کند، ام
ــی مرتبط با خاموش  ــارت مال در صورتی که خس
ــد پرداخت  ــد تولیدی رخ داده باش ــاری واح  اجب

می کند.
ــرط الزامی  ــت وجود دو ش ــرای پرداخت غرام  ب

می باشد:
ــول  ــور در ط ــی ژنرات ــه ي خاموش ــداد حادث  رخ

دوره ي تحت پوشش؛
فراتر بودن قیمت بازار از قیمت بحرانی1،  مقداری 
ــخص معین  ــرارداد بیمه به صورت مش ــه در ق  ک

شده است.
ــی و  ــت بیمه گر برای ظرفیت خاموش  ممکن اس
ــطح پوشش غرامت حداکثر غرامت تعیین کند  س
یا نیاز به تعیین کاستنی های خاص برای حداقل 

ظرفیت خاموشی احساس کند.
ــرارداد متغیرهایی موجودند که  ــرای عقد این ق ب
ــوند که  برخی از آن ها به عنوان قید مطرح می ش
باید آن ها را در قرارداد پیش بینی و مورد بررسی 
قرار داد که از آن ها به عنوان متغیرهای غیر قابل 
ــی که از طریق  ــود و متغیرهای مذاکره یاد می ش
ــی توان آن ها را به نحوی معین کرد که  مذاکره م

بیمه شونده و بیمه گر به توافق الزم نایل آیند.

1.Strike Price

متغیرهای غیر قابل مذاکره
متغیرهای غیرقابل مذاکره که به آن ها متغیرهای 
ــود، متغییرهای ورودی  ــه می ش برون زا نیز گفت
ــه گر یا  ــرون به بیم ــه از بی ــند ک ــدف می باش ه
ــن متغیرها  ــی گردند. ای ــونده تحمیل م ــه ش  بیم
ــی  ــه ای برق، نرخ خاموش ــد از: نرخ لحظ عبارتن
ــامانه، دما و  ــطح بار س اجباری واحد تولیدی، س
ــرای ارزیابی بیمه ضروری  ــام این متغیرها ب ... تم
ــتند. اما حداقل برای هدف این بررسی فرض  هس
ــرارداد بیمه  ــارج از کنترل در ق ــود که خ  می ش
ــه بیمه قادر  ــت ک ــد. این بدین معنی اس می باش
ــت کاری کند و آن  ــت زمان خاموشی را دس نیس
ــن متغیرها ماهیت تصادفی  ــت نماید. ای را مدیری
ــه با عدم قطعیت  ــد و دارای طبیعتی آمیخت دارن

می باشند.

متغیرهای قابل مذاکره
ــتند که  ــره آن هایی هس ــل مذاک ــای قاب  متغیره
ــرد، به عنوان  ــورد آن ها مذاکره ک ــی توان در م م
ــتنی، حق بیمه  مثال قیمت بحرانی، ظرفیت کاس
ــتند.  ــت غالباً متغیرهای قابل مذاکره هس و غرام
ــه پیدا کردن مقدار بهینه  هدف اولیه ي این مقال

برای متغیرهای قابل مذاکره است. 
ــتقل از نرخ بازار  ــی ها مس ــرض این که خاموش  ف
ــت، در واقعیت اگر  ــیار ارزنده اس ــند بس می باش
ــش همبستگي  نرخ بازار با ژنراتورهای تحت پوش
ــته باشد ممکن است برای کسب سود  زیادي داش
بیشتر این ژنراتورها اقدام به انجام بازی نمایند که 

در این موارد ارزیابی پیچیده تر می شود.
بنابراین تولیدکننده ي انرژی باید میزان بهینه ی 
ــتخری یا از طریق  فروش خود را از طریق بازار اس
ــازار آینده معین کند و در مورد قرارداد بیمه در  ب
مقابل نوسانات بازار و نرخ خاموشی اجباری خود 

تصمیم گیری نماید.

بررسی و مدیریت بازار رزرو به عنوان 
سامانه ي بیمه ای

ــک نوع مدل  ــوان به عنوان ی ــازار رزرو را می ت  ب
ــه ای این  ــت. در مدل بیم ــه ای در نظر گرف بیم
ــع آوری حق بیمه از  ــتند که با جم ژنراتورها هس
مشتریان، اقدام به ارایه ي بیمه ی رزرو می کنند، 
ــب در  ــا ارایه ي رزرو کافی و مناس ــل ب و در مقاب
واقع در حال دادن غرامت به مشتریان می باشند. 
ــتریان با پرداخت حق بیمه می توانند قابلیت  مش

اطمینان مدنظرشان را دریافت نمایند.
ــت که در بازار رزرو کنونی  ــده اس ــان داده ش نش
ــرات اخالقی2« وجود دارد  انواع مختلفی از»خط
ــاب از این خطرها  ــازار و اجتن ــرای بهبود ب که ب

راهکار بیمه ای می تواند کمک کند.
ــک ویژگي منحصربه  ــازی ی عدم امکان ذخیره س
ــرژی الکتریکی  ــاختار عرضه ی ان ــردی برای س ف
2.Moral hazard 
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ــازی انرژی  ــت غیرقابل ذخیره س ــد ماهی می باش
ــت که سامانه ي عرضه  الکتریکی، نیازمند این اس
ــادل گردند.  ــد به صورت آنی متع ــا بتوانن  و تقاض
ــد و میزان  ــه ی تعادل باید از قبل معین باش نقط
ــی از پیش  ــدی معین ــان بن ــق زم ــد از طری تولی
مشخص شده باشد، اما در صورتی که بر اثر حادثه 
ــود و یا میزان بار از  ــی از ژنراتورها خاموش ش یک
ــر رود دیگر از طریق  ــده فرات  مقدار پیش بینی ش
ــادر به تأمین نیاز  ــده ق برنامه ریزی های انجام ش
ــرای مدیریت این  ــیم ب ــده نمی باش ــرف کنن مص

شرایط از سامانه ي رزرو استفاده می کنیم.

معرفی عملکرد بیمه
ــیله ای است که به صورت گسترده برای  بیمه وس
ــرار می گیرد و از  ــتفاده ق مدیریت خطر مورد اس
ــتفاده   آن برای منتقل کردن خطر به بیمه گر اس
ــخص، بیمه ابزار اقتصادی  ــود. از دیدگاه ش می ش
ــت مقدار  ــا پرداخ ــیله ی آن ب ــه وس ــت که ب اس
ــارت  کوچکی از هزینه )حق بیمه( در مقابل خس
ــی که بیمه  ــزرگ )حالت نامطلوب  عدم قطعیت ب
ــود. خطري را می توان  ــود( محافظت می ش می ش

بیمه کرد که ویژگي هاي زیر را داشته باشد:
ــارت ناشی از خطر باید تعریف شده و قابل  - خس

اندازه گیری باشد؛
ــته  ــر باید ماهیت تصادفی و حادثه ای داش - خط
ــک ماهیت  ــارت باید تحت تأثیر ی ــد و خس باش

اتفاقی باشد؛
ــل خطر  ــه ي مقاب ــه نقط ــه ي بیم ــدف اولی  - ه
ــه عنوان امنیت  ــد یعنی آن را می توان ب می باش
ــی برای کاهش  ــرد. ماهیت بیمه ماهیت ــر ک تعبی
ــارت است که در ارتباط با احتماالت  احتمال خس
ــن عملیاتی دو  ــد. و برای انجام این چنی می باش
ــه و غرامت دریافتی  ــیار مهم، حق بیم عبارت بس

هستند. 
برای بازار رزرو، مصرف کننده میزان تقاضای خود 
ــد بیمه( به مجری بازار  ــدی برای خری را )عالقمن
ــنهاد تولید  ارایه می کند و تولیدکننده ها نیز پیش
رزرو خود را )عالقه مندی برای ارایه ی بیمه( ارایه 

می کنند.
مجری بازار )هماهنگ کننده ي بدون سود( اقدام 
ــق بیمه ها را  ــازی بازار می کند و ح ــفاف س به ش
ــای تولیدی قرار  ــع آوری و در اختیار واحده  جم
ــند به اندازه ی  ــد و آن ها نیز ملزم می باش می ده

کافی در صورت نیاز اقدام به تولید رزرو نمایند.
ــاس عالقمندی  ــتری براس ــن روش هر مش در ای
ــه پرداخت  ــق بیم ــش ح ــه رزرو مطلوب ــود ب  خ
ــف  ــطوح مختل ــاب س ــکان انتخ ــد و ام ــی کن م
ــد. با این روش  ــن رزرو خود را دارا می باش  تضمی
ــن همه ی  ــان بی ــه ي رزرو به صورت یکس هزین
مشتریان تقسیم نمی گردد بلکه براساس تقاضای 
ــه قابلیت اطمینان حق  ــا به رزرو و در نتیج آن ه

ــده ها در  ــد و تولیدکنن ــه پرداخت می نماین بیم
ــزم به ارایه ی  ــت این حق بیمه ها مل مقابل دریاف
رزرو کافی می باشند و در صورت عدم تأمین رزرو 
مورد نیاز باید به مصرف کننده ها غرامت پرداخت 

نمایند.

بیمه ی خطر مالی و فیزیکی و تأثیر آن بر 
پاسخگویی مالی مصرف کننده 

ــش راهکاری برای قیمت گذاری خرده  در این بخ
فروشی ارایه می گردد که از آن به عنوان بیمه در 

مقابل پاسخ گویی پولی تقاضاي نام می برند.
ــی ساعتی  ــامانه ي کنونی نرخ عمده فروش در س
ــاعت به ساعت بسته  ــت و نرخ برق س متفاوت اس
به میزان تقاضا یا ساعت مختلف هفته و بسته به 
ــد و در نتیجه  ــل و تعطیالت متفاوت می باش فص
ــی نرخی که  ــت ول ــرات نرخ انرژی زیاد اس تغیی
ــی دهد )نرخ  ــی م ــرف کننده به خرده فروش مص
ــط این نرخ ها است یعنی  ــی( متوس خرده فروش
ــوان از آن به  ــی که می ت ــی با اقدام ــرده فروش خ
ــرات نرخ انرژی  ــی بیمه یاد کرد تغیی عنوان نوع
ــن می برد و در مقابل  ــرای مصرف کننده از بی را ب
ــاعات نرخ متوسط دوره را دریافت   برای تمامی س
ــرف کننده پرداخت  ــرخ انرژی که مص  می کند. ن
ــت:  ــده اس ــکیل ش ــمت تش ــی کند از دو قس م
ــاعت  ــرف کیلووات س ــه برای مص ــی ک اول نرخ
ــه برای مقدار  ــود؛ یعنی نرخی ک پرداخت می ش
ــی  ــود، و بخش دوم ناش ــرف پرداخت می ش مص
ــرف کننده ها  ــت )حق بیمه(، که مص از بیمه اس
ــی و عدم  ــرخ انرژی عمده فروش ــانات ن  را از نوس
قطعیت های موجود در بازار عمده فروشی مصون 

می نماید.
ــب  اغل ــه  ک ــرد  ک ــه  اضاف ــد  بای ــن   همچنی
ــده های صنعتی و  ــده ها، تصمیم گیرن مصرف کنن
ــی هنوز به اهمیت بخش  تنظیم کننده های دولت

دوم پی نبرده اند )حق بیمه ی خطر(.

شکل 2. بار ساعتی و نرخ ساعتی بازار پنسیلوانیا برای یک 
هفته و همبستگی باال و نرخ تسویه ی بازار میزان مصرف

ــتی هایی می باشد و بازده ی  این روش دارای کاس
این نوع قیمت گذاری برای انرژی مصرفی ناکافي 
ــانات بازار به  ــن در این روش نوس ــت. همچنی اس
ــی گردد و در  ــرف کننده منتقل نم خوبی به مص
ــازار باید به نحوی  ــه برای افزایش بازدهی ب نتیج
ــکل  ــانات نرخ بازار به ش مصرف کننده را در نوس

مسقیم شرکت داد.
ــت  ــنتی تنها میزان مصرف انرژی اس در روش س
که تعیین کننده ی نرخ انرژی برای مصرف کننده 
ــی که  ــد، در صورتی که برای خرده فروش می باش
ــی است میزان  در ارتباط با بازارهای عمده فروش
ــاخص کافی برای  ــه تنهایی ش ــرژی مصرفی ب ان
ــل دیگری چون  ــد بلکه عوام نرخ انرژی نمی باش
ــیار مهم  ــرژی هم بس ــاعتی نرخ ان ــرات س تغیی
ــأله مثالی از بازار  ــتند. برای تأکید براین مس هس
ــیلوانیا آورده شده است که براساس شکل 2  پنس
ــتگی شدیدی بین میزان تقاضا و نرخ تمام  همبس
ــده ي انرژی وجود دارد؛ به صورتی که در این  ش
ــد. عوامل  ــتگی 72% می باش مثال ضریب هم بس
دیگری نیز از جمله حوادث تولید و انتقال در نرخ 

انرژی تأثیر گذارند.
ــاس مطالب فوق، مشاهده می گردد که برای  براس

افزایش بازدهی بازار چاره ای جز مشارکت مصرف 
کننده ها در بازار ساعتی وجود ندارد. 

ــکالتی  ــرای اجرای آن مش ــرف  دیگر ب ــا از ط ام
ــم در بازارهای مختلف  ــود دارد و در عمل ه وج
ــتقیم در  ــه ندرت مصرف کننده ها را به طور مس ب
ــاعتی شرکت می دهند. مشکالتی از قبیل  بازار س
ــازار و یا محدود کردن  ــارکت در ب پیچیدگی مش
ــرکت دادن مصرف  آزادی عمل مصرف کننده، ش

کننده در بازار را مشکل می کند.
ــاس   به عبارت دیگر برخالف روش قبلی که براس
متوسط انرژی مصرفی در طول دوره ي نرخ انرژی 
محاسبه می شود در این مدل براساس نرخ واقعی 
ــتری هزینه ي انرژی محاسبه  ــاعتی برای مش س
ــده با انتقال  ــردد. در این روش مصرف کنن می گ
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انرژی مصرفی خود از ساعات پرمصرف و گران به 
ــه تنها انرژی خود را  ــاعات کم مصرف و ارزان ن س
ــه می کند بلکه با این عمل  به نرخ ارزان تری تهی
نرخ انرژی در ساعت گران برای همه ي مشتریان 
ــه عنوان یک مزیت  ــن می آید که این خود ب پایی

برای این روش به حساب می آید.
ــد از بازار ــکالت خری ــرای جلوگیری از مش  اما ب

ــود نوع  ــت های موج ــدم مطلوبی ــه ای و ع لحظ
ــرد که در آن  ــه را باید معرفی ک ــدی از بیم جدی
هم به نحوی مصرف کننده در تغییرات نرخ انرژی 

ــاس نیاز مصرف  ــارکت داده شود و هم براس مش
کننده و مطلوبیت او اقدام به کنترل این تغییرات 

شود.
ــرح بیمه ی جدید، مصرف کننده با پرداخت  در ط
ــی، طرف قرارداد خود از  حق بیمه به خرده فروش
او درخواست می کند که محدوده ی تغییرات نرخ 
ــرف کننده بیمه نماید و میزان  انرژی را برای مص
این حق بیمه ارتباط معکوسی با طول بازه ی نرخ 
انرژی درخواستی دارد به عبارت دیگر درصورتی 
که مصرف کننده تغییرات نرخ کم تری را خواهان 
ــتری پرداخت نماید.  ــد باید حق بیمه ی بیش باش
ــا پرداخت مبلغی به عنوان  یعنی مصرف کننده ب
ــق بیمه تا حدودی خود را از تغییرات نرخ بازار  ح
ــت  محفوظ می نماید که مقدار آن بنابر درخواس

خود مصرف کننده است.
ــرف  ــه مص ــت ک ــن اس ــن روش ای ــی ای  ویژگ
ــرات نرخ بازار  ــه چگونگي تغیی ــده هایی را ک کنن
ــت را از این پیچیدگی  ــا پیچیده اس از دید آن ه
ــته از مصرف کننده هایی که  میرهاند و به آن دس
ــاعات اوج  ــه جایی مصرف خود از س ــی جاب توانای
ــاعات کم مصرف3 را ندارند نیز کمک  مصرف به س
ــاعات گرانی از یک حد بیش تر  می کند که در س

افزایش نرخ انرژی را تجربه ننمایند.
حال باید بررسی شود که آیا مصرف کننده ي خرد 
ــه خرید از آن  ــی نرخ انرژی اقدام ب ــا قبول گران  ب
می کند یا برای وی مناسب تر است که با پرداخت 

حق بیمه خطر خود را مدیریت کند؟
ــؤولیت  ــا بیمه کردن، مس ــه کرد که ب ــد توج بای

3.Off Peak 

ــر ــر ب ــری از خط ــای جلوگی ــت ه ــام فعالی  انج
 عهده ی خرده فروش می باشد که بسیار تواناتر از 
مصرف کننده ي جزء است و او با جمع آوری تعداد 
ــت به  ــابه قادر اس ــادی از افراد با تقاضای مش زی
خوبی در مقابل خطر افزایش نرخ انرژی مانورهای 
ــام بدهد به عنوان مثال می تواند اقدام  الزم را انج
ــد یا با  ــده نمای ــب ژنراتورهای پخش ش ــه نص ب
ــای تولیدی قرارداد امضا کند یا با خطوط  واحده
ــته باشد تا با خطرهای افزایش  انتقال قرارداد داش
ــد همچنین در این روش  ــرخ انرژی مقابله نمای ن
ــؤولیت  اغلب مصرف کننده ها تا حدودی خود مس
نرخ انرژی خریداری خود را تقبل می کنند در این 
صورت تا جایی که ممکن است هر مصرف کننده 
ــاعات ارزان منتقل  ــود را به س ــرژی مصرفی خ  ان
ــاعات  ــرخ انرژی در س ــه این نحو ن ــی کند و ب م
ــده ها پایین تر  ــران نیز برای همه ی مصرف کنن  گ
ــن روش تا جایی که امکان  ــی آید. در واقع با ای م
ــارکت  ــده در بازار لحظه ای مش دارد مصرف کنن
ــود و مسؤولیت کنترل نرخ انرژی بین  داده می ش

شرکت بیمه و مصرف کننده تقسیم می گردد.

اجتناب از خطرهای مالی و قطعی برق از 
طریق قرارداد بیمه ای انتقال

حال به بررسی چگونگی اجتناب از متأثر شدن در 
مقابل تغییرات نرخ و خطر قطعی سرویس برق از 
طریق قرارداد انتقال می پردازیم. برای جلوگیری 
ــاختار  از خطر قابلیت اطمینان در بازار تجدید س
ــاد نظارتی  ــط نه ــرق روش بیمه توس ــه ی ب یافت
ــنهاد  ــال را در اختیار دارد4 پیش ــه خطوط انتق  ک
ــای تولیدی و  ــود. این قرارداد بین واحده می ش
نهاد نظارتی از طرفی و از طرف دیگر بین شرکت 
ــای بزرگ با نهاد نظارتی  توزیع و مصرف کننده ه
ــد. قرارداد انتقال معرفی شده درآمدهای  می باش
ــم می آورد که  ــرای تولیدکننده ها فراه معینی ب
ــذاری در احداث  ــرمایه گ می توانند از آن برای س
ــخ گویی به  ــدی جدید برای پاس ــای تولی واحده
ــتفاده نمایند. همچنین این راهکار  نیاز آینده اس
ــای بزرگ را در  ــرکت توزیع و مصرف کننده ه ش
4.Transmission System Operator (TSO)

ــازد. این خطرها  ــر، تواناتر می س ــاب از خط  اجتن
ــان و یا  ــت اطمین ــطح قابلی ــامل س می تواند ش
ــد،  ــاب از رویارویی با تغییرات نرخ بازار باش اجتن
ــرارداد بیمه تا حدی به  ــه می توانند از طریق ق ک
ــت یابند و در صورت عدم  ــان دس خواسته هایش

تأمین، غرامت دریافت نمایند.
یکی از مشکالت صنعت برق که در این جا بررسی 
ــد  می گردد، تأمین انرژی مورد نیاز آینده می باش
ــرای تأمین آن باید واحدهای جدید تولیدی  که ب
نصب شوند. اما در عمل تمایل چندانی برای نصب 
ــای مورد نیاز وجود ندارد، به این دلیل که  واحده
تصمیم گیری برای نصب واحدهای جدید براساس 
ــرمایه گذار صورت مي گیرد و او  ــود و تمایل س س
ــود تصمیم  ــب وکار خ ــارت و کس ــاس تج  براس
ــد و از آن جایی که  ــرمایه گذاری نمای می گیرد س
ــک مگاوات از نرخ  ــب واحدهای جدید برای ی نص
ــیار باالتر است، و همچنین   فروش آن در بازار بس
سرمایه گذار نگران است که تولید واحد تولیدیاش 
ــال محدود گردد، بنابراین  ــاعت در س به چند س
ــرمایه گذاری  ــیار باالیی اقدام به س  با احتیاط بس

می کند.
ــرژی تولیدی  ــده ها ان ــی تولیدکنن در روش کنون
ــازار زمان واقعی به  ــرکت در ب خود را از طرق ش
ــانند اما به دلیل عدم قطعیت های  فروش می رس
ــت نتوانند  موجود در این بازار و این که ممکن اس
ــود را به نرخ مطلوبی به  در بازار رقابتی انرژی خ
ــانند در برخی موارد از طریق قرارداد  فروش برس
ــرژی تولیدی خود  ــروش ان ــدام به ف ــه اق  دوطرف
ــنهاد  ــه عنوان راه کار دیگری، پیش ــی نمایند. ب  م
ــرژی خود را از  ــود که واحدهای تولیدی ان می ش
ــا نهاد نظارتی که مالکیت  طریق قرارداد انتقال ب
ــار دارد انرژی تولیدی  ــوط انتقال را در اختی خط
ــانند.  ــب تری به فروش برس خود را به نحو مناس
ــروش را فروش از طریق قرارداد انتقال  این نوع ف
می نامند که دارای ویژگی هایی است که در ادامه 
ــد و در مقابل تعهداتی نیز  توضیح داده خواهد ش
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برای تولیدکننده ها ایجاد می کند.
ــرف کننده های  ــع و مص ــرکت توزی از دیدگاه ش
ــازی و گرفتگی  ــدرت بازار و ب ــزرگ به دلیل ق ب
خطوط انتقال ممکن است نرخ بسیار باالیی برای 
ــازار لحظه ای( به  ــرژی )به خصوص در ب  خرید ان
 آن ها تحمیل گردد. همچنین در بعضی از بازارها 
ــخ گویی به رزرو به صورت شفاف بیان نشده  پاس

است بنابراین احتمال خاموشی افزایش می یابد.
چگونگي خرید انرژی توسط خریداران نیز به نحو 
مشابه ای می باشد و خرید از طریق قرارداد انتقال 
در مقایسه با روش های دیگر دارای خطر کمتری 
ــورت عدم تأمین  ــد و در ص برای خریدار می باش

انرژی می تواند غرامت دریافت کند.

 انواع خطر
برای شرکت توزیع و مصرف کننده های بزرگ دو 
ــود؛ خطر فیزیکی و خطر  نوع خطر معرفی می ش
ــرویس  ــی، خطر فیزیکی به احتمال قطعی س مال
ــردد و خطر  ــتری مربوط می گ ــده به مش ارایه ش

مالی مربوط به نوسانات نرخ بازار بر می گردد.
روشی که در این بخش برای اجتناب از خطرهای 
فوق معرفی می شود قراردادهای بیمه ای دو طرفه 
ــت،  ــی که مالک خطوط انتقال اس ــا نهاد نظارت ب
ــرای اجتناب از خطر  ــد. به عبارت دیگر ب می باش
ــود این دو نهاد به یک نهاد واحد  پیشنهاد می ش
ــات فیزیکی خطوط  ــم از امکان ــام گردد تا ه ادغ
ــارات نهاد  ــم از اختی ــود و ه ــتفاده ش انتقال اس

نظارتی برای مدیریت بازار استفاده گردد.
ــد ــا تولی ــرارداد ب ــاد ق ــا انعق ــی ب ــاد نظارت  نه
کننده ها انرژی آن ها را خریداری می کند و برای 
ــان را فراهم   آن ها ضمانت فروش انرژی تولیدیش
ــت که انرژی  ــع نهاد نظارتی اس ــی آورد در واق م
ــد. و از طرف دیگر  ــداری می کن ــدی را خری تولی
ــده قابلیت  ــه از مصرف کنن ــق بیم ــا دریافت ح ب
اطمینان  انرژی دریافتی مصرف کننده را تضمین 
ــود را از نهاد  ــده انرژی خ ــی کند و مصرف کنن م
ــی خریداری می کند نه از واحد تولیدی. در  نظارت
ــکالت  ــؤول رفع مش این صورت نهاد نظارتی مس
خطوط انتقال نیز می باشد و در صورتی که انرژی 
دریافتی مشتری از حد معینی بیشتر قطع گردد، 
ــارت به آن ها  ــاد نظارتی ملزم به پرداخت خس  نه
ــاس نیاز  ــد براس ــی می توان ــد و از طرف ــی باش م
ــبکه به واحدهای تولیدی برای سرمایه گذاری   ش

کمک هایی را ارایه کند. 
نهاد نظارتی برای تأمین انرژی مورد نیاز آینده ی 
خریداران طرف قراردادش، نیازمند است ظرفیت 
ــبکه ی انتقال و  ــاس ش تولید افزایش یابد و براس
ــای تولیدی در مکان  ــت های آن واحده محدودی
ــبی نصب گردند. بنابراین با سرمایه گذاراني  مناس
ــدی را دارند قرارداد  ــه قصد احداث واحد جدی ک
ــاس  ــان براس ــی کند تا با احداث واحدش امضا م

خواست نهاد نظارتی از کمک های سرمایه گذاری 
ــا امضاي  ــن واحدها ب ــوند. همچنی ــره مند ش به
ــرارداد فروش با نهاد نظارتی می توانند از فروش  ق
ــل کنند. در مقابل در  ــرژی خود اطمینان حاص ان
ــند  زمان افزایش نرخ انرژی در بازار ملزم می باش
ــاس نرخ توافقی در قرارداد، انرژی خود را به  براس

نهاد نظارتی بفروشند.

ــکل 3 چگونگی مدیریت بازار از طریق بیمه ی  ش
ــد. در این مدل خریداران  ــان می ده انتقال را نش
ــی در ارتباط  ــاد نظارت ــا تنها با نه ــنده ه  و فروش
می باشند. فروشنده ها انرژی تولیدیشان را به نهاد 
ــداران از نهاد نظارتی  ــند و خری نظارتی می فروش
انرژی می خرند، در مقابل خریداران و فروشنده ها 

از خطرهای موجود محافظت می شوند.

شکل 3. چگونگي مدیریت خرید و فروش انرژی از طریق قرارداد انتقال

شکل 4. ساختارهای مختلف برای خرید و فروش انرژی در بازار
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ــع پرداخت  ــرکت توزی ــود به ش ــتی خ  درخواس
ــی محافظت  ــی کند و در مقابل از خطر خاموش م
ــتیاق  ــزان حق بیمه ی پرداختی اش می گردد. می
ــان می دهد و  ــتری را به قابلیت اطمینان نش مش
ــنی  ــاص قابلیت اطمینان به روش ــوه ی اختص نح
ــرکت  معین می گردد و در صورت عدم توانایی ش
توزیع برای فراهم آوردن قابلیت اطمینان مطلوب 
ــت و جبران  ــت غرام ــه پرداخ ــتری، ملزم ب مش

خسارت مصرف کننده می باشد.
ــتریان قابلیت  ــنتی برای همه ي مش در روش س
اطمینان یکسان فراهم آورده می شود و چگونگی 

ــاس مطلوبیت آن از دید  ــرمایه گذاری ها براس س
ــی در روش  ــی گیرد، ول ــع انجام م ــرکت توزی ش
ــطح  ــتری س ــنهادی در این مقاله خود مش پیش
ــت می کند و  ــان خود را درخواس ــت اطمین قابلی
ــاس تقاضای مشتری اقدام به  شرکت توزیع براس

ارتقاي شبکه ي خود می کند.
ــوق محور به دلیل ناکافی  ــنتی و مش در روش س
ــی آن به  ــم کننده، بازده ــای تنظی ــودن داده ه ب

ــدت تحت تأثیر قرار می گیرد. اطالعات تنظیم  ش
ــت و قابلیت اطمینان ناکافی بوده  کننده از کیفی
ــد که شرکت توزیع  و محدود به اطالعاتی می باش

ــود،  ــده می ش ــکل 4 دی ــه از ش ــور ک ــان ط هم
ــوز آزادی  ــرف کننده ها هن ــده ها و مص تولیدکنن
 خود را در انتخاب چگونگی مشارکت در بازار دارا 
می باشند و در قبول و چگونگی قرارداد واحدهای 

تولیدی و خریداران مختار می باشند. 
در این مدل خریدار با خرید انرژی از نهاد نظارتی 
ــی نماید، با این روش هم  ــع خود را بیمه م در واق
ــانات بازار و خرید  قادر خواهد بود خود را از نوس
ــوظ دارد و هم در صورت  ــازار لحظه ای محف از ب
ــازش غرامت دریافت  ــدم تأمین انرژی مورد نی ع
نماید. همین طور واحدهای تولیدی هم می توانند 
از امکانات بیمه ای فراهم شده توسط نهاد نظارتی 

بهره مند گردند.

 ارتقاي قابلیت اطمینان شبکه ی توزیع از 
طریق قرارداد بیمه

ــده ی صنعت برق  ــم ش ــنتی و تنظی در روش س
ضعف ها و کاستی های فراوانی در روش اختصاص 
دادن تشویق برای ارتقاي قابلیت اطمینان وجود 
دارد و مشوق الزم برای فراهم آوردن توأم قابلیت 
اطمینان باال و بازده ی سرمایه گذاری وجود ندارد. 
این ساختار خطر خاموشی را به طور یکسان بین 
ــتریان توزیع می کند )سطح قابلیت اطمینان  مش
ــتریان فراهم  ــرای همه مش ــان ب  و کیفیت یکس
می گردد( همچنین در روش های سنتی چگونگی 
ــت اطمینان  ــرای ارتقاي قابلی ــرمایه گذاری ب س
ــی شود که آیا  ــفاف نمی باشد. حال باید بررس ش
ــدنی برای  ــه را به عنوان راه حل ش ــی توان بیم م
ــنتی ارتقای قابلیت  ــکالت روش های س حل مش
ــه از طرفی خطر  ــی می کند. بیم ــان معرف اطمین
ــی کند و  ــبک م ــتری را س قابلیت اطمینان مش
ــه صورت پر  ــرمایه گذاری را ب ــرف دیگر س  از ط
ــرف کننده  ــی دهد. و این مص ــازده تری انجام م ب
ــبی را برای  ــادی مناس ــیگنال اقتص ــت که س  اس
سرمایه گذاری و ارتقاي کیفیت مطلوب به شرکت 
توزیع ارایه می کند. همچنین بیمه خطر خاموشی 
ــی که کنترل چندانی بر  را، از مصرف کننده )کس
قابلیت اطمینان خود ندارد( به شرکت توزیع )که 
سامانه را کنترل می کند( منتقل می کند، قرارداد 
ــت اطمینان داده  ــی و قابلی ــه خدمت تحویل بیم
 شده به مشتری را به صورت کارآمدی از هم جدا 
ــت قابلیت  ــرای دریاف ــتریان را ب ــی کند و مش م

اطمینان مختلف براساس نیازشان توانا می کند.
منظور از قابلیت اطمینان، کیفیت انرژی دریافتی 
است که مصرف کننده دریافت می کند. به عبارت 
ــی، قابلیت  ــاعات خاموش ــا افزایش س ــاده تر ب س

اطمیناني کاهش می یابد.
ــالف های فراوانی با  بیمه ی قابلیت اطمینان اخت
ــه ي آن دارد که این  ــنتی و تنظیم یافت ــکل س ش
ــر نیاز خود  ــتری بناب ــا عبارتند از: مش ــاوت ه  تف
ــان  ــت اطمین ــا قابلی ــب ب ــه ای متناس ــق بیم ح

ــده قرار می دهد یا از طریق  در اختیار تنظیم کنن
ــی عملکرد مشتری به دست  تخمین زدن و بررس
می آید، اما با استفاده از مدل بیمه ای برای ارتقاي 
 قابلیت اطمینان تا حد زیادی این مشکل برطرف 
ــه، قابلیت  ــق عقد قرارداد بیم ــردد. از طری می گ
ــی گردد و  ــفاف معین م ــه صورت ش ــان ب اطمین
ــتری است  درصورت عدم تأمین آن این خود مش
ــتیفای حق خود  که از طریق قرارداد اقدام به اس
می نماید. در این روش نقش تنظیم کننده نسبت 

به حالت سنتی کم رنگ تر می باشد.

دید کلی بیمه ی قابلیت اطمینان
ــامل دو بخش  قرارداد بیمه ي قابلیت اطمینان ش
ــتری پرداخت  ــه ای که مش ــق بیم ــد: ح  می باش
می کند و سطح پوششي که شرکت توزیع فراهم 
می آورد. مصرف کننده سطح پوشش مطلوب خود 
ــا آن، حق بیمه به  ــن می کند و متناظر ب را تعیی
ــرکت توزیع،  ــرکت توزیع پرداخت می کند. ش ش
ــبکه و  ــوع این حق بیمه ها را برای ارتقاي ش مجم
ــتری در صورت رخداد حادثه  دادن غرامت به مش
ــن روش قابلیت اطمینان  ــتفاده می کند. با ای اس
ــورت متفاوتی ارایه  ــتری به ص ــده به مش  داده ش

می شود.
ــه  ب ــان  اطمین ــت  قابلی ی  ــه  بیم ــرارداد   ق
ــد که از  ــکان را می ده ــده ها این ام ــرف کنن مص
ــا محافظت  ــدم قطعیت ه ــان در مقابل ع خودش
ــداد حادثه، قرارداد بیمه،  نمایند و در صورت رخ
ــارت  ــه پرداخت خس ــزم ب ــع را مل ــرکت توزی  ش
ــنتی  ــت که در روش س می کند. این در حالی اس
ــک حد  ــان از ی ــت اطمین ــه قابلی ــی ک در صورت
ــرکت توزیع مجبور به  معین پایین تر می رفت ش
پرداخت جریمه می شد که این جریمه به صورت 
ــرف کننده ها مورد  ــتقیم برای همه ي مص غیرمس

استفاده قرار می گرفت.

 قیود قرارداد بیمه ي قابلیت اطمینان
ــع با اجرای  ــرکت توزی ــرای تأکید بر این که ش ب
ــد قیود  ــود بای ــت نمی ش ــرارداد بیمه ورشکس ق
ــود؛ نخست  مختلفی در قرارداد بیمه گنجانده ش
ــامل خاموشی هایی  این که قرارداد بیمه نباید ش
که منشاء آن تولید یا انتقال است، باشد. به عنوان 
ــال و ضعف  ــف خطوط انتق ــال مدیریت ضعی مث
ــث پرداخت  ــت باع ــت تولید ممکن اس  در ظرفی
غرامت های سنگین به شرکت توزیع تحمیل کند 

و ورشکستی آن را فراهم شود. 
ــرارداد بیمه  ــت ق ــامل تعریف درس مورد دوم ش
ــکل  ــبی از ش ــامل تعریف مناس ــد که ش می باش
ــرف نرمال و ...  ــراف از مص ــار، حداکثر بار، انح  ب
ــه انحراف آن ها  ــد. مصرف کننده هایی ک می باش
ــینه فراتر رود برای هیچ خاموشی  ــطح بیش از س
غرامت دریافت نخواهند کرد. از طرف دیگر برای 
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شکل 5. ارتقاي متفاوت شبکه ی توزیع براساس نیازهای مختلف مصرف کننده ها
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منابـــــع و مراجـــــع:

ــرارداد بیمه باید مدت معین برای اجرای آن در  ق
نظر گرفته شود تا بازگشت سرمایه گذاری شرکت 
ــه منظور فراهم آوردن  ــد. ب توزیع امکان پذیر باش
ــرکت  ــتری، ش ــت مش قابلیت اطمینان درخواس
ــرمایه گذاری و نصب تجهیزات   توزیع اقدام به س
ــکان تقاضای  ــتری ام ــد، ولی برای مش ــی نمای م
ــر در یک  ــان پایین ت ــطح اطمین ــت به س برگش
ــدارد؛ چون امکان جمع آوری  زمان کوتاه وجود ن
ــرمایه وجود ندارد. پس  ــت س این ادوات و برگش
ــر مرحله  ــتری در ه ــوان یک راه حل، مش  به عن
 می تواند تقاضای ارتقاي قابلیت اطمینان بدهد ولی 
ــای کاهش قابلیت  ــر زمان تقاض ــی تواند در ه نم
ــاب از  ــرای اجتن ــن ب ــد. همچنی ــان بده اطمین
ــتگی در زمان رخداد حادثه های بزرگ و  ورشکس
طبیعی مانند سیل و زلزله شرکت توزیع می تواند 
خود را از طریق یک شرکت بیمه ای در مقابل این 

حوادث بیمه کند.
ــت،  ــخص اس ــکل 5 مش ــه از ش ــور ک ــان ط هم
ــاس تقاضای متفاوت مشترکان برای قابلیت  براس
ــکان های متفاوتی   اطمینان، ادوات مختلف در م

نصب می گردد.
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 برگردان : مهندس جلیل بصیریان جهرمی
قسمت اول

واژه های کلیدی:
سامانه ی جایگذاری شده

رایانه
ریز پردازنده
ریزکنترل گر
سیستم عامل

کنترل

سامانه ی جایگذاری شده

رئیس گروه متخصصین، شرکت مدیریت توسعه ی 

)basirian@nipc.net( صنایع پتروشیمی

Embedded  system

سامانه ي جایگذاري شده1 یک سامانه ي رایانه اي 
است که برای انجام یک یا چند عملکرد خاص یا 
ــخص اغلب با محدودیت در محاسبات زمان  مش
ــامانه به عنوان  ــده است. این س واقعی طراحي ش
ــامل سخت افزار  ــی از یک دستگاه کامل ش بخش
ــازي مي شود. در  و قطعات مکانیکی، در آن جاس
ــه ي همه منظوره، مانند یک رایانه ي  مقابل، رایان
ــده است که  ــخصی )PC(، گونه ای طراحی ش ش
ــترده ای از نیاز  ــاف پذیر بوده و دامنه ی گس انعط
ــامانه هاي  کاربران  نهایی را برآورده مي نماید. س
ــیاری از دستگاه های  ــده امروزه بس جایگذاري ش

مورد استفاده ی رایج را کنترل مي کنند.

1.Embedded system
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ــکلRouterBoard  .112 .1جایگذاری شده با کابل  RSMAU.FL- و کارت   ش
ــیله ی سرویس  ــور چک به وس ــترده در کش R52miniPCIWi-Fi که به طورگس

دهندگان اینترنت بي سیم ارایه مي شود .

1. مقدمه 
ــط یک یا  ــده  توس ــاي جایگذاري ش ــامانه ه س
ــه معموالً  ــی ک ــردازش اصل ــته ی2 پ ــد هس چن
ــیگنال  ــا پردازنده های س ــا و ی ــا ریزکنترلگره ی
ــوند. با این حال  ــتند کنترل مي ش دیجیتال3 هس
ــخصه ی کلیدي این است که براي انجام یک  مش
ــده اند. آن ها ممکن  ــاص اختصاص داده ش کار خ
است به پردازنده های بسیار قدرتمند و ارتباطات4 
ــوان مثال  ــند، به عن ــته باش ــاز داش ــترده نی  گس
سامانه هاي کنترل رفت و آمد هوایی5 ممکن است 
ــود، حتی اگر  ــده دیده ش  به عنوان جایگذاري ش
ــبکه های  ــادر و ش ــه هاي م ــامل رایان ــا ش آن ه
ــرودگاه ها  ــه اي بین ف ــی و منطق ــي مل اختصاص
ــند. )هر رادار احتماالً  وپایگاه هاي داراي رادار باش
ــامانه ی جایگذاري شده از  ــامل یک یا چند س ش

آن خود است(. 
ــده براي  ــامانه هاي جایگذاري ش از آنجایي که س
ــخصي اختصاص داده مي شوند مهندسان  کار مش
ــه کنند تا اندازه و  ــي توانند آن ها را بهین  طراح م
ــت  ــي6 و قابلی ــش و کارای ــد کاه ــه ي تولی هزین
ــامانه هاي  ــش یابد. تعدادي از س اطمینان7 افزای
ــد و از اقتصاد  ــد انبوه دارن ــده تولی جایگذاري ش

تولید انبوه سود مي برند.
ــاي  ــامانه ه س ــه ی  دامن ــي  فیزیک ــور  ط ــه  ب
ــل از قبیل  ــایل قابل حم ــده از وس  جایگذاري ش
ــاي پخش  ــتگاه ه ــاي دیجیتالي و دس ــاعت ه س
ــل  مث ــت  ثاب ــزرگ  ب ــات  تأسیس ــا  ت  mp3 
 چراغ هاي راهنمایي، کنترل کننده هاي کارخانه یا 
ــد.  ــته اي مي باش ــروگاه هاي هس ــامانه هاي نی س
ــم با یک  ــا از حد ک ــامانه ه ــن س ــي ای  پیچیدگ
ــا حد خیلي زیاد با  ــه ي ریزکنترل گر تکي ت تراش
ــایل جانبي و شبکه هاي نصب  چندین واحد، وس
شده روی یک شاسي بزرگ یا درون یک محفظه 

مي باشد.
ــده« یک  ــامانه ي جایگذاري ش به طور کلي »س
ــد، زیرا  ــر نمی باش ــف پذی ــاًل تعری ــالح کام اصط
ــی از عناصر  ــا داراي برخ ــامانه ه ــیاری از س بس
ــعه پذیري یا برنامه پذیري هستند. به عنوان  توس
ــی در برخی از ویژگي ها با   مثال، رایانه هاي جیب
سامانه های جایگذاري شده مانند سیستم عامل و 

ریز پردازنده شریک هستند.

2. تنوع سامانه هاي جایگذاري شده
ــام جنبه های  ــده تم ــامانه هاي جایگذاري ش س
ــد و نمونه های  ــش مي دهن زندگی امروز را پوش

بسیاری از استفاده از آن ها وجود دارد.
ــامانه هاي  ــامانه هاي مخابراتي تعداد زیادي س س
جایگذاري شده را به کار مي گیرند؛ از سوییچ تلفن 
ــبکه تا تلفن های همراه نزد کاربر نهایي.  برای ش

2. Core
3. Digital Signal Processors (DSP(
4. Communication
5. Air traffic control
6. Performance
7. Reliability

ــیریاب ها و پل هاي  ــازي8رایانه اي از مس شبکه س
 شبکه ي اختصاصي براي مسیردهي داده استفاده 

مي کند.
لوازم الکترونیکی مصرفی عبارتند از: دستیارهاي 
 ،mp3 ــتگاه هاي پخش ــخصی دیجیتال9، دس ش
تلفن هاي همراه، کنسول های بازی های ویدیویی، 
ــتگاه های پخش دی  ــن های دیجیتال، دس دوربی
ــی اس و چاپگرها.  ــای جی پ ــده ه وی دی، گیرن
ــاق های  ــی از قبیل اج ــوازم خانگ ــیاري از ل بس
ــویی و ظرفشویی  ــین هاي لباسش ماکروویو، ماش
ــازده و تقویت  ــری، ب ــاف پذی ــاد انعط ــرای ایج  ب
ــده  ــامانه هاي جایگذاري ش ــا داراي س قابلیت ه
ــامانه هاي تهویه ی مطبوع پیشرفته از  هستند. س
ــبکه شده براي دقت و بازه ی  کلیدهاي دمایي ش
ــتر در کنترل دماي متغیر در شبانه روز و در  بیش
ــیون خانه10 از  ــتفاده مي کنند. اتوماس فصل ها اس
شبکه هاي سیمي و بي سیم برای کنترل چراغ ها، 
ــتگاه هاي صوتی/تصویری،  آب و هوا، امنیت، دس

ــتفاده مي کنند، که همه ی آن  مراقبت و غیره اس
ها برای حسگري و کنترل، سامانه هاي جایگذاري 

شده را به کار مي گیرند.
ــامانه هاي ترابري از هواپیما تا خودروها به طور  س
ــده استفاده  ــامانه هاي جایگذاري ش  فزآینده از س
ــد داراي ناوبري  ــای جدی ــد. هواپیماه مي نماین
ــاي هدایت  ــامانه ه ــرفته نظیر س ــی11 پیش هوای
ــي12 و گیرنده های GPS با الزامات ایمنی  اینرس
ــتند. انواع موتورهای برقي شامل  قابل توجه هس
ــدون جاروبک،  ــتقیم ب ــان مس ــاي جری موتوره
ــتقیم  ــای القایی و موتورهای جریان مس موتوره
ــي و الکترونیکي موتور  ــرل کننده هاي برق از کنت

ــایط نقلیه  ــا، وس ــد. خودروه ــي کنن ــتفاده م اس
ــینه کردن بازده  ــی و ترکیبي13 براي بیش ی برق

ــامانه  ــش آلودگی به طور فزآینده ای از س و کاه
ــي کنند. دیگر  ــتفاده م ــده اس  هاي جایگذاري ش
سامانه های ایمنی خودرو عبارتند از ترمز ضد قفل 

8. Networking
9. Personal  Digital Assistant (PDA)
10. Home  automation
11. Avionics
12. Inertial guidance
13. Hybrid

ESC /( 14ــرل الکترونیکی پایداری )ABS(، کنت
ــرل دو  ــشTCS( 15( و کنت ــرل کش ESP(، کنت

دیفرانسیل16. 
ــکی با سامانه هاي جایگذاري شده  تجهیزات پزش
ــي الکترونیکی  ــم حیاتی، گوش ــرای پایش عالئ ب
ــرداری هاي مختلف  ــرای تقویت صدا، و تصویرب ب
 پزشکی )پت، اسپکت، MRI  CT scan، ( برای 
وارسي های غیر تهاجمی داخلی در حال پیشرفت 

هستند.
سامانه هاي جایگذاري شده به ویژه برای استفاده 
ــر آتش، ایمنی و  ــل و نقل، ایمنی در براب در حم
ــکی و سامانه هاي حیاتي  امنیت، کاربردهای پزش
ــان ها مناسب هستند زیرا این  مرتبط با جان انس
ــوده و در نتیجه قابلیت  ــامانه ها رخنه17پذیر نب س
اعتماد بیشتري دارند. برای ایمنی در برابر آتش، 
ــود تا توانایی  ــامانه می تواند طوري طراحی ش س
ــتری برای تحمل دماي باالتر و ادامه به کار  بیش
ــامانه های  ــد. در زمینه ی امنیت، س ــته باش داش
ــا بوده و قادر  ــده می توانند خودکف جایگذاري ش
ــند که با قطع سامانه هاي برق و ارتباطات، به  باش

کار خود ادامه دهند. 
عالوه بر این توصیف رایج سامانه های جایگذاري 

ــته  ــه ي رایانه هاي کوچک، یک دس ــده بر پای ش
ــیم بسیار کوچک  ــتگاه های بی س ي جدید از دس
ــري زمینه ی  ــا اوج گی ــزه( ب ــام mote )ری  به ن
شبکه هاي حسگر  بي سیمWSN( 18(، به سرعت 
ــد. شبکه های  ــب محبوبیت مي باش در حال کس
ــازی توسط  ــیم از امکان کوچک س ــگر بي س حس
ــتفاده  ــرفته اس ــدار یکپارچه ی پیش ــی م  طراح
ــه  ب را  ــده  پیچی ــگرهاي  حس ــا  ت ــد  ــي کنن  م
ــامانه هاي کامل بي سیم مرتبط نمایند. این  زیرس
ــازد تا هزاران  ــرکت ها را قادر مي س امر افراد و ش
ــدازه گیري نموده و  ــز را در دنیای فیزیکی ان چی
ــاي اینترنتي  ــامانه ه ــر این اطالعات از راه س براب
ــبکه هاي  ــش و کنترل اقدام نمایند. عناصر ش پای
ــتند و نوعاً با  ــودکار به طور کامل خودکفا هس خ

14. Electronic  Stability  Control/ Electronic  
Stability  Program
15. Traction  Control  System
16. Four-wheel  drive
17. Hack
18. Wireless  Sensor  Network

و
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تغذیه ازطریق باتري برای سال ها کار مي کنند. 

3. تاریخچه
یکي از اولین سامانه هاي جایگذاري شده به طور 
ــط  ــه ي هدایت آپولو بود که توس ــخص رایان مش
ــگاه ابزاردقیق  ــر در آزمایش ــتارک دراپ چارلز اس
دانشگاه MIT توسعه یافت. در آغاز به کار طرح، 
رایانه ي آپولو خطرناک ترین مورد در طرح  آپولو 
در نظر گرفته شد چون براي کاهش حجم و وزن، 
مدارهای یکپارچه ی  نو پدید را به کار می گرفت. 
ــامانه هاي جایگذاري  ــک تولید انبوه اولیه در س ی
شده رایانه ي هدایت Autonetics D-17 براي 
ــک Minuteman در سال 1961  هدایت موش
ــیله با استفاده از منطق ترانزیستوري  بود. این وس
ــخت برای  ــک س ــده بود و یک دیس ــاخته ش  س
ــال  ــي که در س ــت. وقت ــی داش ــه ي اصل حافظ
ــد. یک  ــاز ش ــد Minuteman آغ  1966،تولی
ــد که اولین  ــه ی جدید جایگزین D-17 ش رایان
ــای یکپارچه بود.  ــتفاده ي حجم باال از مداره اس
ــن برنامه به تنهایی قیمت مدار یکپاچه با چهار  ای
ــدد 1000 دالر به هر عدد  ــر ع NAND را از ه
ــبب شد به عنوان یک  ــه دالر کاهش داده و س س

محصول تجاري مورد استفاده قرار گیرد.
ــال 1960،  ــاي اولیه در س ــس از این کاربرده پ
ــش  قیمت و  ــده کاه ــامانه هاي جایگذاري ش س
ــردازش و عملکرد  ــم گیر در قدرت پ افزایش چش
ــتین ریزپردازنده  ــال نخس ــراي مث ــته اند. ب داش
ــین حساب و دیگر   یعني Intel 4004 براي ماش
ــود اما  ــده ب ــي ش ــک طراح ــاي کوچ ــامانه ه س
ــاي بیروني و  ــیاري از حافظه ه ــوز نیاز به بس  هن
تراشه هاي پشتیبان داشت. در سال 1978 انجمن 
ملي سازندگان مهندسي آمریکا یک »استاندارد« 
ــامل تقریباً  براي ریز کنترلرگرهاي برنامه پذیر ش
هر کنترل کننده بر پایه ي رایانه مانند رایانه هاي 
ــددي و بر پایه ی  ــرد، کنترل کننده هاي ع تک ب

رخداد19 ارایه نمود.
ــا و ریز کنترل  ــش هزینه ی ریز پردازنده ه با کاه
ــران مانند  ــوگ گ ــزای آنال ــض اج ــا، تعوی گره
ــر با دکمه های  ــیومترها و خازن های متغی پتانس
ــاال و با یک ریز پردازنده اقتصادي گردید،  پایین/ب
ــط  حتی در برخی از محصوالت مصرفي. در اواس
ــزای خارجي رایج  ــیاری از اج دهه ی 1980، بس
ــوان پردازنده یکپارچه  ــه به عن قبلي در یک تراش
ــز کنترل گر  ــکل امروزي از ری ــده بود و این ش ش
ــاخت،  ــترده تر را ممکن س حتي کاربرد هاي گس
ــتگاه های  ــا پایان دهه براي تقریباً تمام دس که ت

الکترونیکی از استثنا به قاعده تبدیل شد. 
ــرد هاي  ــرل گرها، کارب ــازي ریز کنت ــه س  یکپارچ
ــامانه هاي جایگذاري شده را به مواردي که  به  س
ــه اي در نظر گرفته  ــنتی براي آن ها رایان طور س

نمی شد افزایش داده است.

19. Event-based

2

ــر همه منظوره  ــي توان یک ریز کنترل گ  اغلب م
ــبتاً ارزان را براي اجرای نقش تعداد زیادی  و نس
ــزي نمود. ممکن  ــدا از هم برنامه ری ــزای ج از اج
ــیار کمی اجزای اضافی مورد نیاز  است تعداد بس
ــرم افزاری  ــترین تالش طراحی ن ــد ولی بیش باش
ــت. ماهیت انعطاف پذیر نرم افزار، نمونه سازي  اس
ــه با  ــد را در مقایس ــه هاي جدی ــش گون و آزمای
ــاخت یک مدار جدید بدون استفاده  طراحی و س
ــده خیلي ساده تر   از یک پردازنده ی جایگذاري ش

مي سازد. 

4. مشخصات
ــه با  ــده در مقایس ــذاري ش ــاي جایگ ــامانه ه  س
ــام برخي  ــرای انج ــد منظوره، ب ــه های چن رایان
کارهاي مشخص طراحي مي شوند. برخي نیاز به 
ــت  عملگر بي درنگ دارند. برخی دیگر ممکن اس
ــته باشند که  الزامات عملکردي20 کم یا هیچ داش
ــامانه براي کاهش  ــخت افزار س  اجازه می دهد س
ــامانه هاي جایگذاري  ــاده تر گردد. س هزینه ها س
ــتقلي نیستند.  ــتگاه های مس ــه دس شده همیش
ــده شامل  ــامانه های جایگذاري ش ــیاری از س بس
ــتگاه  ــک دس ــه ای در ی ــک رایان ــات کوچ  قطع
بزرگ تر هستند که براي یک هدف کلی تر به کار 
مي روند. به عنوان مثال، ربات گیتار گیبسون یک 
ــامانه ی جایگذاري شده برای کوک کردن ساز  س
دارد، اما هدف کلی گیتار، نواختن موسیقي است. 
ــابه، یک سامانه ی جایگذاري شده در  به طور مش
ــامانه ی خودرو کار  ــوان یک زیر س خودرو به عن

خاصي را انجام مي دهد.
برنامه ی نوشته شده برای سامانه هاي جایگذاري 
ــده firmware  نامیده شده، و در تراشه هاي  ش
ــه ی فلش  ــی و یا حافظ ــط خواندن ــه ی فق حافظ
 ذخیره می شود. آن ها با سخت افزار محدود مانند 
ــک یا بدون  ــم، صفحه ی کلید کوچ حافظه ی ک

ــش اجرا مي  ــد و/یا صفحه ی نمای ــه ی کلی صفح
شوند.

20 . Performance requirements

1.4. واسط کاربر
ــده از بدون  ــاي جایگذاري ش ــامانه ه دامنه ي س
ــده تنها به یک  ــط کاربر- اختصاص داده ش واس
کار- تا داراي واسط کاربر گرافیکی پیچیده شبیه 
ــتم های عامل رایانه هاي رومیزي امروزي  به سیس
ــده ساده  ــتگاه های جایگذاري ش ــد. دس مي باش
ــی یا حرفي-  ــه، LED یا LCD گرافیک از دکم

عددي با یک منو ساده استفاده مي کنند.
از  ــتفاده  اس ــا  ب ــر  ت ــده  پیچی ــای  ــتگاه ه  دس
ــه ی نمایش با  ــی یا صفح صفحه ی نمایش لمس

ــاد انعطاف  ــي در لبه ی آن، ضمن ایج ــه های دکم
ــد. معنی دکمه ها  ــا را کمینه مي کن  پذیری، فض
می تواند توسط صفحه ی نمایش تغییر کرده و انتخاب 
ــت با یک اشاره در اختیار قرار   آن چه مورد نظراس
ــب دارای یک  ــتی اغل ــامانه های دس مي گیرد. س
ــتیک« به  ــا یک »جوي اس ــه ی نمایش  ب صفح

عنوان وسیله ی اشاره هستند. 
از  را  ــر  کارب ــط  واس ــا  ه ــامانه  س از  ــی  برخ
ــریال  س ــال  اتص ــک  ی ــک  کم ــا  ب دور   راه 
ــبکه )به  ــره( یا ش ) RS-232, I²C, USB و غی

عنوان مثال اترنت( فراهم مي نمایند.
ــزار اختصاصي  ــه نرم اف ــال نیاز ب ــا وجود احتم ب
ــي، مزیت های  ــل هاي تخصص ــرای کاربر یا کاب ب
ــترش قابلیت های  ــد از گس ــرد عبارتن  این رویک
ــری از  ــده، جلوگی ــذاري ش ــاي جایگ ــامانه ه  س
ــازي  ــاده س ــک صفحه ی نمایش، س ــه ی ی هزین
ــر پربار در  ــط کارب ــاخت واس ــکان س "21BSP، ام
ــوب ترکیب یک  ــخصي. یک مثال خ رایانه ی ش
ــبکه ی جهانی  ــان جایگذاري شده ش خدمت رس
ــده  ــتگاه جایگذاري ش در حال کار روي یک دس
 )مانند یک دوربین IP( و یا مسیر یاب های شبکه 

مي باشد.
واسط کاربری از طریق مرورگر شبکه بر روی یک 
ــخصي متصل به دستگاه نمایش داده  رایانه ی ش
می شود، بنابراین به نصب  هیچ نرم افزار سفارشي 

نیاز نداریم.

21 . Bell System Practice
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ــد. بردهایی مانند   ــود یکسان باش استفاده می ش
 PC ــازگاري با ــن س ــه در عی VIA EPIA24 ک

ــده اند به پر کردن این  ــدت هم یکپارچه ش به ش
شکاف کمک مي کنند )شکل3(. از لحاظ فیزیکي 
ــی های دیگر  ــتن ویژگ ــک تر بودن و یا داش  کوچ
ــامانه هاي جایگذاري  ــان س آن ها را براي مهندس
ــن رویکرد این  ــد. مزیت ای ــده جذاب مي نمای ش
است که قطعات ارزان ممکن است همراه با همان 
ــعه ی نرم افزار بکار برده شده براي  ابزارهاي توس
ــتفاده شوند.  ــعه ی نرم افزار هاي عمومي اس توس
سامانه هاي ساخته شده از این راه هنوز به عنوان 
ــده در نظر گرفته مي شوند زیرا در  جایگذاري ش
دستگاه های بزرگ تر ادغام شده و یک نقش را ایفا 
ــتگاه هایی که ممکن  مي کنند. نمونه هایی از دس
ــت این رویکرد را در پیش گیرند دستگاه های  اس
ــین هاي بازي هستند که شامل  خود پرداز و ماش

برنامه های ویژه براي این کاربرد، مي باشند .
ــامانه هاي  ــای س ــتر برده ــورت بیش ــر ص ــه ه ب
ــوده و  ــور نب ــاده، PC مح ــده آم ــذاري ش  جایگ
گذرگاه هاي PCI  یا ISA25 را به کار نمی گیرند.

ــامانه ی روي یک  ــک پردازنده ی »س وقتي که ی
ــت  ــت، ممکن اس ــرح اس ــه«SoC( 26( مط تراش
ــراي اتصال  ــتاندارد ب ــتن یک گذرگاه27 اس داش
ــود کمي داشته باشد و محیط  تجهیزات مجزا س
ــزاري و نرم افزاري خیلي  ــخت اف براي ابزارهاي س

متفاوت باشد. 
ــاژول های کوچک  ــبک طراحی رایج از م یک س
ــک کارت ویزیت  ــدازه ی ی ــاید به ان ــامانه، ش س
ــتفاده  ــت اس ــالم زیر اس ــده ی اق ــه در برگیرن  ک
ــه های BGA 28با چگالی باال مانند   می کند: تراش
ــامانه ی روي یک تراشه« براساس  پردازنده ی »س
ــای فلش  ــه ه ــی، حافظ ــوازم جانب ARM 29و ل
ــازی و  DRAM برای  ــرای ذخیره س خارجی ب

حافظه ي اجرایي. 
ــنده ی ماژول معموالً نرم افزار راه اندازی را  فروش
تأمین کرده و اطمینان مي دهد که امکان انتخاب 
ــامل Linux و  ــل، معموالً ش ــتم هاي عام سیس

برخی گزینه های بي درنگ دیگر وجود دارد.
ــط سازمان   این ماژول می تواند در حجم باال توس
ــایل مربوط به آزمایش هاي تخصصي  آشنا با مس
ــده و با بردهاي اصلي سفارشي با  ــاخته ش آن س
ــی بیروني با  ــر و لوازم جانب ــیار پایین ت حجم بس
Gu -  ااربرد خاص ترکیب شود. خطوط تولید

ــر Linux از این مدل  ــال مبتني ب stix یک مث
است. )شکل3( 
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ــکل2. برد توکار موتور PC مدل  ش
ــا  ب   Mini-ITX  ALIX.1C
  AMD Geode LX 800 x86
ــیارهاي  ــرده، ش همراه با فلش فش
ــان گیر  miniPCI و PCI 34، می
 44 پایه ی IDE35، صوتي،  USB و 

حافظه ی RAM256 مگابیتی

 Gumstix Overo ــکل3.  ش
ــه ی روی ماژول  ــک رایان COM ی
 OMAP  41توکار کوچک بر پایه ی

Bluetooth و  Wifi 42با

2.4. پردازنده ها در سامانه های 
جایگذاري شده

ــی توانند به دو  ــده م  پردازنده هاي جایگذاري ش
گروه تقسیم شوند: 

ریز پردازنده های معمولی )μP( و ریز کنترل گرها 
ــتري روي  ــایل جانبي خیلي بیش )μC(، که وس
ــب  کاهش هزینه و حجم  ــه دارند که  موج  تراش
ــخصي و  ــازار رایانه های ش ــالف ب ــود. برخ مي ش
ــیار  ــا معماري های بس ــان، CPUه ــت رس خدم
ــد: معماري فون  ــد. از این جمله ان ــي دارن متنوع
ــي از معماری هاروارد،  ــان و رده هاي مختلف نویم
ــر RISC و 22VLIW. طول کلمه  RISC و غی
ــه طور  ــر از آن )ب ــت و فرات ــا 64 بی ــت ت از 4 بی
ــت، و  ــده های DSP( متغیر اس ــده در پردازن  عم
ــتند. بیشتر  معمولی ترین آن ها 8 یا 16 بیتي هس
ــکل های  ــاری ها در تعداد زیادی از انواع و ش معم
ــیاری از آن ها نیز  مختلف به بازار مي آیند که بس

توسط چند شرکت مختلف تولید شده اند.
ــر جامع از  ــي هنوز غی ــت طوالنی ول یک فهرس

معماری های رایج عبارت است از: 
 65C02, 68HC08, 68HC11 68k,  
 ,78K0R/78K0, 8051, ARM, AVR,
 AVR32, Blackfin, 65816 C167,
 Coldfire, COP8, Cortus APS3, eZ8,
 eZ80, FR-V, H8, HT48, M16C,
 ,M32C, MIPS, MSP430, PIC"
 PowerPC, R8C, RL78, SHARC,
 SPARC, ST6, SuperH, TLCS-47,
 TLCS-870, TLCS-900, TriCore,
.V850, x86, XE8000, Z80, AsAP etc

1.2.4. بردهاي آماد ه ی   رایانه 
+PC/104 و PC/104  نمونه هایی ازاستانداردها 
ــتند که براي  ــاده ی ر ایانه هس ــراي بردهاي آم ب
ــامانه هاي جایگذاري شده کوچک، کم حجم و  س
ــه ی x86 در نظر گرفته  ــاوم23 و عمدتاً بر پای مق

شده اند. 
این رایانه ها اغلب به لحاظ فیزیکی در مقایسه با یک 
رایانه ی استاندارد کوچک هستند، اگر چه هنوز در 
مقایسه با ساده ترین سامانه هاي جایگذاري شده 
 )8یا 16بیتی( کاماًل بزرگ هستند. آن ها اغلب از 
ــتم  ــا سیس Linux NetBSD MSDOS و ی
ــده مانند   ــی جایگذاري ش ــي درنگ واقع عامل ب
 VxWorks ــا  ی   MicroC/OS-II, QNX
ــن بردها  ــات ای ــد. گاهی اوق ــي کنن ــتفاده م  اس

پردازنده های غیر x86 را به کار مي برند. 
آن  در  ــه  ک ــي  جای ــاص،  خ ــای  کاربرده  در 
ــوان نگرانی اولیه  ــازده ت ــدازه ی کوچک و یا ب ان
ــت با  ــتفاده ممکن اس ــت، قطعات مورد اس نیس
 x86 ــه منظوره ــه در رایانه هاي هم ــي ک آن های

22. Very Long Instruction Word
23. Ruggedized

 

FPGA  و ASIC 2.2.4. راه حل های
ــازي  ــاده س ــراي پی ــج ب ــاي رای ــي از روش ه  یک
ــتفاده از  ــده اي اس ــذاري ش ــاي جایگ ــامانه ه س
ــیار  ــي تواند بس ــت که م ــدي SOC اس پیکربن
ــداد زیادي  ــده ي تع ــوده و در برگیرن ــم ب حجی
ــد گانه،  ــده های چن ــون پردازن ــي همچ  از اقالم
ــا بر روی  ــط ه ــرب کننده ها، حافظه ها و واس ض
ــد. SoC می تواند به صورت یک  ــه باش یک تراش
ــدار یکپارچه با کاربرد خاص ASIC(30( و یا با  م
ــتفاده از یک آرایه ی قابل برنامه ریزي در فیلد  اس

FPGA(31( پیاده سازي شود.

30. Application-Specific  Integrated Circuit
31. Field -Programmable  Gate Array
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ادامه دارد

3.4. دستگاه هاي جانبی
ــان خارج  ــده با جه ــاي جایگذاري ش ــامانه ه س
ــاط برقرار  ــی ارتب ــتگاه های جانب ــق دس  از طری

مي کنند، از قبیل: 
ــریال )SCI( همچون  ــط هاي ارتباطات س • واس

RS-232, RS-422, RS-485 و غیره.
 I2C، ــط ارتباطات سریال همزمان32 مانند • واس
ــریال همزمان  ــط س SPI، SSC 33و ESSI )واس

پیشرفته(
34)USB( گذرگاه سریال چند کاره •

 ،SD35 ــانه ای )کارت هاي ــاي چندرس • کارت ه
فلش فشرده و غیره(

ــت، LonWorks، و  ــل اترن ــبکه ها از قبی • ش
CAN-Bus LIN-Bus, PROFIBUSو 

غیره.
ــا(، واحدهاي ثبت/  ــاPLL :36 )ه ــنج ه • زمان س

مقایسه و پردازش زمان 
• ورودي/خروجي گسسته ؛ ورودی/خروجی چند 

 aka  نوع )GPIO( منظوره
ــه دیجیتال/دیجیتال به آنالوگ  • مبدل آنالوگ ب
 JTAG37، ــي ؛ ــکال زدای )ADC/DAC(  اش
 BDM40، BITP ــای ISP38 ICSP39، درگاه ه

.DP9 و

4.4. ابزارها
ــامانه هاي  همانند نرم افزار های دیگر، طراحان س
جایگذاري شده، از کامپایلرها، اسمبلرها و اشکال 
ــامانه هاي  ــعه ی نرم افزار س ــا41 برای توس زداه
ــتفاده مي کنند. با این حال،  ــده اس جایگذاري ش
آنها ممکن است از برخی از ابزارهای خاص تر هم 

استفاده کنند، مانند: 

32. Synchronous
33. Serial Peripheral Interface
34. Universal  Serial  Bus
35. Secure Digital
36. Timers
37. Joint  Test  Action  Group
38. In-System  Programming
39. In Circuit  Serial  Programming
40. Background  Debug  Mode
41. Debuggers

• اشکال زداهاي درون مدار و یا شبیه سازها42 )به 
بخش بعدی مراجعه کنید(. 

ــي  • نرم افزارهاي کمکي برای اضافه کردن وارس
ــه، به طوری که  ــت ها یا CRC43 به یک برنام بی
ــامانه ی جایگذاري شده بتواند بررسي کند که  س

آیا برنامه معتبر است یا خیر؟ 
• برای سامانه هایي که پردازش سیگنال دیجیتال 
ــعه دهندگان ممکن است  را به کار مي برند، توس
 Scilab Scicos ــد ــک میز کار ریاضی مانن از ی
 ، MATLAB/Simulink ، EICASLAB
Flo - ــا  MathCad ، Mathematica ،ی
ــبیه سازی ریاضی استفاده  Stone DSP برای ش
ــت برای هر دو  ــد. آن ها همچنین ممکن اس کنن
میزبان و هدف ازکتابخانه استفاده کنند تا نیازي 
به توسعه ی برنامه هاي پردازش سیگنال دیجیتال 
 Unisonو DSPnano RTOS  مانند آنچه در

Operating System  انجام می شود نباشد. 
ــا  ه ــط  واس و  ــي  سفارش ــاي  •کامپایلره
ــر  بهت ــازی  ــه س بهین ــت  جه ــت  اس ــن  ممک
ــوند.  ش ــتفاده  اس ــاص  خ ــزار  ــخت اف س ــرای   ب
• یک سامانه ی جایگذاري شده ممکن است زبان 
ــته باشد، و یا  و یا ابزار طراحی خاص خود را داش
برتري هایي به زبان هاي موجود مانند  Forth یا  

Basicاضافه کند. 
ــتم عامل  • گزینه ی دیگر اضافه کردن یک سیس
ــده  ــتم عامل جایگذاري ش ــگ و یا سیس بي درن
ــای پردازش  ــت قابلیت ه ــن اس ــت، که ممک اس
 DSPnano سیگنال دیجیتال داشته باشد مانند

.RTOS
ــد برنامه اغلب برپایه ی  ــازی و تولی • ابزار مدل س

ماشین هاي حالت44 هستند. 
ــد از منابع مختلف  ــرم افزاري می توانن ابزارهاي ن

بیایند همچون:
• شرکت های نرم افزار که در بازار جایگذاري شده 

متخصص هستند؛ 
• ابزارهاي توسعه ی نرم افزار GNU؛

42. Emulators
43. Cyclic  Redundancy  Check
44. State  machines

ــخصی  ــعه ی رایانه ی  ش ــزار توس ــی از اب   • گاه
ــه  ک ــی  در صورت ــود،  ش ــتفاده  اس ــد  ــی توان  م
ــواع نزدیک به  ــده از ان ــده ی جایگذاري ش پردازن

پردازنده ی رایانه ی شخصي متداول باشد.
ــاي جایگذاري  ــامانه ه همچنان که پیچیدگی س
ــد می کند، ابزارها و سیستم عامل هاي  ــده رش ش
ــین هایي که نیاز دارند قرار  ــطح باالتر در ماش س
ــتیار  ــي گیرند. به عنوان مثال، تلفن همراه، دس م
شخصی دیجیتال و رایانه هاي شخصي اغلب نیاز 
ــط فردي  ــل توجه به نرم افزاري دارند که توس قاب
ــک آن خریداری و یا  ــازنده ی الکترونی غیر از س
ــامانه ها، یک محیط  ــت. در این س ــده اس  ارایه ش
 Linux، NetBSD ، ــد ــی باز مانن برنامه نویس
ــت  OSGi یا Embedded Java مورد نیاز اس
به طوری که شخص ثالث ارایه دهنده ی نرم افزار 
بتواند آن را در یک بازار بزرگ به فروش برساند. 
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در این کتاب روش  هاي اندازه   گیري چهار کمیت اصلي فرآیندهاي صنعتي 
ــت و نکات عملي مربوط  ــطح و دبي معرفي شده اس ــامل فشار، دما، س ش
ــزات جانبي هر  ــاي نصب و تجهی ــایزینگ، روش   ه ــب، س به انتخاب مناس
ــت. همچنین روش   هاي مختلف انتقال  ــده اس  یک از این تجهیزات ارایه ش
ــیگنال   هاي آنالوگ و انواع اتصاالت مکانیکي تجهیزات ابزاردقیق معرفي  س
ــاي حفاظت  ــاري و انواع روش   ه ــیم   بندي مناطق انفج ــت. تقس ــده اس ش

تجهیزات در محیط   هاي انفجاري نیز به صورت مختصر بیان شده است.
مطالب این کتاب بر اساس استاندارد IPS تدوین شده است که این موضوع 

از مشخصه   هاي بارز کتاب مي   باشد.

محتواي کتاب:
• روش   هاي اندازه   گیري فشار و تجهیزات جانبي در نصب تجهیزات فشار؛

• روش   هاي اندازه   گیري دما و معرفي ترموول   ها؛
• روش   هاي اندازه   گیري سطح؛

• روش   هاي اندازه  گیري دبي، سایزینگ و انتخاب دبي سنج مناسب؛
ــي و ارتباط آن  ها با گروه  ــاي علمي درگیر در یک پروژه   ي صنعت • گروه ه

کنترل و ابزاردقیق؛
• انواع سیگنال   هاي آنالوگ و روش   هاي انتقال آن   ها؛ 

• انواع روش   هاي اتصال تجهیزات ابزاردقیق به تجهیزات فرآیند؛
• معرفي و دسته  بندی مناطق خطرناک و انفجاري؛

نشاني مرکز پخش: تهران، میدان فردوسي، خیابان ایرانشهر جنوبي، پالک 
16، طبقه   ي سوم، واحد 5

تلفن: 02188535820- 02188535821
www.AutomationSys.Org

کتاب ابزار دقیق
کاربردی اتوماسیون

و کنترل فرآیند

مراجـــــع:

منبع:
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دکتر علیرضا فریدونیانف
پروفسور حمید لسانی

حامد تدینی
رویا پشنگ پور

علی دشتیانه
نوید سروش فر
محمد مهدوی

حامد میرسعیدی

ش
ـار

ــ
ــ

نگ

واژه های کلیدی:

شبکه ی هوشمند

خودترمیمی

تئوری های خود ترمیمی

 زیر ساخت های شبکه ی خود ترمیم

Smart Gridsچرخه های اجرایی

5
قسمت پنجم

خودترمیمی در شبکه های الکتریکی هوشمند )ادامه(

همان طور که مستحضر هستید، در این سلسله مقاالت تاکنون به بحث و بررسی هوشمندسازی شبکه های الکتریکی پرداخته ایم. بدین 
ــبکه ها پرداختیم.  ــتفاده در تئوری های مربوط به این ش ــروع کردیم و به ویژگی ها و اصول کلی مورد اس منظور از تاریخچه و کلیات ش
ــمند مورد نظر قرار دادیم و  ــبکه های هوش ــاخصه های ش ــمت قبل نیز به طور ویژه خودترمیمی را به عنوان یکی از مهم ترین ش در قس
ــین، به سراغ چند تئوری کلی برای  ــماره ی پیش ــماره، بنا داریم، در ادامه ی بحث ش مقدمات و کلیاتی برای آن بیان کردیم. در این ش

اجرای خودترمیمی در شبکه های هوشمند برویم. 
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13. چند تئوری برای پیاده سازی 
خودترمیمی

ــبکه ی هوشمند  ــازی یک ش قدم اول در پیاده س
ــر برای  ــش عملگ ــک بخ ــاخت ی ــم س خودترمی
ــت، بدین  ــتگاه فرعی اس ــمت از یک ایس هر قس
ــفورماتور، باس  بار،  ــوییچ، ترانس صورت که هر س
ــده باشند  ... باید دارای یک عملگر پیوند داده ش
ــا را دارد. این  ــایر بخش ه که قابلیت اتصال به س
ــایل  عملگر ها دارای اطالعاتی  دایمی بر روی وس
ــایل،  ــات حاوی وضع وس ــند. این اطالع می  باش
ــگر های تعبیه شده و  ــابهی  از حس ــنجش تش س
ــر دارای اطالعاتی   ــترده  ت همچنین در دیدی گس
از قبیل پیش بینی  وضع آینده ی وسایل می باشد.

ــبکه ی  ــتیابی به ش ــای زیادی برای دس راهکار ه
ــوری های  ــود دارد. در ادامه، تئ ــم وج خودترمی
مختلف مربوط به اجرای خودترمیمی را تا حدی 

مبسوط بیان می کنیم.

1.13. تئوری وسیله ی جدید1 
یکی  از این راهکار ها بدین صورت معرفی  می  شود، 
ــیله ی  جدیدی به ایستگاه فرعی متصل  وقتی  وس
ــاختاری باشد  ــود این وسیله باید دارای س می  ش
ــات گزارش  ــه مرکز اطالع ــود را ب ــه اتصال خ ک
ــردازش داده ها قبل  ــد. در این حالت، مرکز پ ده
ــی   ــه ایجاد تغییرات ناش ــانی، متوج از به روزرس
ــود. باید  ــر می  ش ــورد نظ ــیله ی م ــال وس از اتص
ــازی این روش در نگاه  ــت که پیاده س توجه داش
ــنگین، چه از نظر مالی  ــه های س اول دارای هزین
ــرایط  ــد، ولی  در ش ــر زمانی  می  باش ــه از نظ و چ
ــن  ــی  و همچنی ــی و زمان ــر مال ــون از نظ گوناگ
ــبکه را به حالت ایده ال نزدیک می  کند. کیفی، ش

پیاده سازی این راهکار در گام های نخست نیاز به 
تعبیه ی اجزای خاصی  بر روی وسایل و تجهیزات 
ــبکه دارد. در دیدی گسترده تر می  توانیم بدون  ش
ــتفاده از مخابره ی  ــه ی بخش خاص و با اس تعبی
ــی خاص، مرکز  ــیگنال های با حوزه ی فرکانس س
ــیله ای جدید  ــات را از اتصال وس پردازش اطالع
ــت،  ــن نکته توجه داش ــم. باید به ای ــر کنی  باخب
ــد چه از  ــازوکار جدی ــد س ــه بای ــور ک ــان ط  هم
ــایل  ــخت افزاری بر روی وس ــرم افزاری و چه س ن
ــد برای مرکز  ــکل متناظر  بای تعبیه گردد، به ش
ــای جدید در نظر  ــردازش اطالعات نیز بخش ه پ

گرفت.

1.New device

2.13. تئوری بخش های مجزا2  
ــا برای  ــد راهکار ه ــد چن ــان طور که بیان ش هم
ــمند خودترمیم وجود  ــبکه هوش ــتیابی به ش دس
ــی  دیگر از این راهکار ها بخش های مجزا  دارد. یک
نام دارد. همان طور که از نام این راهکار استنباط 
می  شود، در زمان بروز خطا و یا خرابی  در شبکه ی 
برق قدرت بخش های مختلف به شکل جزیره های 
ــد. از ویژگی  های این روش،  جدا از هم در می  آین
ــی و خرابی  به  ــال خاموش ــرعت انتق ــرل س کنت
ــوری که وقتی   ــد به ط بخش های مرتبط می  باش
ــی از شبکه دچار خرابی  می  شود، این بخش  بخش
ارتباط خود را با بخش های دیگر به صورتی  کنترل 
ــی در  می کند که مانع بروز خرابی  و ایجاد خاموش
ــورت بخش  ــردد. در این ص ــای دیگر گ بخش ه
ــترده تر توانایی  ــکل در دیدگاهی  گس دارای مش
ــت]1[.  ــود را خواهد داش ــامانده ای  اوضاع خ س
ــن راهکار  ــازی ای ــی پیاده س ــای ابتدای در گام ه
ــه اصطالح  ــان ب ــزا یا هم ــای مج ــد بخش ه بای
ــامانه اي  مجهز نمود  ــه را به س ــای ایزول جزیره ه
ــاماندهی اوضاع  که قابلیت پردازش اطالعات و س
ــاد منبع محلی  ــه منظور ایج ــرای بخش ها ب را ب
ــد. بدین  ــدد محقق گردان ــان بازیابی مج ــا زم ت
ــرل محلی به  ــبکه ی کنت صورت می  توان یک ش
ــده که به  ــبات توزیع ش  صورت موازی و با محاس
ــا کابل های بصری و  ــیله ی امواج ماکروویو ی وس
ــتند،  ــا یکدیگر در ارتباط هس ــا خطوط قدرت ب ی
ــور بود. این بخش ها پیام های خود را و البته  متص
ــیدن به  ــروری را به منظور رس ــا اطالعات ض  تنه
ــبکه و قابلیت بازیابی پس از  ــه ی بهینه ی ش نقط

خطا با یکدیگر مخابره می کنند ]1[. 
ــتم  ــی  تفاوت سیس این تئوری را می توان با بررس
ــرد.  ــر ک ــن ت ــدوز روش ــس و وین ــل لینوک  عام
همان طور که می  دانیم در سامانه ی عامل لینوکس 
ــند و احیاناً  چنانچه چند برنامه در حال اجرا باش
یکی  از برنامه های در حال اجرا به هر دلیلی  دچار 
مشکل شده و به اصطالح هنگ کند به دلیل جدا 
ــمت های اختصاص یافته به پردازش هر   بودن قس
ــامانه دچار مشکل  برنامه ی تحت اجرا بقیه ی س
ــود ادامه می  دهد؛ در  ــده و همچنان به کار خ نش
ــدوز در صورت  ــتم عامل وین ــی  که در سیس حال
مواجهه با مشکل در اجرای هر برنامه، کل سامانه 
ــد. همان طور که  ــی قبلی خود باز می  مان از کارای
ــازی خودترمیمی در  ــاده س ــد پی توضیح داده ش
ــبکه ی هوشمند نیز قابلیت ادامه ی کار را برای  ش
ــم می کند. از منظر  ــبکه فراه دیگر بخش های ش
این ویژگی  می  توان شبکه ی هوشمند خودترمیم 
ــت. ــس دانس ــل لینوک ــتم عام ــبیه سیس را ش

ــی عالوه  ــی دانیم علت خاموش ــور که م همان ط
ــران باری خط  ــی می  تواند گ ــی مکانیک ــر خراب ب
ــت. ــی  خواهد داش ــی را در پ ــه بی ثبات ــد ک باش

2.Isolated islands

ــی و  ــبکه ی قدرت  ac ثبات فرکانس برای یک ش
فازی و تولید قدرت، همگی  باید به طور همزمان 
قابل دسترسی  باشد. به طور مثال یک ژنراتور که 
ــرعت گرمایی  بین 2 تا 60 هرتز کار می کند به س
ــد می کند.  ــود تولی ــبب خرابی خود ش ــه س را ک
ــی زیاد باشد  بنابراین زمانی  که تغییرات فرکانس
قطع کننده های مدار، ژنراتور را به سرعت از مدار 

خارج می کنند ]1[.
ــی  ــت که تغییرات کمتر فرکانس ــد توجه داش بای
ــد نیز باعث  ــی  را ایجاد نکن ــه خراب ــدی ک در ح
ــه ژنراتور مذکور  ــداری می  گردد به طوری ک ناپای
ــکل  ــدار خارج می  کند، در حالی  که با مش را از م
ــت. با پیاده سازی راهکار  خاصی  مواجه نشده اس
بخش های مجزا، می توان از بروز این نوع خاموشی 

جلوگیری کرد ]1[.

 3.13. تئوري سلسله مراتبي در 
زمینه ي شبکه هاي خودترمیم

ــبکه ی خودبهبود  ــرل ش ــل اصلي براي کنت عام
تولید پیوسته ی برق )برقراري دایم( مي باشد. در 
صورت برقراری دایم قدرت کنترل امنیت شبکه، 

چهار نتیجه ی زیر به دست می آید:
1- کنترل و جلوگیري: شبکه را از حالت شکننده 

)ضعیف( به حالت عادي بر مي گرداند؛
2- کنترل اضطراري: شبکه را از حالت معیوب به 

حالت عادي بر مي گرداند؛
ــبکه را از حالت بعد از رخ  ــرل بازیابي: ش 3- کنت

دادن خطا به حالت عادي برمي گرداند؛
4- کنترل بهینه سازي: شبکه را از حالت عادي به 

حالت بهینه بر مي گرداند ]2[.
ــن  ــای ای ــر مبن ــه ب ــی ک ــزار خودترمیم ــرم اف ن
ــامانه ي اتوماسیون  ــد می تواند در س تئوری باش
دیسپاچینگ شبکه به کار گرفته شده تا وضعیت 
ــله مراتبی کنترل کند  عملکرد را به صورت سلس
و عملکرد سامانه ي برنامه ریزی را قدرتمند سازد. 
کل این فرآیند یک مجموعه ی موزون و هماهنگ 
ــب شده ی یکپارچه، تاکتیک های  با اطالعات کس
کنترلی و به کارگیری درست تجهیزات، به شبکه 
ــورت خودکار  ــی دهد که به ص ــن توانایی را م ای
ــد؛ بنابراین  ــود را بازیابی کن ــاع و خ ــود دف  از خ
سامانه ی دیسپاچینگ می تواند در برابر مشکالت 
و خطاهای ناگهانی شبکه پاسخگو باشد و قابلیت 

اطمینان شبکه را بهبود ببخشد ]2[.
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4.13. راهبرد EPRI/DoD براي تحقق 
شبکه هاي هوشمند

1.4.13. استفاده از روش ها، ابزارها و 
 فناوري هاي کارآمد براساس 

پیشرفت هاي زمینه هاي رایانه اي، کنترلي 
و مخابرات

پیش زمینه؛ قضیه ي بال گمشده
ــردد، ما را به  ــي که در ادامه ارایه مي گ روش های
ــدازد. در اواخر دهه ي  ــي مي ان ــتان جالب یاد داس
ــي حادثه اي بیش  ــک خلبان F-15 ط 1980، ی
ــت داد و  ــد بال کناري خود را از دس از 90 درص
ــطوح کنترلي، بلکه  ــه تنها تمامي س در نتیجه ن
ــت. این  ــود را نیز دیگر در اختیار نداش تعادل خ
امر ممکن بود به سقوط هواپیما منجر شود. اما او 
 تصمیم گرفت هواپیما را با استفاده از سطوح باقي 
ــتفاده ي منطقي  ــراه اس ــده ي کنترل به هم مان
ــده ي موتور  ــوان باقي مان ــي از آخرین ت و عقالن
ــاند. نکته ي  ــه زمین بنش ــالمت ب ــا به س هواپیم
ــي که مي توان از این حرکت گرفت،   مهم و درس
ــه از حداکثر امکانات  ــتفاده ي منطقي و بهین اس
ــه آن چه که  ــیدن ب ــت، براي رس باقي مانده اس

وضعیت تعادل مي نامیم ]3[.
ــا 1998، یک  ــاي 1985 ت ــال ه ــه ي س در فاصل
ــنگتن بر روي  ــگاه واش ــي از دانش ــم تحقیقات  تی
ــازي  ــیاري در زمینه ي بهینه س ــاي بس ــروژه ه پ
ــن تیم کمک  ــش پرداخت. ای ــرل به پژوه  و کنت
ــمند پرواز  ــرفت کنترل هوش ــه پیش ــزایي ب به س
ــد که این  ــرد. ناگفته نمان ــب با خرابي ک متناس
ــد. این پروژه  ــت ناسا رهبري مي ش پروژه به دس
ــه از فناوري  ــد ک ــور طراحي ش ــراي این منظ  ب
ــي پارامترهاي  ــبکه هاي عصبي براي پیش بین ش
ــیدن به پاسخ سامانه ي  پرواز با هدف بهبود بخش
کنترل، استفاده کند. در واقع هدف نهایي آن این 
ــامانه ها امکان  ــتفاده از این گونه س بود که با اس
ــت مؤثر پرواز را براي خلبان فراهم کند به  مدیری
نحوي که در زمان خرابي ها کم ترین خطری براي 

هواپیما و خلبان رخ ندهد. )شکل 1.13(]3[
 IFCS ــاید بتوان گفت که در این پروژه که به ش
ــي خودترمیمي در  ــم اصل ــد، مفاهی ــروف ش  مع
ــرا که  ــت، چ ــده اس ــاي قدرت بیان ش ــبکه ه  ش
مي توان به راحتي یک اسکادران از این هواپیماها 
ــم اجزاي یک شبکه ي انتقال و یا توزیع  را به چش
ــته  قدرت نگاه کرد که داراي اجزایي به هم پیوس
هستند. از این منظر باید در این سامانه، پایداري 
و قابلیت اتکا به بهترین نحو ممکن تأمین گردد، 
ــتري از اجزا  حتي در حالتي که یک یا تعداد بیش
ــند یا حتي از بین رفته  ــده باش ــکل ش دچارمش

باشند ]3[ .
 F-15 ــان ــه کار آن خلب ــد گفت ک ــع بای در واق
ــن هاي  ــروژه، پیش زمی ــن پ ــج ای ــپس نتای و س

ــاد، راه اندازي  ــب براي کار در عرصه ي ایج مناس
ــي صنعت قدرت  ــروژه هاي  تحقیقات و مدیریت پ
ــیله ي  ــتر به وس ــم کرد؛ پروژه هایي که بیش  فراه
ــرق قدرت  ــش در زمینه ي ب ــه ي پژوه مؤسسس
ــبکه ها در  ــز مجموعه ي تعاملي ش )EPRI( و نی
ــاالت متحده )به اختصار  وزارت دفاع )DoD( ای

CIN/SI( آن را بر عهده گرفتند ]3[.
ــدل کردن،  ــر روي م ــر ب ــه ي اخی ــن مؤسس  ای
ــبکه ي قدرت  ــازي و تحلیل کنترل ش ــبیه س  ش
ــن تحقیقات این  ــي از ای هدف گذاري کرد. بخش
ــاند که مي توان شبکه را در  نظریه را به اثبات رس
نزدیکي مرز پایداري مدیریت کرد و مورد استفاده 
ــرط آن که آگاهي موقعیتي کافي را  قرار داد به ش
ــب تر و بهتر به  ــار کنترل و ارتباطات مناس در کن

کار گرفت.
ــیار شبیه  ــبکه در این نوع نگاه بس یک اپراتور ش
ــه پرواز در  ــت که هواپیما را ب ــه یک خلبان اس  ب
ــند که  مي آورد. هر دوي آن ها باید ناظر این باش
ــامانه چگونه از محیط اطراف و سایر عوامل اثر  س
ــاس مشخصي از این که  مي پذیرد و این که احس
ــت پایدار هدایت کنند،  چگونه آن را در یک حال
ــته ما  ــد. با این آگاهي که در دهه هاي گذش بیاین
ــت تولید و انتقال را کاهش داده ایم، باید به  ظرفی
این نتیجه گیري دست پیدا کنیم که در فاصله ي 
ــبت به لبه ي پایداري راه مي رویم  نزدیک تري نس
و در نتیجه کنترل و هدایت این هواپیما دشوارتر 

نیز شده است.
ــریه ي Wired در جوالي  بر طبق آن چه در نش
ــیده است، بهترین متخصصان  2001 به چاپ رس
ــت برق  ــترش صنع ــق و گس ــه ي تحقی  در زمین

نقشه ي زیر را در سر دارند: ]3[
ــبکه ي قدرت آینده بیدار، مسؤول،  هر گره در ش
ــل انطباق و  ــه ي هزینه ها، قاب ــمند در زمین هوش
ــته و داراي  ــاف پذیر، به موقع و به هم پیوس انعط

ــیدن به  ــت که کنترل ها را برای رس ــی طراحی IFCS این اس ــدف نهای ــکل 13 .1. ه ش
کمترین خرابی و خسارت در زمان اضطراری بهینه کند ]3[.

ــت . باید در  ــات تنگاتنگ با دیگر گره هاس ارتباط
ــرفت  کنار این امر گفت که این اهداف و نیز پیش
 DoD و EPRI ــه ــي ک ــعه ي کاربردهای و توس
CIN/SI در نظر گرفته اند به وسیله ي ارگان هاي 

کلیدي زیر در حال پیگیري هستند:
EPRI Intelligrid برنامه ي

برنامه ي مدل کردن و شبیه سازي سریع 
)FSM( EPRI

ــان انرژي  ــبکه ي دپارتم ــي بر ش ــه ي مبتن برنام
ــي آید یک  ــه آن چه م ــده در ادام ــاالت متح ای
ــک  ــدن ی ــر ش ــکان پذی ــراي ام ــه ب  روش نمون
ــمند، خودترمیم و قابل اتکا  شبکه ي قدرت هوش
است، که بتوان از آن براي نیازهاي گوناگوني که 
ــوند، در طول زمان هاي  ــر روز هم اضافه مي ش ه
ــدون آن که به تغییرات  ــتفاده کرد؛ ب  متمادي اس
ــه لزوماً تجهیزات(  ــترده اي در تکنیک ها )و ن گس

احتیاج باشد.]3[

 2.4.13. چگونه مي توان یک سامانه ي 
شبکه ي انتقال قدرت را هوشمند کرد؟

ــاز مي کنیم که  ــب را با بیان این واقعیت آغ مطل
ــبکه هاي امروزي قدرت عالوه بر مشکالت باال  ش
ــي برند که هوش3 به صورت  ــن امر نیز رنج م از ای
ــبکه اعمال مي شود. این هوشمندي  محلي4 به ش
ــامانه هاي حفاظت و با کنترل مرکزي  از طریق س
به وسیله ي کنترل نظارتي و جمع آوري اطالعات 
ــن در برخي موارد،  ــرد. عالوه بر ای انجام مي پذی
ــامانه ي کنترل مرکزي بسیار کوچک است  این س
ــا به برخي از  ــن دلیل کنترل اجزا تنه ــه همی  و ب
ــامانه هاي خاص محدود  دستگاه ها و وسایل و س

مي شود.]3[
ــبکه ي انتقال  ــه ش ــمندي ب ــراي افزودن هوش ب
ــتقلي براي این کار  ــدرت باید پردازنده هاي مس ق

3.intelligence
4.local 
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ــتگاه و یا پست برق داشته باشیم. این   در هر ایس
پردازنده ها باید سیستم عاملي محکم و قابل اتکا 
داشته باشند و هم چنین بتوانند به عنوان عوامل 
مستقل رفتار کنند که البته با یکدیگر در ارتباط 
ــباتي  ــک مجموعه ي بزرگ تر محاس ــتند و ی هس

)رایانه اي( را تشکیل مي دهند.]3[
ــگرهایي که  ــک از این عامل ها5 باید با حس هر ی
ــتند ارتباط داشته  به جزء مرتبط خود متصل هس
ــند؛ در نتیجه ي این عمل هر یک از حسگرها  باش
ــي دارند و  ــود دسترس ــي خ ــه ضوابط پردازش  ب
ــق خطوط  ــود را از طری ــد وضعیت خ ــي توانن م
ــالع دهند.  ــایه اط ــه عامل هاي همس ارتباطي ب
ــال یک پردازنده که به یک  بنابراین به عنوان مث
ــد بتواند با  ــت، بای قطع کننده ي مدار متصل اس
حسگرهایي که با حسگرهاي تعبیه شده در قطع 
ــگرهایي که به پهناي باند باالیي  کننده و نیز حس

نیاز دارند، ارتباط برقرار کند.]4[
ــدار را که با  ــع کننده ي م ــن جا به بعد قط از ای
 Circuit Breaker که مخفف همان CB نماد
ــت، نشان مي دهیم، به عنوان مثال اصلي خود  اس
 ،CB ــي کنیم که این ــر مي گیریم. فرض م در نظ
پردازنده هایي دارد که باید با به آن متصل باشند 
ــته  ــي برقراري ارتباط به موقع با آن داش و توانای
ــاي ارتباطي براي این  ــند. هم چنین درگاه ه باش
 کار در نظر مي گیریم. این عامل پردازشي، اکنون 
استخوان بندی اصلي شبکه ی هوشمند را تشکیل 
ــي اجمالي مسایل  مي دهد. در این زمینه به بررس

امنیتي در ارتباطات نیز خواهیم پرداخت.]4[
ــا  ــی م ــی کنون ــای حفاظت ــامانه ه ــر س  در براب
ــامانه اي ارایه مي دهیم که سریع عمل مي کند  س
)البته نه همیشه به سرعت سامانه هاي حفاظتي( 
ــي عواملي دارد که  ــامانه هاي حفاظت و همانند س
ــتقل عمل مي کنند. در نتیجه ي این  به طور مس
ــؤول حذف اجزاي  ــمند مس ــبکه ی هوش عمل ش
ــه کماکان به  ــت، چرا که این وظیف  خطادار نیس
 عهده ي سامانه هاي حفاظتي مي باشد. اما در مقابل 
ــمند براي حفاظت از سامانه ها در  شبکه ی هوش
ــریع تر و  ــیار س زمان هاي اضطرار و به صورتي بس

هوشمندتر عمل مي کند.]3[

3.4.13. مزیتهاي حضور شبکه ی 
هوشمند به طور مستقل در هر یک از 

اجزاي شبکه همانند پست ها و نیروگاه ها
ــد، اکنون دو نوع  ــق آنچه تاکنون گفته ش بر طب
ــمند براي حفاظت و استفاده از  ــامانهي هوش س
ــامانه هاي  ــبکه ي انتقال قدرت داریم: یکي س ش
ــاي کاربري ایزوي  ــامانه ه حفاظتي و دیگري س
مستقل SCADA/EMS/. در این مقاله، تمامي 
ــي گیریم و البته  ــامانه ها را دیجیتال در نظر م س
ــث دیجیتال بودن یا  ــوالً آن ها را فارغ از بح معم

نبودن مورد بررسي قرار مي دهیم.]4[

5.Agent

ــه ای و مخابراتي  ــرفته ی رایان ــاوري هاي پیش فن
ــه فراتر از  ــد که ب ــازه مي دهن ــه ما اج ــروزه ب  ام
ــیم. یعني عالوه  ــي بیندیش ــامانه هاي حفاظت س
ــراي این  ــري را نیز ب ــف دیگ ــر حفاظت وظای  ب
سامانه ها درنظر بگیریم، به طوري که به شبکه به 
ــامانه ی توزیع شده ي بسیار وسیع  صورت یک س
ــر جاي مناسب  ــمند را در س  که تجهیزات هوش
ــامانه ی  ــگاه کنیم. این س ــرار مي دهد، ن آن ها ق
توزیع شده مي تواند ما را در ساخت یک شبکه ی 

هوشمند حقیقي یاري دهد.]4[

 4.4.13. افزودن هوشمندي به یک 
سامانه ی توزیع قدرت

ــبکه ي خوب و  ــاختن یک ش ــم که براي س گفتی
ــمند که از خودترمیمي  ــبکه ی هوش ــب ش مناس
ــد، باید از پردازنده هایي  ــبي بهره مند باش متناس
ــا به صورت  ــه هر کدام از آن ه ــتفاده کنیم ک اس
ــتقل عمل مي کنند و البته با یک دیگر نیز در  مس
ارتباط هستند. یکي از مزیت هاي این قضیه زماني 
آشکار مي شود که ببینیم هر یک از اجزاي عامل 
ــگرهاي مختلفي، ورودي دریافت  پردازش از حس
ــت.  مي کند و با عامل هاي متفاوتي در ارتباط اس
در نتیجه اگر عامل هاي ما مستقل باشند و هریک 
ــا درباره ي جزء خود یا حالت هاي هر یک  از آن ه
ــته باشند، این به  از اجزاي خود اطالع کامل داش
ــتورات توابع  عامل ها این امکان را مي دهد که دس
مختلف و متنوعي را دریافت کنند، دستوراتي که 
به وسیله ي سامانه هاي حفاظتي و یا سامانه هاي 

کنترل مرکزي اجرا نمي شوند.]4[

1.4.4.13. تبدیل اجزاي سامانه هاي 
قدرت به اجزاي به هم پیوسته ي 

Plug and Play
ــکاالت معمول در مدیریت سامانه هاي  یکي از اش
ــت که هر تغییر  تجهیزات کنترل مرکزي این اس
ــت، باید به صورت  ــیله اي در نیروگاه و یا پس وس
ــپس در  ــود و س ــبه ش ــتي توصیف و محاس دس
ــردد. اغلب، این کار پس از  مرکز کنترل لحاظ گ
ــود، که این امر سبب   نصب تجهیزات انجام مي ش
مي شود یک سري اطالعات نادرست و یا ناقص به 

دست کاربران برسد.]3[
ــه در واقع  ــد ک ــن روند باید این گونه باش ــا ای ام
ــک نیروگاه  ــیله ي جدید به ی ــي که یک وس وقت
ــد به طور  ــیله ي جدی ــي گردد، این وس اضافه م
ــد؛ اطالعاتي  ــات را انتقال مي ده خودکار اطالع
چون پارامترهاي دستگاه و پارامترهاي ارتباطات 
ــه  ــزات. در نتیج ــایل و تجهی ــایر وس ــا س  آن ب
ــانی  ــز کنترل اطالعات به روز رس رایانه هاي مرک
ــیله اضافه  ــه آن وس ــض این ک ــه مح ــده را ب  ش
ــد. در حقیقت نیازي  ــت مي کنن ــود، دریاف مي ش
نیست که این رایانه ها صبر کنند تا این که پایگاه 
ــرل به روز  ــیله ي کارکنان مرکز کنت ــه وس داده ب
ــرعت و دقت کار نیز  ــود. در نتیجه احتماالً س ش

باال مي رود.]3[
ــان  ــار ارتباطي را نش ــاس ب ــک ب ــر ی ــکل زی  ش
ــري سوییچ هاي  ــیله ي یک س مي دهد که به وس
ــت. در این  ــده اس ــاز و یک CB به هم وصل ش ب
شکل، پردازنده ها به صورت مربع های توپر نشان 
ــده اند. هر پردازنده راه هاي ارتباطي دارد  داده ش
که آن را به پردازنده هاي سایر تجهیزات پست به 
 نحوي مشابه ارتباطات الکتریکي موجود در پست 

متصل مي کند.
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ــیله ي جدید به  ــن زماني که یک وس عالوه بر ای
ــک پردازنده ي داخلي  ــامانه اضافه مي گردد، ی س
ــکل باال  ــا خودش دارد. همان طور که در ش  نیز ب
ــیله ي جدید به  ــک وس ــد، زماني که ی ــي بینی م
ــود، در واقع به  ــیله متصل مي ش ــده ي وس پردازن
ــت. در  ــده اس ــام الکتریکي متصل ش ــورت تم ص
ــیله و  ــه زماني که پردازنده ي جدید آن وس نتیج
راه ارتباطي مذکور فعال شدند، دستگاه مي تواند 
پارامترها و چگونگی ارتباطاتش را به مرکز کنترل 
ــد و در نتیجه مرکز کنترل به راحتي  گزارش ده

مي تواند اطالعات خود را به روز کند.]3[

5.4.13. نظارت تشخیصي تمام تجهیزات 
انتقال

قراردادن پردازنده ي حسگرها در یک مکان محلي 
ــرح داده شد( از این  )یعني فرآیندي که در باال ش
مشکل که اطالعات مورد نظر را از طریق خطوط 
ارتباطي محدود SCADA بفرستیم، جلوگیري 
ــردازش این گونه  ــا و ابزارهاي پ ــد. راه ه ــي کن  م
ــتند،  ــه داراي پردازنده ي محلي هس ــا ک  داده ه
ــازنده ي آن اجزا انجام  ــیله ي س ــي تواند به وس م
ــس از آن تنها  ــال، عامل، پ ــرد و در عین ح پذی
ــدار مناسب را به   نیاز به این دارد که آالرم یا هش

رایانه های مرکز کنترل بفرستد. ]4[
ــت آن جزء به گونه اي  ــر در این صورت، وضعی اگ
ــخیص دهد در معرض  ــد که عامل محلي تش باش
ــد عملیات خاموش  ــت، آن گاه مي توان ــر اس خط
ــامانه را با روندی  کردن آن جزء و خروج آن از س
ــامانه هاي  ــت با س ــا ارتباطاتي درس ــب و ب مناس

حفاظتي متصل به دستگاه آغاز کند. ]4[

6.4.13. بررسي سامانه ي قدرت الکتریکي 
به عنوان یک سامانه ي انطباقي پیچیده

ــاي 1997 و 1998  ــال ه زماني که در حوالي س
ــد،  ــاز ش ــروژه ي EPRI/DoD CIN/SI آغ پ
 )CAS( 6پژوهشي به نام سامانه ی وفقی پیچیده
ــد از رفتار پیچیده ي  ــه راه افتاد تا تعریفي واح ب

کلي سامانه هاي طبیعي و انساني ارایه دهد.]3[
ــت  ــه از اجزایي درس ــدرت ک ــبکه ي ق ــک ش  ی
ــي و جغرافیایي نیز  ــده که حتي از لحاظ مکان ش
ــترده هستند، خود یک  از هم فاصله دارند و گس
CAS می باشد که برای مدل کردن، شبیه سازی 
ــبکه مورد  ــه و تحلیل کنترل انطباقی ش و تجزی

استفاده قرار می گیرد.]3[
ــت تمامی این قضایا وجود دارد و  مفهومی که پش
ــبکه هوشمند را می سازد این است که  پایه ی ش
ــتقل  ــبکه به طور مس به هر یک از اجزای این ش
ــه با یک دیگر  ــتقلی که ک ــود، عوامل مس نگاه ش
همکاری می کنند تا به بهینه ترین وضعیت ممکن 
ــامل مدل کردن و  ــبکه برسند. این طراحی ش  ش
ــبکه می باشد که  ــازی تمامی اجزای ش ــبیه س ش

6.Complex Adaptive System

شکلCB  .2.13 به همراه پردازنده ی داخلی و لینک های ارتباطی ]3[

شکل 3.13. پردازنده هایی که با یک ارتباط فیبری به هم و به سایر اجزا متصل شده  اند]3[

ــندگان و  ــازی به جای فروش ــل مج در آن عوام
ــی کنند و در  ــرژی خالص فعالیت م خریداران ان
واقع این انرژی صرف پایه ی طراحی می شود.]3[

 5.13. راهبرد ABB براي تحقق 
شبکه هاي خودترمیم

همان طور که در بخش هاي گذشته دیدیم، در راه 
تحقق یک شبکه ي خودترمیم به یک زیرساخت 
ــات(  ــات و ارتباط ــاوري اطالع ــب IT )فن مناس
ــي خالءهاي موجود در  ــراي یافتن و آدرس ده ب
ــاي زماني و مکاني موجود در کنترل  هماهنگي ه
ــاز داریم. تالش هاي  ــبکه ي قدرت نی و نظارت ش
ــیدن، نیازمند پیشرفت  کنوني براي به هدف رس
ــله مراتبي قابل مالحظه در موارد گوناگوني  سلس
ــاي مختلف  ــبکه در زمینه ه ــات ش ــه ثب  از جمل

مي باشد.]5[

ــعه و پیشرفت  هماهنگي زماني خود نیازمند توس
در تطابق دادن کنترل هاي سریع محلي سریع تر 

با کنترل هاي جهاني کندتر مي باشند. ]5[
ــا ABB ویژگي هاي کاربردي  در همین زمینه ه
ــاوري اطالعات  ــاي فن ــاخت ه ــاري زیرس و معم
ــبکه ي  ــتیباني ش ــراي پش ــه ب ــات را ک و ارتباط
ــت. این  ــعه داده اس ــت، توس خودترمیم نیاز اس
ــامل ارزیابي ها و تخمین هایي در خصوص   کار ش
ــره وري فني و  ــه به ــیدن ب ــي رس ــاي عمل راه ه
ــایر مطالبي که در زیر در  ــت.]5[ س اقتصادي اس
ــامل یک معرفي  ــورد آنها بحث خواهیم کرد ش م

خالصه و کوتاه از نتایج این کار است.]5[
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1.5.13. زیرساخت هاي یک شبکه ي 
ABB خودترمیم از دید

ــبکه ي خودترمیم نیاز  براي دست یابي به یک ش
ــل عملیاتي )در  ــک مجموعه عوام ــت که به ی اس
ــود. این  ــرایط طبیعي و غیر طبیعي( توجه ش ش
ــبرد  مجموعه عوامل در ارتباطي تنگاتنگ با پیش
کارایي، کافي بودن منابع، تأمین نیازهاي ضروري 
ــورد نیاز،  ــود و م ــزات موج ــزان تجهی ــازار، می ب
ــامانه، پایداري و نیز  ــت هاي عملیاتي س محدودی
توجه به نوسانات پایدار سامانه مي باشند. در کنار 
این عوامل باید به محافظت اولیه و ثانویه ي شبکه 
ــبکه( و تأمین امنیت تجهیزات و  ــتیباني ش )پش

اجزاي آن توجه کافي مبذول کنیم.]5[
on- ــي  تحلیل ــاي  ه ــدي  توانمن از  ــه  چ آن 

ــه  ــت ک ــن اس ــي رود ای ــار م ــي انتظ line کنون
ــود را در  ــش مربوط به خ ــان نق ــد همچن  بتوانن
ــازي  ب ــده  ش ــاد  نه ــش  پی ــاي  ــاخت ه زیرس
ــورد  م در  ــدي  جدی ــي  نگران ــا  ت ــد  کنن
ــالوه  ــه ع ــد. ب ــبکه رخ نده ــي ش ــایل عمل  مس
ــه عنوان مثال  ــاي off-line کنوني )ب توانایي ه
ــل پویا و تحلیل ظرفیت انتقال(  پیش بیني، تحلی
دیگر off-line نخواهند بود و تبدیل به اطالعاتي 

on-line خواهند شد.]5[
ــته به عوامل  ــن عملیات، بس ــات اجراي ای جزیی
ــور که  ــود. همان ط ــاوت خواهد ب ــف متف مختل
ــک از زمینه هاي  ــتگي هاي متقابل در هر ی وابس
ــر و نگهداري،  ــب اطالعات و تعمی کاربردي کس
ــي و عملیات کنترل متفاوت  نظارت، بهبود کارای

ــی، باید خدماتی بدون  ــت. این مناطق عملیات اس
توقف در زمینه های زیر ارایه کنند:

ــاس موقعیت در تمام    فراهم کردن آگاهي بر اس
شبکه ي قدرت

ــا و جلوگیري از  ــکاالت و خطاه ــش بیني اش   پی
وقوع آن  ها

ــي و تأمین امنیت و  ــه هاي عملیات ــت نقش   تقوی
تضمین رسیدن به حاشیه ها و مرزهاي مورد نظر
  پشتیباني از بازگشت سامانه به وضعیت ابتدایي

ــتفاده از ابزارهاي  ــد اس ــا نیازمن ــت ه ــن قابلی ای
ــند که خود این  ــتیباني تصمیم گیري مي باش پش
ــا نیازمندي ها و  ــتردهاي ب ــا در تعامل گس ابزاره
ــدیدي  ــباتي و ارتباطاتي ش ــرورت هاي محاس ض
ــاخت پیش بیني شده براي این  ــند. زیرس مي باش
ــده اي است  ــامانه ی توزیع ش منظور، نیازمند س
ــرم افزارها و  ــخت افزارها، ن  که در آن موقعیت س
ــدگان و گردانندگان  ــرف کنن ــا، براي مص داده ه
ــد. این امر به عوامل  ــفاف و روشن باش ــبکه ش ش
ــمند خودمختار توزیع شده در سطح سامانه  هوش
این اجازه را مي دهد که توابع و کارکردهاي مورد 
ــم چنین فرآیندهاي  ــخیص دهند و ه نیاز را تش
ــي به  محلي، جهاني یا تعاملي را از طریق دسترس
موقع و آسان به سامانه ی اطالعاتي مورد بررسي 

و تحلیل قرار دهند.]5[

2.5.13. معماري مورد نیاز برای تحقق 
این راهبرد

ــد  بای ــات(،  اطالع ــاوری  )فن  IT ــاخت   زیرس

ــد تا بتوان  پیمان هاي، منعطف و مقیاس پذیر باش
ــخ داد و نیز بتوان عملیات  به نیازهای جهاني پاس

اجراي تعاملي را در مقیاس قارهاي انجام داد.
ــباتي و اطالعاتي )مخابراتي(  ــامانه هاي محاس س
ــیار زیادي  ــداد بس ــاختي از تع ــن زیرس در چنی
ــده در درون  ــاي تعبیه ش ــز فرآینده ــه و نی  رایان
سامانه هاي پراکنده در سرتاسر سامانه پشتیباني 
ــبکه ها،  ــامانه ها باید از طریق ش مي کنند. این س
 رابط ها و خطوط ارتباطي که از خدمات بر پایه ي 
و  ــا  ــرم افزاره ن ــز  نی و  وب  ــي  جهان ــبکه ي   ش
ــتفاده  ــاني اس ــخت افزارهاي بر پایه ي پیام رس س
ــبکه باید  ــند. ش می کنند، با یک دیگر متصل باش
ــي اطالعاتي و  ــاي و جهان ــادل منطق ه وقف تب
ــود که از منابع  ــز فرآیندهاي تصمیم گیري ش نی
ــي کنند. این منابع  ــتفاده م اطالعاتي پراکنده اس
ــبکه و درون خطوط رابط  ــي در تمام ش اطالعات
تعبیه شده اند. در چنین حالتي، سامانه از اجزاي 
ــا فناوري  ــزاري مرتبط ب ــزاري و نرم اف ــخت اف س

اطالعات تشکیل مي شود.]5[
ــرم افزاري  ــاي ن ــاختي از کاربرده ــن زیرس چنی
ــن کاربردها  ــي کند. ای ــتیباني م ــده اي پش پیچی
ــتند  ــمند خودمختاري هس ــامل عوامل هوش ش
ــله  ــا یک معماري سلس ــبکه و ب ــه در تمام ش ک
ــد. این عوامل خود  ــازي قرار گرفته ان مراتبي مج
ــي دهند و براي  ــرایط و محیط تطبیق م ــا ش را ب
ــد، به هر دو  ــامانه به اهداف خود برس این که س
 شیوه ي رقابتي و تعاملي کار مي کنند. این عوامل 
ــکالت و  ــان به مش ــر از انس ــریع ت ــي توانند س م
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ــخ دهند و از این  ــبکه پاس خطاهاي موجود در ش
ــند.]3[ در  ــامانه را بهبود ببخش طریق کارایي س
ــمندي باالتري در تمامي  ــامانه از هوش نتیجه س
ــود. این امر به  ــره مند مي ش ــطوح به مراتب و س
ــطوح پایین تر هوشمندي رخ مي دهد.  ویژه در س
ــامل ثبات اجزاي مختلف  این سطوح پایین تر ش
سامانه نیز مي شود که این هدف براي رسیدن به 
 پاسخ گویي مناسب و به موقع به نیازهاي کنترلي 

مي باشد.]5[
عوامل هوشمند در یک سامانه ی سه بعدي توزیع 
شده اند تا تمام گستردگي زماني و مکاني شبکه را 
ــش خود قرار دهند و سامانه ی سلسله  تحت پوش
ــبکه را تحت کنترل خود درآورند. یکي  مراتبي ش
ــع عوامل دنبال  ــي که از این توزی ــر از اهداف  دیگ
ــدوده  هاي  ــل مح ــي کام ــش ده ــود، پوش مي ش
ــن معماري  ــت. در چنی ــبکه  اس کاربردي در ش
ــبکه از  ــدگان و اجزاي ش ــبکه، مصرف کنن از ش
ــه اطالعات پویا و ثابت  ــي هاي متفاوتي ب دسترس
شبکه بهره مند هستند که در پایگاه هاي حقیقي 

و مجازي اطالعاتي پراکنده شده اند.]5[
ــخیص درجه و میزان خودمختاري اعطا شده  تش
ــبکه، و نیز  ــک از مراتب ش ــل ها در هر ی ــه عام  ب
پروتکل هاي به کارگرفته شده براي حل مناقشات 
ایجاد شده میان مراتب و سطوح مختلف، یکي از 
چالش هاي بزرگ در امر طراحي شبکه مي باشد. 
به طور کلي نرم افزارهاي مورد استفاده در سطوح 
باالتر شبکه باید مسؤولیت پردازش اطالعات را با 
حجم باالتري و براي سطح وسیع تري از شبکه ي 

قدرت به کار گیرند.
ــبکه  نرم افزارهاي موجود در مرتبه ي پایین تر ش
ــریع را به  ــخ س مي توانند بازخورد به موقع و پاس
ــان دهند. در چنین  اطالعات خطاهاي محلي نش
ــاس  ــاي آن ها بر اس ــم گیري ه ــي تصمی موقعیت
ــیده از مراتب باالتر شبکه خواهد  ــتورات رس دس

بود.]6[
ــژه ي کنوني7  ــامانه هاي حفاظتي وی ــي از س برخ
ــان گرانه ي اجرایي8  ــز طرح هاي درم )SPS( و نی
ــرو در زمینه ي  )RAS( به عنوان طرح هاي پیش
ــد که انتظار  ــمند تلقي مي گردن عامل هاي هوش
ــامانه به وسیله ي  مي رود کارایي و تأثیر آنها در س
تنظیم مرتب و منظم سامانه ها از باال به پایین در 

کنار آنالیز و تحلیل محلي بهتر افزایش یابد.]6[

3.5.13. هماهنگ سازي فعالیت ها از طریق 
چرخه هاي اجرایي

ــم چنین  ــمند، ه ــل هاي هوش ــه ي عام در زمین
ــه در آن  ــود دارد ک ــز وج ــي نی ــد زمان ــک بع  ی
ــدن  فعالیت هاي عامل هاي مختلف قابل توزیع ش
ــف مي تواند  ــیم وظای ــتند. این توزیع و تقس هس
ــاس مقیاس زماني حوادث و اتفاقت فیزیکي   براس
ــود.  ــبکه ي قدرت انجام ش مرتبط رخ داده در ش

7.Special Protection Systems 
8.Remedial Action Schemes

ــي زماني که  ــي گردند، یعن ــته تر م کندتر برجس
ــه هاي  ــط با چرخ ــات مرتب ــراي عملی ــراي اج  ب
 سریع تر به سراغ زیرچرخه هاي کندتر آن ها مي آییم. 
 چرخه هاي اجرایي از طریق تبادل تریگرها10 یعني 
ــات، پارامترهاي  ــادل اطالع ــروع تب زمان هاي ش
ــکاالت و نیز  ــاي اش ــخص کننده ه ــرل مش کنت
ــدارهاي احتمال ایجاد خطاها و اشکاالت در  هش

شبکه با هم ارتباط برقرار مي کنند.
ــامل  ش ــي  اجرای ــاي  ــه ه چرخ از  ــک  ی ــر  ه
ــي(  )تابع ــي  اجرای ــاي  ه ــل  عام از  ــدادي   تع
ــز از تعدادي  ــي نی ــل اجرای ــر عام ــد. ه مي باش
ــاختاري plug-and-play به نام  بلوک هاي س
ــایر  ــود. این اجزا را در س ــکیل مي ش »اجزا« تش

بخش ها نیز مي توان به کار برد.]5[

4.5.13. تخمین موقعیت؛ پیش نیازي براي 
دست یابی به توانمندي هاي خودترمیمي

در مراکز فعلي کنترل، بیشتر توابع و عملکردهاي 
ــند.  تحلیلي، محدود به چرخه هاي کندتر مي باش
ــوان مثال تخمین گر حالت11 که به اختصار  به عن
ــود، یکي از کارکردهاي کلیدي  SE نامیده مي ش
ــده از  ــد که تصویري اجمالي و پاالیش ش مي باش
ــرایط حالت ماندگار12به ما مي دهد. تخمین گر  ش
ــتفاده از حداقل سازي تأثیرات خطاها  حالت با اس
ــاده عمل می کند.  ــده و آم در داده هاي فراهم ش
ــت ما مي دهد  ــي که یک تخمین گر به دس نتایج
ــتفاده قرار  ــیله ي کاربر مورد اس ــه وس ــه تنها ب ن
ــیاري نیز در  ــه توابع تحلیلي بس ــي گیرند، بلک  م

چرخه هاي کندتر از آنها استفاده مي کنند.]5[
ــه  ب ــي  تحلیل ــع  تواب و  ــاي  عملکرده ــن   ای
ــای  ــبکه ه ش ــطح  س در  ــي  حت ــي  ــخ های  پاس
ــا نیز  ــند. نیاز آن ه ــي باش ــر نیازمند م ــزرگ ت ب
ــا کمترین  ــریع و ب ــخ گویي س تنها از طریق پاس
ــي گردد تا بتوانند  ــراف زماني ممکن تأمین م  انح
ــراري در عملکردهاي  ــات اضط ــخ گوي اتفاق پاس
ــیدن به اهداف و نیازمندي هاي  بازار در کنار رس
ــند. در چرخه هاي  ــت اطمینان باش ــنتي قابلی  س
ــابهي  ــریع تر نیز به همین ترتیب، نیازهاي مش س
ــیم  ــیدن به توانمندي هاي از پیش ترس براي رس
شده ي مورد نیاز خودترمیمي مطرح مي شوند]5[

ــروري و  ــن نیازهاي ض ــي به ای ــخ گوی براي پاس
ــا باید به عنوان  ــل پیش بیني، تخمین گره غیرقاب
ــط عامل هاي  ــک راه حل تعاملي و تعاوني توس ی
ــتفاده قرار گیرند. در چنین  ــده مورد اس توزیع ش
ــایر عوامل را از حالت  حالتي هر عامل مي تواند س
ــبکه ي قدرت، آگاه  قسمت تحت نظر خود در ش
ــد در هر زماني که  ــازي مي توان کند. این آگاه س
مورد نیاز است و با هر دقتي از میلي ثانیه صورت 

پذیرد.]5[
ــتگاه فرعي  ــر در یک ایس ــل تخمین گ ــک عام ی
ــایر  ــي و س ــتگاه فرع ــان ایس ــات را از هم  اطالع

10.Trigger
11.State estimator 
12.Steady State

به وسیله ي سامانه ای به نام چرخه هاي اجرایي9 

ــه ي  زمین در  ــت  موفقی ــن  ای ــه  ب ــوان  ــي ت  م
هماهنگ سازي زماني دست یافت.]6[

ــود،  ــن تر ش براي آن که موضوع مورد بحث روش
ــي پردازیم.  ــه ي اجرایي م ــه تعریف چرخ ابتدا ب
ــه اي از عوامل و  ــه مجموع ــي ب ــه ي اجرای چرخ
ــود که با یک  ــط اطالق مي ش ــت هاي مرتب فعالی
ــي موقتي اجرا  ــده ي زمان ــیوه ي هماهنگ ش  ش
ــه هاي اجرایي و دوره هاي زماني  مي گردند. چرخ
ــاي اجرایي و  ــاس نیازه ــه آن ها، براس ــوط ب  مرب
ــف  تعری ــي  مهندس ــبات  محاس و  ــا  ــاوت ه  قض
ــراي یکي از  ــه را مي توان ب ــي گردند. هر چرخ  م
ــاي کنترلي  ــه نیازه ــي ب ــخ گوی ــان هاي پاس زم
ــوان از آن ها براي  ــاص داد. همچنین مي ت اختص
ــتفاده  ــباتي نیز اس ــؤولیت هاي محاس  انجام مس

کرد.]6[
ــت هاي  ــز فعالی ــاص و نی ــي خ ــاي زمان  دوره ه
ــته به نگراني ها  چرخه هاي اجرایي مي توانند بس
ــوند و براي  ــي مربوطه تنظیم ش ــایل اجرای و مس
ــود. این  افزایش یا کاهش آن ها تصمیم گیري ش
چرخه ها شامل محدوده هاي زماني هستند که از 
10 میلي ثانیه تا یک ساعت را تحت پوشش خود 
ــن بازه هاي زماني  ــرار مي دهند. میزان دقیق ای ق
ــت متفاوت باشند. یکي  در هنگام اجرا ممکن اس
از انواع سامانه هاي این بازه هاي زماني در جدول 

زیر نمایش داده شده است:
ــد  در این جا ذکر این نکته ضروري به نظر مي رس
ــات و مدت  ــب اطالع ــته به چگونگي کس که بس
ــت، چرخه را به  ــه براي این کار نیاز اس زماني ک
ــریع و کند تقسیم بندي مي کنند.  دو دسته ي س
در آینده اي نزدیک، فناوري مخابرات براساس دو 
ــرا و انجام چرخه ها، دو  ــه تفاوت در زمان اج ثانی
ــته ي مشخص شده در شکل زیر را به سامانه  دس

تحمیل خواهد کرد:
چرخه هاي کندتر محاسبات مورد نیاز را که براي 
ــامانه  ــطح س ــرل هاي هماهنگ کننده در س کنت
مورد نیاز هستند، انجام مي دهند. از دیگر وظایف 
این چرخه ها یکي این است که کارایي و عملکرد 
ــند و بهینه سازي کنند و  ــامانه را بهبود ببخش س
دیگر این که راهبردهاي شبکه را براي رسیدن به 

اهداف از پیش تعیین شده استفاده کنند.
ــرار دارند که  ــریع تر ق ــه هاي س ــل چرخ  در مقاب
وظیفه ي اصلي شان یافتن، تعیین مکان و آدرس 
ــه در مجاورت  ــاي تحلیلي محلي )چ  دادن نیازه
ــد و چه در یک ایستگاه فرعي دیگر رخ  آن ها باش
ــریع به حوادث و  ــد( براي پاسخ دهي س داده باش
رویدادها از طریق استفاده از راهبردهاي کنترلي 
ــر اجرا  ــاي کندت ــط چرخه ه ــد که توس  مي باش

مي گردند.]5[
ــه هاي  ــر در چرخ ــطح باالت ــمندي هاي س هوش

9.Execution cycles
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جدول 1.13. چرخه های اجرایی هماهنگ سازی زمانی]5[

شکل 4.13. چگونگی چیدمان و تعامالت چرخه های اجرایی]5[

ـد
ــ

ــ
رآین

ف



  

91
اد 

رد
 خ

 / 1
32

ی 
ـاپ

 پی
/ 2

ره 
ـما

 ش
/15

ال
سـ

36

ــتفاده از تبادالت و رابطه هاي  ــتگاه ها و با اس ایس
ــن گونه روابط عامل  ــي تأمین مي کند. ای الکتریک
تخمین گر توسط عاملي که در یک مرتبه ي باالتر 

قرار دارد تنظیم مي گردد.]5[
ــت( اگر  ــور عامل تخمین گر اس ــن عامل )منظ ای
ــرد، اطالعات را  ــدوده ي کنترلي قرار بگی در مح
ــده و تجویز  ــان از پیش تعیین ش ــراي یک زم ب
ــده از تمامي عامل هاي ایستگاه هاي فرعي در  ش

ــه خود تأمین مي کند  محدوده ي خاص مربوط ب
ــکل آن محدوده پیدا  ــي را براي رفع مش  و راه حل
مي کند. این امر نیازمند آن است که با موضوعات 
ــت و پنجه نرم  ــي خاصي دس ــي و زمان جغرافیای
کنیم و از لحاظ زماني و مکاني هماهنگي الزم را 
بین مرزهاي بخش هاي مختلف ایجاد نماییم.]5[

به طریق مشابه عامل هاي تخمین گر در مراتب و 
ــطوح باالتر باید راه حل هاي محتلفي را که هر  س
ــنهاد کرده اند، با هم  ــک از مناطق کنترلي پیش ی

هماهنگ سازند.]5[
ــن گرها را  ــه تخمی ــه ي اجرایي ک ــن طریق چنی
ــي گیرد که در  ــوان راه حل هایي در نظر م به عن

ــخ مي  ــکاري با یکدیگر به پاس ــار هم و با هم کن
ــند، انحرافات زماني را در حد چند میلي ثانیه  رس
ــارغ از این  ــد؛ این کاهش زمان ف ــش مي ده کاه
قضیه انجام مي شود که اندازه ی سامانه چه میزان 
ــد. )با این فرض که PMUها براي تمام   مي باش
ــرد زیر عامل  ــوند(. عملک اندازه گیري ها انجام ش
ــرل  ــتیباني از کنت ــراي پش ــر دوم ب ــن گ  تخمی
ــد. در  ــریع ضروري مي باش  کننده هاي محلي س
ــه عنوان مثال  ــود از کنترل محلي ب این جا مقص
ــتگاه  ــت که در یک ایس ــرل کننده هایي اس کنت
ــل هاي  ــي عام ــد. اعتبار بخش ــرار دارن ــي ق  فرع
تخمین گر محلي کیفیت راه حل هاي این عوامل 

را در سطوح باالتر بهبود مي بخشد.]5[
ــکل دهي مؤثر اطالعات به کاربر این  ــم و ش تجس
ــامانه را در یک  ــه حالت س ــي دهد ک ــازه را م  اج
ــک رفتار زمان بندي  ــه ي کوتاه دریابد و با ی لحظ
شده و به موقع پاسخ گویي به اشکاالت و خطاهاي 
ــرد. این آگاهي  ــامانه را برعهده گی موجود در س
موقعیتي، بخشي از فرآیند تحلیل و کنترل اجزاي 

شبکه است.
ــم  ــر حالت کنوني، طرح تمایالت و تجس عالوه ب
اهداف، تغییرات پیش بیني شده و نیز سناریوها و 
طرح هایي در خصوص فعالیت هاي از پیش تعیین 
ــده نیز باید مورد توجه قرار گیرند و طرح هایي  ش
ــاید  ــبکه ارایه گردند. ش براي اجراي آن ها در ش
ــامانه ای براي   براي آن که ابعاد مختلف چنین س
ــا نیازهاي  ــده ي آن ب ــتفاده کنن ــمار اس ــي ش ب
ــان روشن تر شود، نیاز باشد که از مناظر  مختلفش
ــود و از دیدگاه هاي  ــه آن پرداخته ش ــي ب مختلف
گوناگوني به آن نگاه شود. در این صورت است که 
ــیاري مشخص خواهد  جزییات این طرح براي بس

ــایر طرح هاي اجرایي  ــد و تفاوت هاي آن با س ش
براي خودترمیمي مشخص مي گردد.]5[

5.5.13. جمع بندي این راهبرد
ــي  براي آن که به روش و راهبردي که با مهندس
ــکاالت و خطاها برخورد  ــري با اش و طراحي بهت
ــتري  ــد و آن را راحت تر و با کارایي بیش ــي کن م
ــه قالب  ــد بدانیم ک ــیم، بای ــد برس ــي کن حل م
ــه کارگیري  ــده نیازمند ب ــي ش ــش بین کاري پی
ــامانه ی  ــمند خودمحتار در تمام س ــل هوش  عوام
شبکه ي قدرت است که خود آن نیز باید به صورت 
ــبکه ي مخابراتي تحت  ــري به وسیله ي ش سراس
ــش قرار گرفته باشد و میان تمام بخش هاي   پوش
ــد. در  آن ارتباط اطالعاتي مفید و مؤثر برقرار باش
ــاخت  غیر این صورت در واقع پیش نیاز و زیر س
مورد نیاز شبکه ي قدرت را تأمین نکرده ایم. ]5[

ــازي زمینه هاي مورد نیاز  این امر )یعني فراهم س
ــازد که با شرایط  ــامانه را قادر س باال( مي تواند س
ــل و نگهداري و  ــردي مورد نیاز براي تحلی عملک
ــان هاي مورد  ــکاي خود در زم ــن قابلیت ات تأمی
ــک تطابق یابد. تعامالت  ــاز و در آیندهاي نزدی نی
مختلف میان اجزاي هوشمند زیرساخت مي تواند 
توسط مجموعه اي از چرخه هاي اجرایي که براي 
ــکاالت ناشي از حوادث فیزیکي و  از بین بردن اش
ــامانه ی قدرت  ــز رفع نگراني هاي موجود در س نی

ایجاد شده اند، راهبري و هماهنگ شود.]5[
ــتحکم و  ــا و قابلیت هاي مس ــدي ه ــایر توانمن س
ــبکه هاي قدرت، که در طول  ــامانه ی ش محکم س
ــناخته  ــي و جهاني ش ــاي محل ــام کنترل ه  انج
مي شوند و مورد استفاده قرار مي گیرند، مقاومت 
ــاني بدون وقفه در  ــاز را براي خدمت رس مورد نی
ــدرت فراهم  ــبکه ي ق ــه هاي مختلف در ش  زمین
ــري را از  ــب ت ــد و زمینه ي بهتر و مناس ــي کنن م
اتوماسیون به دست مي دهند. سري دوم دستورات 
ــرایط اضطراري ایجاد  کنترلي محلي که تحت ش
ــرایطي  ــتحکم تر از ش ــریع تر و مس مي گردند، س
هستند که تنها از عامل ها استفاده شود و یا فقط 

از سطوح باالتر کنترل بهره ببریم.]5[
ــتفاده از  ــي تواند با اس ــاخت جدید م ــن زیرس ای
ــود و در این زمینه  فناوري هاي موجود محقق ش
ــکلي وجود ندارد.  ــي و فناورانه مش از لحاظ علم
ــراي تحقق این  ــاي مهمي که ب ــاوري ه تمام فن
ــال حاضر مورد  ــتند، یا در ح ــر مورد نیاز هس ام
ــه اثبات  ــوري آن ها ب ــتند و یا تئ ــتفاده هس اس
ــت. بیشتر فناوري هاي  رسیده و تکمیل شده اس
ــیاري از  ــي مورد نیاز هم اکنون نیز در بس تحلیل
فرآیندهاي off-line و on-line طراحي مورد 
استفاده قرار مي گیرند، به عنوان مثال سامانه هاي 
 حفاظتي، کنترل هاي ژنراتورها و محدودیت هاي 
ــرعت،  ــتم هاي عامل، از طریق بهبود در س سیس
ــع و  ــطح توزی ــیون و س ــطح اتوماس ــه و س درج

ــب می  ــان بخش های مختلف کس هماهنگی می
شود.]5[

ــده می تواند با یک روش  ــنهاد ش ــامانه ی پیش س
ــی که  ــرار گیرد؛ روش ــتفاده ق ــی مورد اس تکامل
ــه عنوان  ــای خودترمیمی ب ــق قابلیت ه ــا تحق  ب
ــمند در  ــبکه ی هوش ــن رکن تحقق ش ــم تری  مه
شبکه ی قدرت آغاز می گردد. سپس می توان این 
ــامانه ی  ــمت های دیگری از س قابلیت ها را در قس
انتقال و یا توزیع مورد استفاده قرار داد. بد نیست 
ــاره کنیم که شبکه ی انتقال از لحاظ دستیابی  اش
ــت.  ــیار مهم اس به اهداف اقتصادی و تجاری بس
ــن حالت« که  ــرد و تابع »تخمی ــعه ی عملک توس
ــطور باال در مورد آن بحث شد، می تواند به  در س
عنوان بنیانی برای تحقق تمام نیازهای ساختاری 
ــبکه ی قدرت مورد بهره برداری و  مورد نیاز در ش

استفاده قرار گیرد.]5[
راهبردی که ABB در این زمینه در پیش گرفته 
است تمامی جنبه های مختلف کاربردی، معماری 
و اقتصادی قضیه را در نظر گرفته است. حتی در 
ــر زمینه هایی برای هماهنگی،  تحقیقات مورد نظ
ــای مختلف  ــری کاربرده ــاق و انعطاف پذی انطب
ــده  ــنهاد ش ــاخت پیش  فناوری های باال در زیرس
ــی برای  ــت. همچنین روش ــده اس پیش بینی ش
ــبه ی میزان بازگشت سرمایه در  تخمین و محاس
ــده است، که در  ــنجیده ش ــاختی س چنین زیرس
ــخت افزارها و  ــن روش هزینه های مربوط به س  ای
ــبه قرار  ــورد نیاز نیز مورد محاس ــرم افزارهای م ن

گرفته است.
ــتفاده از این  ــت های این روند و اس از جمله مزی
فناوری و راهبرد، بازگشت سرمایه های اقتصادی 
ــتفاده  ــرمایه و نیز اس ــم کمتر س ــق تراک از طری
ــردن  ــم ک ــردی و ک ــای عملک ــت ه  از محدودی
ــد.  ــرای کاهش مصرف انرژی می باش ــی ها ب قطع
ــش محصوالت و  ــرای افزای ــای ABB ب تالش ه
ــت اطمینان  ــت افزایش قابلی ــاوری ها در جه فن
ــوی تحقق یک شبکه ی  ــبکه های قدرت به س ش
ــان ادامه خواهد  ــاً خودترمیم همچن قدرت تمام

یافت.]5[
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نتیجه گیري قسمت پنجم: 

ــه عنوان یک  ــمت، خودترمیمی را ب ــن قس در ای
ــبکه های  ــیار مهم ش ــی اختیاری، ولی بس ویژگ
ــرار دادیم،  ــی ق ــمند، مورد بررس الکتریکی هوش
ــی توان  ــدون آن هم م ــه ب ــود آن ک ــا وج ــه ب  ک
ــا تصور  ــرد، ام ــق ک ــمند را محق ــبکه ی هوش  ش
ــمند با ویژگی های واقعی کارآمد،  ــبکه ی هوش ش
ــرای تحقق این  ــد. ب ــه نظر می رس ــن ب غیرممک
ــده  ــی، تاکنون تئوری های زیادی مطرح ش ویژگ
ــماره  ــت، که چند نمونه از آن ها را در این ش اس
ــی قرار دادیم. توجه بفرمایید که طرح  مورد بررس
ــط در حد مباحث نظری بوده و  این تئوری ها فق
ــیوه های اجرای هر یک از آن ها ممکن  توضیح ش

است چندین کتاب به طول بینجامد.
در شماره ی بعد، که آخرین شماره از این سلسله 
ــاب یکی از  ــه بحث در ب ــد بود، ب ــاالت خواه  مق
روش های اجرای خودترمیمی در شبکه ی توزیع 
ــی از مباحث مطرح  ــم و بحث را با یک می پردازی
ــبکه های  ــه ی مدیریت ش ــود در زمین روزگار خ
الکتریکی، یعنی مدیریت بار با رویکرد استفاده از 
شبکه های الکتریکی هوشمند به پایان خواهیم برد.
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قسمت دوازدهم

Foxboro محصول IA Series هایDCS

ــای بزرگ  ــرکت ه ــترده ی  DCS از ش ــامانه ی کنترل گس ــوع س ــاالت، معماری پنج ن ــه مق ــی این مجموع ــای قبل ــش ه  در بخ
 Industral-IT,Yokogawa از شرکت CENTUM, Siemens از شرکت PCS7 ,TXPتحت عناوین DCS تولید کننده ی
 Fisher - Rosemouunt محصول DeltaV و سامانه ی Honeywell محصول Experion PKSسامانه ی ،ABBــرکت از ش
ــده در این شماره قصد دارد به معرفی معماری سامانه ی  ــی گردید.در ادامه ی این مقاالت، مقاله ی تهیه ش به تفصیل  معرفی و بررس

کنترل گسترده ی I/A  Series  DCS محصول شرکت Foxboro از گروه Invensys بپردازد.
ــامانه ی  ــیون یعنی IA Series را به عنوان اولین س ــتاوردهای فناوری اتوماس ــال Foxboro ،1987 یکی از بزرگ ترین دس در س
ــه کرد.که دارای قابلیت هایی چون  ــیاء بی درنگ)Real-time objects( به بازار ارای ــاز در جهان با قابلیت  مدیریت اش ــی ب صنعت
افزونگی)Redundancy( و  تحمل کننده ی خطا)Fault tolerant( بود و از فناوری های جدید اترنت و ModBus پششتیبانی 

می کرد.
ــخه هایی از این سامانه می باشد.که دارای یک معماری مبتنی بر شبکه ی اترنت سرعت باال موسوم  ــامانه های IA50 و IA70 نس س
 Windows ــد و سامانه های مهندسی و پایش این سامانه ها مبتنی بر سیستم های عامل ــبکه ی کنترل مش)Mesh( می باش به ش

و Unix می باشد.

مهندس صادق اکبری
پژوهشگر و کارشناس ارشد

کنترل و ابزار دقیق
sadegh-akbari@yahoo.com

ش
ـار

ــ
ــ

نگ

واژه های کلیدی:
ساممانه ی کنترل

DCS
Foxboro

I/A series
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1.تاریخچه
ــرکت تولید کننده ی  شرکت Foxboro یک ش
ــرو در زمینه ی کنترل صنعتی است و تأمین  پیش
ــیون فرآیندهای  ــارت و اتوماس ــتگاه های نظ دس
ــت و گاز، کاغذ،  ــیمیایی، نف ــد نظیر مواد ش تولی
مواد غذایی، داروسازی، معدن، برق، آب، و صنایع 
ــد. این شرکت در سال های  آزمایشگاهی می باش
ــتم یعني در سال 1908 توسط  اولیه ی قرن بیس
ــتول در انگلستان تأسیس شد و در  برادران بریس
ــهرت جهاني در زمینه ي ساخت  همان ابتدا به ش
ــت  ــري و کنترل فرآیند دس ــزات اندازه گی تجهی

یافت.
ــزرگ  ب از  ــی  یک  Foxboro ــال 1987،  در س
ــیون یعني ــاوری اتوماس ــتاوردهای فن  ترین دس
 IA Series را به عنوان اولین سامانه ی صنعتي 
ــیاء بي درنگ  باز در جهان و با قابلیت مدیریت اش
ــه داراي قابلیت هایي چون  ــازار ارایه کرد. ک به ب
ــا بود و از  ــه و تحمل  کننده ی خط ــرل افزون کنت
فناوري هاي جدید اترنت و ModBus پشتیباني 

مي کرد.
 Foxboro ــرکت ــال 1990 ش در ماه مارس س
ــرکت به یک  ــود را مبنی بر فروش ش تصمیم خ
ــال آن در  ــرد و به دنب ــي اعالم ک ــرکت خارج ش
 Siebe PLC ــروه ــا گ ــال ب ــاه ژوئن همان س م
ــه مبلغ 656  ــرکت ب ــر فروش ش در بریتانیا بر س
ــروه تجاري  ــید. گ ــق رس ــه تواف ــون دالر ب میلی
ــي بود،  ــرکت انگلیس Siebe که مرکب از چند ش
ــم Invensys شناخته مي شود  هم اکنون به اس
ــده اي چون  ــناخته ش ــرکت هاي ش ــامل ش و ش
ــامانه هاي  1Wonderware،Triconex)س

2ESD( و Eurotherm مي باشد.
این شرکت در سال 1990 اولین کنترل کننده با 
ــتفاده از الگوریتم کنترل چند متغیره وفقي3 و  اس
کنترل پیشخور4 را که از قابلیت هاي اندازه گیري 
ــوردار بود و دارای کارایي  و کنترل بي درنگ برخ
باال، صرفه ی اقتصادي و امکان اتصال به شبکه ی 

فیلدباس بود به بازار معرفی کرد.
شرکت Invensys در قرن 21، تبدیل سامانه هاي 
ــامانه  هاي DCS با معماري و  DCS قدیمي به س
ــاختار جدید را آغاز کرد. این محصوالت جدید  س
ــاي باند GB  و خود  ــبکه ي مش با پهن داراي ش
محافظ5 بوده و از هر نوع فناوري گذرگاه فیلدباس 
ــتیباني می کنند و همچنین داراي ماژول هاي  پش
  IA Series ــتند. سامانه هاي IO ذاتاً ایمن6 هس
 Cyber Secure IA داراي مشخصه هایي چون
ــبکه ی کنترل بي سیم و سیم بندي و  Series، ش

مارشالینگ هوشمند هستند.
1.HMI and plant intelligence solutions
2.Safety systems
3.Robust Adaptive MultiVariable 
4. Feedforward
5.Self healing
6.Intrinsically safe

ــامانه هاي  ــوالت کاربردی س ــور کلی محص به ط
ــد  ــش فرآین ــروه ’Invensys بخ ــدي گ فرآین
ــد.  ان داده  ــرار  ق ــدف  ه را  ــي  صنعت ــرل   کنت
ــرکت  ــوالت این ش ــاری محص ــای تج ــارک ه  م
 عبارتند از: Avantis )مدیریت دارایی سازمان7(،

ــژه  ــه وی ــی، ب ــیون صنعت  Foxboro )اتوماس
A2 Fo IA Series و سامانه ی - ــامانه هاي  ـ
ــن تجهیزات  ــط، همچنی ــات مرتب boro و خدم
                                   ،)SCADA ابزاردقیق، ترانسمیتر و سامانه هاي
                                           )شبیه سازی و بهینه سازی(،

Triconex)سامانه های ایمنی(،
و   HMI ــاي  ــامانه ه س  (   Wonderware

راه حل هاي هوشمند پلنت(. 

2. سامانه هاي ارایه شده
ــرکت ش ــرل  کنت ي  ــامانه  س ــته ترین   برجس

 Foxboro سامانه هاي IA Series مي باشد که 
ــخه هاي مختلفي از آن با پیکربندي ها  تاکنون نس
ــت.  ــده اس و معماري هاي متفاوت به بازار ارایه ش
ــامانه ها خالصه  ــن س ــارت IA Series در ای  عب
 Intelligent Automation ــده ی عبارات ش
Series  مي باشد. سامانه هاي DCS منتشر شده 

از سوی این شرکت عبارت است از:
I/A 20 Series 
I/A 30 Series 
Foxboro A2 system
Foxboro 100 Series
I/A 50 Series 
System Administrator is based on Sun (So-
laris 2.X) UNIX System.
I/A 70 Series 

ــاي قدیمي تر بوده و به  ــف های 1 و 2 مدل ه ردی
ترتیب مبتني بر فناوري 286 و 386 هستندو 

7.Enterprise Asset Management

  IA Series شکل 1. تاریخچه ی سامانه هاي

ــالدي به  ــل 90 می ــه ی 80 و اوای ــر ده در اواخ
ــا 6 مبتني بر  ــای 3 ت ــف ه ــد و ردی ــازار آمدن  ب
 شبکه ی اترنت بوده و بستر مهندسي آن ها هر دو 
را   Unix و   Windows ــل  عام ــامانه ي  س

پشتیباني مي کنند.
ــر داراي  ــده ی اخی ــازي ش ــخه هاي پیاده س نس
ــات،  ــرل عملی ــفه ی کنت ــرفت هایي در فلس پیش
عملکرد و کارایي، راه اندازي و زمان اجرا و کنترل 
عملیات هستند و کاهش قابل توجهی را در توقف 

غیرقابل پیش بیني8 در پلنت ایجاد می کنند.

Invensys Operations Man ــامانه ی   س
در  ــرو  پیش ــامانه هاي  س از  ــي  یک  agement
ــامانه هاي کنترل تأمین آب )مانند  پیاده سازي س
 Foxboro ــامانه ی ــتفاده از س ــا اس ــا( ب بویلر ه
ــاي قابل  ــد ه ه I/A Series DCS و کنترل کنن
 Triconex Tricon TMR PLC برنامه ریزي

براي کاربرد هاي کنترل ایمني مي باشد.

3. معماري
 )DCS( ــامانه های کنترل توزیع شده ــاً س اساس
سامانه های کنترلي هستند که به صورت کلي و از 
نظر قرارگیري الیه اي شامل بخش های زیر هستند:

ــبه ی الگوریتم  ــاژول های کنترل: برای محاس    م
کنترل و اجراي برنامه ی منطقی؛ 

ــای IO: به عنوان رابط برای ارتباط با     ماژول ه
دستگاه های اندازه گیري در فیلد، تبدیل از آنالوگ 

به دیجیتال و برعکس؛

8.Trip

1

SimSci-Esscor



  

91
اد 

رد
 خ

 / 1
32

ی 
ـاپ

 پی
/ 2

ره 
ـما

 ش
/15

ال
سـ

40

ــان ماشین،  ــتگاه کاری: به عنوان رابط انس    ایس
ــاي  ابزار ه ــه ی  ارای ــا  ی و  داده9،  ــت  ثب ــرور،   س

نرم افزاری برای انجام امور مهندسی؛
   همچنین یک شبکه ی ارتباطي که در آن تمامي 
ــق پروتکل های  ــا یکدیگر از طری ــن ماژول ها ب ای
 ،PROFIBUS ،ارتباطی )نظیر اترنت، کاربردها

سریال، و غیره( به تبادل داده مي پردازند.
ــخه از  ــون چندین نس ــرکت Foxboro تاکن ش
ــری I/A را منتشر کرده است.  معماري  DCSس
ــامانه با طرح گره آغاز  ــخت افزاري این س طرح س
ــت. همه ی این  ــا طراحی مش ادامه یافته اس و ب
ــی و قابلیت برای  ــش کارای ــرای افزای تحوالت ب
ــده است.  ــترش های آینده در نظر گرفته ش گس
ــامانه را برای I/A Series با  شکل 2 معماری س

طراحی گره نشان می دهد.
ــامانه هاي DCS، معماري  ــاري س ــق معم مطاب
ــي بر  ــه مبتن ــامانه ی IA Series ک ــد س جدی
ــز داراي  ــد نی ــش مي باش ــرل م ــبکه ی کنت ش
داده اي  ــات  ارتباط ــر  نظ از  ــي  مختلف ــطوح  س
ــه  ــن معماري داراي س ــي ای ــه طور کل ــت. ب  اس
ــبکه ی زیر مي باشد. این سه شبکه در شکل 3  ش
ــبکه نمایش داده شده اند. به همراه  مؤلفه هاي ش

  
   Intera-Enterprise Level Betwork
   Secure Control Information Network
   Fault-Tollerant 1GB Mesh Network

4. سخت افزار سامانه 
I/A Series  ــکل 3 معماري سامانه ی مطابق ش

ــخت افزاري به شرح زیر تشکیل  از ماژول هاي س
شده است:

 1.Processor Modules
     Application Processor (AP)
     Workstation Processor (WP)
     Application Workstation (AW)
     Control Processor (CP)
     Nodebus 10BaseTInterface- DNBT
 2.Fieldbus Modules (FBMs)
 3.Mounting Structure and Enclosure
 4.Mesh N etwork Component

1.4. ماژول های پردازش گر
ماژول هاي پردازش گر سامانه IA Series در واقع 
اصلي، کنترل کننده هاي  شامل کنترل کننده هاي 
فیلد و ایستگاه هاي کاري مي باشد. که در ادامه به 

صورت خالصه معرفي مي گردد.

)AP(101.1.4. پردازنده ی برنامه
ــه ای که به  ــامانه ی رایان ــت از یک س عبارت اس
ــرم افزار پیکربندی  ــوان یک خدمت دهنده ی ن عن
ــد وهمچنین  ــاز عمل مي کن ــان و ذخیره س میزب
ــتفاده  ــامانه ی عامل اس ــوان س ــه عن از Unix ب
9.Historian
10.Application Processor

شکل 2. معماری سامانه ی I/A Series با طراحی گره

3.ج. شبکه ی Fault-Tollerant 1GB Mesh Network به همراه مؤلفه هاي شبکه

Foxboro IA Series شکل 3. معماري پلنت سامانه ی

3.الف. شبکه ی Intera-Enterprise Level Betwork به همراه مؤلفه هاي شبکه

ــبکه ــراه مؤلفه هاي ش ــه هم ــبکه ی Secure Control Information Network ب 3.ب. ش
رل

ــت
ــ

کن
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ــکل 4 نمایي از پیکربندي سخت افزار    مي کند. ش
پردازنده ی برنامه را نشان مي دهد.

 2.1.4. پردازنده ی ایستگاه های 
)WP(11کاری

ــوان یک خدمت گیرنده برای رابط اپراتوري  به عن
  Windows )NT و Unix ــرده و از ــل ک عم
ــتفاده مي کند.  ــتم عامل اس XP( به عنوان سیس
ــاختار پردازنده ی ایستگاه های کاری را  شکل5 س

نشان مي دهد.

3.1.4.ایستگاه کاری نرم افزار هاي 
)AW( 12کاربردي

از  و  ــوده  ب  WP و   AP از  ــی   ترکیب
ــه عنوان  "Unix، و Windows          و  XP( ب
 6 ــکل  ش ــد.  مي کن ــتفاده  اس ــل  عام ــتم   سیس
ــتگاه کاری نرم افزار هاي کاربردي  پردازنده ی ایس

)AW( را به تصویر کشیده است.

 Nodebus 10BaseT  4.1.4. واسط
))DNBT

ــه  ب  AW ــا  ی و   AP، WP ــال  اتص ــرای  ب
ــود.  ــتفاده مي ش ــل اترنت اس nodebus از کاب
ــد. ــان مي ده ــدي را نش ــن پیکربن ــکل 7 ای ش

)CP( 5.1.4. پردازنده ی کنترل
ــامانه بوده  این ماژول ها همان کنترل کننده  اي س
ــبات کنترل منظور شده اند.  و برای اجرای محاس
ــت تکي و یا  ــد در حال ــاي CP می توانن ماژول ه
 IO ــوند و یا به ماژول هاي افزونه به کار گرفته ش

فیلدباس )FBM( متصل گردند.
ــاي  ماژول ه و   I/A Series ــاي  کنترل کننده ه
هوشمند IO، پیاده سازي یکپارچه ی قابلیت هاي 
ــک مجموعه  ــي را با ی ــوزه ی کنترل ــن ح چندی
ابزار هاي مهندسي و اپراتوري قدرتمند به منظور 
ــاال بردن کارایي و عملکرد پلنت و تولید ترکیب  ب
 I/A مي کنند. به طوري که سخت افزار و نرم افزار
Series براي عملیات بي وقفه مهندسي مي شود. 
ــت تحمل پذیري  ــأله، قابلی ــراي تحقق این مس ب
ــامانه، )از  ــطوح س ــام س ــا در تم ــر خط در براب
ــا ماژول هاي افزونه ی  کنترل کننده هاي فرآیند ت

IO و شبکه( پیاده سازي شده است.
 IA Series ــاي  کنترل کننده ه ــن  همچنی
ــا  ــي ب ــرا در محیط ــراي اج ــوالت IO ب  و محص
ــه طراحي  ــي 60 درج ــرارت محیط ــه ی ح درج
ــت با استفاده از  ــده اند. این سامانه توانسته اس ش
کابل هاي فیبرنوري در کنترل کننده ها به صورت 
ــکالت زمین کردن  ــز را حذف و مش ــازي نوی مج
ــخصات  ــن ببرد. بعضي از مش ــامانه از بی را در س

کنترل کننده ها عبارتند از:
11.Workstation Processor
12. Application Workstation

شکل 4. سخت افزار  پردازنده ی برنامه و ساختار ارتباطي  آن

شکل 5. پردازنده ی ایستگاه های کاری

شکل 6. ایستگاه کاری نرم افزار هاي کاربردي
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DNBT( Nodebus 10Baset  شکل 7. واسط

ــت و کارایي باال براي  ــاي ظرفی    کنترل کننده ه
کاربرد هاي کنترل پیوسته، گسسته و دسته ای؛

ــاختار فیزیکی صنعتي بسیار مقاوم در برابر     س
آلودگي هاي محیطي؛

    برخورداری از الگوي کنترل عملیات تحمل پذیر 
در برابر خطاي ثبت شده  به نام IA Series؛

    برخورداری از ماژول هاي با قابلیت تعویض داغ 
و با نرخ قابلیت اطمینان %99.9999958؛

    دارا بودن قابلیت سنکرون سازي زمان در سطح 
کل پلنت؛

ــامل  ــامانه ی IA Series ش کنترل کننده هاي س
ــده ی اصلي و  ــند؛ کنترل کنن ــته مي باش دو دس

کنترل کننده هاي فیلد.
ــامانه ی IA Series با  ــده ی اصلي س کنترل کنن
ــناخته مي شود؛ به  عنوان »پردازنده ي کنترل« ش
ــال CP 60. این کنترل کننده ها داراي  عنوان مث
ــبکه ی اترنت بوده و تا 128 عدد کارت  درگاه ش

FBM را پشتیباني مي کنند.

CP60 ماژول
ــق، وظایف  ــراي منط ــراي اج ــاژول ب ــن م  از ای
ــال به  ــا اتص ــی ب ــرل ترتیب ــدی و کنت ــان بن  زم

ماژول های FBM استفاده می شود. 
 CP60 ــوان ــن ماژول تحت عن ــخه از ای یک نس
ــت که تحمل کننده ی  ــده اس Simplex ارایه ش

خطا نیست.

Z-Module CP270 ماژول کنترل فیلد
ماژول Z-Module CP270 یک ماژول کنترل 
ــده، به صورت اختیاری تحمل کننده ی  توزیع ش
ــد که وظایفي  ــا و قابل نصب در فیلد مي باش خط
چون کنترل فرآیند و اجراي توابع هشدار دهنده 
ــط  ــده توس را با توجه به راهبرد کنترل تعریف ش
ــاژول ظرفیت نصب  ــام مي دهد. این م کاربر انج
ــاژول IO فیلدباس FBM را  120 عدد کارت م

دارد.
ــاي فیلد13 که در محل فیلد نصب  کنترل کننده ه

مي گردند خود بر دو نوع هستند:

FCP270 ماژول پردازنده ی کنترل فیلد
ــاژول کنترل  ــن م ــاژول FCP270، جدیدتری م
ــده، با قابلیت اختیاری تحمل کننده ی  توزیع ش
ــد که وظایفي  ــا و قابل نصب در فیلد مي باش خط
ــدار دهنده را با  ــون کنترل فرآیند و توابع هش چ
ــده توسط کاربر  توجه به راهبرد کنترل تعریف ش
ــام مي دهد. این ماژول ظرفیت نصب 32 عدد  انج

کارت ماژول فیلدباس FBM را دارد.

13.Field Control Processor 

شکل 8.  ماژول  پردازنده ی کنترل

FCP270 ــد ــده ی کنترل فیل ــاژول پردازن ــکل 9. م ش

رل
ــت

ــ
کن

)



91
اد 

رد
 خ

 / 1
32

ی 
ـاپ

 پی
/ 2

ره 
ـما

 ش
/15

ال
سـ

43

FCP 270 ــده با ماژول ــامانه ی طراحي ش ــکل10. شمای یک س ش

 ،IA Series ــاي  ــد کنترل کننده ه ــل جدی نس
ــخت افزار هاي قبلي  ــل بکارگیري به همراه س قاب
ــخت افزار هاي  ــل ارتقا به س ــا قاب IA Series و ی
 CP270s ــتند. ماژول کنترل کننده ی جدید هس
ــبت به کنترل کننده هاي قدیمي ظرفیتي دو  نس
ــتر و کارایي سه برابر فراهم مي کند که  برابر بیش

بازدهي باالیي از نظر هزینه در بر دارد.

)FBMs( 14ماژول فیلدباس
ــوان ماژول های IO، برای  ــاژول FBMs به عن م
ــا دیجیتال از  ــیگنال های آنالوگ و ی ــت س دریاف
ــال سیگنال آنالوگ یا  دستگاه های فیلد و یا ارس
ــتگاه های فیلد استفاده  دیجیتال خروجی به دس

می شود.
 ،IA Series ــامانه ی  س در   IO ــاي  کارت ه
ماژول هاي IO هوشمند و قابل انعطاف فیلدباس 
ــن ماژول ها داراي  ــي از ای ــام دارد. بعض FBM ن
ــرام  ــرل        )DPID( و دیاگ ــاي کنت بلوک ه
ــال  ــوان مث ــه عن ــند. )ب PLB Ladder مي باش

)FBM219

راه حل IO راه دور15
ــدگی باالیی دارند،  براي کاربردهایي که توزیع ش
ــته بندي ابتکاري  ــت. روش بس ــده اس طراحي ش
ــب کاهش فضاي فیزیکي مورد  Foxboro، موج
نیاز در اتاق کنترل و هنگام توزیع در سطح پلنت 
ــیم بندي مي گردد.  ــه ی س ــب کاهش هزین موج

بعضي از این مشخصات عبارتند از:
ــرده براي نصب آسان و جاي گیري  - طراحي فش
کوچک، که تا 70 درصد هزینه ی نصب را کاهش 

می دهد؛
-برخورداری از قابلیت اطمینان %99.99999941؛

ــاس استاندارد  - قابل نصب به صورت ریلي براس
DIN؛

ــر داده ها در  ــازي قابل انعطاف دیگ - یکپارچه س
ــتفاده از ماژول هاي  ــا اس ــرل ب ــاي کنت راهبرد ه

Field Device System Integrator؛
ــاً ایمن طراحي  ــاژول هاي ذات ــورداری از م - برخ

شده براي محیط  هاي پرخطر؛
در  ــازي  س ــه  یکپارچ و  ــازي  س ــاده  پی  -
ــاي  ماژول ه ــامل  ش ــه  ک ــت،  پلن ــطح  س
ــمند، هوش  FF ــاس  فیلدب ــي،  قدیم  IO"
  DeviceNet, HART, PROFIBUS DP 

و  PA, FoxCمي باشد؛
- مارشالینگ هوشمند با ماژول هاي IO  عمومي 
ــم گیري را سبب   که در کل کاهش هزینه ی چش

می شود.

14.Fieldbus Modules (FBMs)
15.Remote I/O Solution

 FBM-IO شکل 11. ماژول هاي 
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مشخصات کلیدي
ــاده، قابلیت هاي جستجوي قدرتمند،     ناوبري س
خطایابي پیشرفته و قابلیت هاي ردیابي تغییرات 

ــده  ــي ش    ابزارهاي طراحي قابل انعطاف سفارش
براي کاربر؛

ــک SQL به همراه  ــاس بان ــت داده  ها براس    ثب
ــاي ــتفاده از مؤلفه ه ــا اس ــز ب ــاي آنالی  قابلیت ه

 Microsoft Office؛
ــامل ــي ش ــتاندارد هاي صنعت ــتفاده از اس     اس

 Microsoft .NET Framework؛
ــل تکي فناوري وب براي نمایش عملیات     راه ح
ــد و اطالعات مدیریت کارایي بر روي وب یا  فرآین

اینترانت شرکت.

2.5. نرم افزار کنترل
و  ــي  طراح ــراي  ب  IA Series ــامانه هاي   س
ــده ی پلنت در  ــق کنترل کنن ــازي منط پیاده س
 22  IACC ــام ــامانه ی IA، از نرم افزاري به ن س
ــخه هاي به روزآوري  استفاده مي کند. تاکنون نس

22.I/A Series Configuration component

مزایاي کلیدي
   هزینه هاي سیم بندي پایین در فیلد؛

ــکان به روز آوري در  ــي باال، دقت باال و ام    کارای
کم ترین زمان؛

ــه افزایش  ــات و در نتیج ــداد قطع ــش تع    کاه
کیفیت و قابلیت اطمنیان.

قابلیت هاي کلیدي 
   دارا بودن شبکه ی فیلدباس اترنت افزونه16؛

ــاي قابل تعویض داغ17  ــورداری از ماژول ه    برخ
طراحي شده براي تمامي وظایف کنترل فرآیند؛

ــته،  ــتیباني از تمام رویه هاي کنترل پیوس    پش
گسسته و دسته ای؛

   دارای بودن ماژول هاي IO افزونه اختیاري؛
ــطح پلنت از  ــازي داده در س    امکان یکپارچه س
طریق سامانه ی دستگاه هاي فیلد Foxboro18؛

ــه  نمودن فناوري  ــازي و یکپارچ    امکان پیاده س
 HART ،FF،ــمند با پروتکل هاي فیلدباس هوش

PROFIBUS و غیره؛
   ایزوله ی الکتریکي و تغذیه ی تجهیزات فیلد که 

ایمني ذاتي را به همراه دارد.

3.4. محفظه و ساختمان نصب ماژول ها 
ــا اعم از تغذیه، IO و غیره برای نصب بر  ماژول ه

روی رک طراحی شده اند19. 

5. نرم افزار هاي مهندسي
ــک  ی  Foxboro ــدي  پیکربن ــاي   ابزار ه
ــه و قدرتمند براي  ــي یکپارچ مجموعه ی مهندس
اجراي باکیفیت فرآیند مهندسي پلنت مي باشند. 
ــاي پیکربندي FCS، پیکربندي  همچنین ابزار ه
ــي را مهیا کرده  ــاي کنترل ــاي و مؤلفه ه برنامه ه
ــراي  ــترکي را ب ــازگار و روش مش ــي س  و محیط

پیاده سازي طراحي فراهم مي کند.
ــخصه هایي چون الگو هاي تعریف شده توسط  مش
ــت تودرتویي راهبرد  ــیا و قابلی کاربر20، وراثت اش
کنترل یک محیط غني براي ایجاد کتابخانه هاي 
ــرده و در نتیجه  ــتفاده ی دوباره فراهم ک قابل اس
ــازي و کاهش کار  ــای استانداردس ــب ارتق موج

مهندسي ویژه ی یک پروژه مي گردد.
ــودکار به صورت  ــازي خ ــالوه  بر این مستندس ع
ــي  ــي مبتن ــته ی گرافیک 21WYSIWYG، هس
ــره به طور  ــاپ خب ــاي چ ــر Visio و گزینه ه ب
ــه ی کاربر را افزایش داده و ملزومات  زیادي تجرب

یادگیري کاربر را کاهش مي دهد.

16.Redundant
17.Hot-swappable modules
18.Field Device System
19.Rackmount
20.User-defined templates
21.What You See Is What You Get

IA Series در سامانه ی IO شکل 12. نمایي از اتصال خاص کارت هاي

IA Sries   شکل 13. محفظه هاي نصب ماژول هاي سامانه ی

ــده است.  ــده ی زیادي از این نرم افزار ارایه ش ش
نسخه ی 7 و 8 جزء نسخه هاي اخیر مي باشد. 

نرم افزار IACC بهره وری و کیفیت قابل توجهي 
ــه ای غنی از ابزارها براي  ــتفاده از مجموع را با اس
ــی پروژه ارایه می دهد. به عنوان مثال در  مهندس
 )CSD( 23ــردي کنترل این نرم افزار نمودار راهب
ــیای گرافیکي  ــري اش ــیم یک س ــق ترس از طری
ــپس به صورت  ــگر ایجاد و س ــط ویرایش در محی
سیم بندي جهت شکل گیري یک حلقه ی کنترل 
ــکل 14 نمونه اي از این  به هم وصل مي گردند. ش

نرم افزار را به تصویر کشیده است.

1.2.5. ابزار برنامه نویسي ترتیبي و 
ساختاري24

ــته ی نرم افزاری SFC/ST یک رابط کاربری  بس
ــي  ــاس زبان برنامه نویس ــي )GUI( براس گرافیک

ــن برنامه روش  ــد. ای منطق SFC و ST مي باش
ــرفت ه اي از پیکربندی و نمایش بلوک   های پیش

23.Control Strategy Diagram
24.Sequential Function Chart/Structured 
Text (SFC/ST) Configurator and Display 
Manager
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IACC شکل 14. ترسیم دیاگرام راهبرد کنترل در محیط

 DEP, EXCمانند( IA Seires کنترل ترتیبي
وIND( را فراهم مي کند.

3.5. سامانه ی پایش پلنت
ــامانه ی پایش و کنترل پلنت شامل دو نرم افزار  س

زیر مي باشد:
  FoxDraw: Display Builder and Configura-
tor
  FoxView: Display 

ابزار FoxDraw: براي طراحي و ترسیم صفحات 
 Alarm & ــات ــازي تنظیم گرافیکي و پیاده س
ــزار FoxView  براي نمایش  ــوده و اب Event ب
پنجره هاي مختلف پلنت در زمان پایش عملیات 
)اجرا( و نمایش آن به اپراتورها استفاده مي شود. 
ــرا بر روي  ــل نصب و اج ــن ابزار ها قاب ــر دو ای ه
ــتم عامل  ــر سیس ــي ب ــتگاه هاي کاري مبتن ایس
ــتگاه هاي  ــند. ایس Unix و Windows مي باش
کاري پیشنهادي از طرف شرکت Foxbor، مدل 
ــش و یا بر روي  ــتگاه هاي پای AW51 براي ایس
ــد. نرم افزار هاي  ــای معمولي PC مي باش رایانه ه
 Display برنامه اي با عنوان IA ــامانه ی قبلي س

Manager بود.

 FoxView 1.3.5. نرم افزار
ــه فرآیند  ــک پنجره ب ــزار FoxView ی ــرم اف ن
ــند  ــط اپراتوري کاربرپس ــک راب ــد که ی مي باش
ــن نرم افزار  ــتفاده از ای ــد. با اس ــم مي کن را فراه
ــتگاه هاي کاري  ایس ــوع  ن ــر دو  ــوان در ه مي ت
ــا  ــر ی ــا ه ــر Unix و Windows ب ــی ب  مبتن
ــات مربوط به  ــت، تنظیم ــای پلن ــه ی داده ه هم
ــردازش داده های  ــا، منوهاي فرآیند و پ اپراتوره
ــورت زمان واقعی  ــامانه به ص ثبتي موجود در س

تعامل نمود.

2.3.5. مرکز کنترل و پایش25 براي 
IA Series سامانه هاي

ــامانه هاي س ــرای  ب ــش  پای و  ــرل  کنت ــز   مرک
ــاژوالر برای مصارف  ــه صورت م  IA Series، ب
صنعتی طراحی شده است که می تواند به صورت 
سفارشی برای ارایه ی انعطاف پذیري باال در نصب 

مؤلفه هاي IA Series پیکربندی شود.
ــتفاده از فناوری  ــرل و پایش برای اس ــز کنت مرک
ــده و برای  ــطح طراحی ش ــات نمایش مس صفح

پایش چند صفحه اي ایده آل است.

3.3.5. مدیریت کارایي دارایي ها26 
ــواردي چون کارایي تجهیزات  این ابزار بر روي م
ــات تأمین و  ــت اطمینان، اطالع ــي درنگ، قابلی ب
ــری براي تمام  ــتیباني و تصمیم گی نگهداري، پش

دارایي هاي پلنت تمرکز دارد.

25. WorkCenter
26. Asset Performance Management

SFC/ST شکل15. نمایي از پنجره ی ابزار

FoxView شکل 16. نمایي از پنجره ی
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ــتاندارد  ــه مبتنی بر اس ــات کاماًل دوطرف   عملی

IEEE 802.3؛
     بسط و گسترش آسان بر حسب نیاز عملیات یک 
پلنت، که شامل راه حل هاي بي سیم نیز مي باشد؛

ــب با 1  ــه ی نص ــیار در هزین ــي بس     صرفه جوی
سامانه ی مبتني بر شبکه و گسترده ی واقعي؛

ــریع تر با سرعت ارتباطي     پهناي باند باالتر و س
یک گیگابیت بر ثانیه

ــخ هاي سریع به وقوع خطاها، و پیاده سازي     پاس
قابلیت افزونه در تمام سطوح

   الیه ی امنیت پیشرفته یا توسعه یافته در مقابل 
خطرات داخلي و بیروني و همچنین آسیب پذیري

   داراي امنیت مجازي27؛
      سازگار با استاندارد NERC؛

      داراي گواهي امنیت Wurltech؛
ــیریابي  ــکاري مس ــوي ابت ــورداری از الگ     برخ
ــد، که  ــه نقطه هوشمند28مي باش ــه ب داده ی نقط
ــن پروتکل ارتباطي  امکان اجراي هم زمان چندی

را فراهم مي کند؛
ــوري  ــوییچ هاي فیبرن ــاوري  س ــتفاده از فن    اس
استاندارد، که   براي تشخیص خطا و تصحیح آن 

بهینه شده است.
27.Cyber secure
28.Smart point-to-point data routing

 ArchestrA System 4.5.  نرم افزار
Platform

ــتر نرم افزاری تکي  ــتر ArchestrA یک بس بس
 SCADAــازی و مقیاس پذیر را برای یکپارچه س
ــامانه هاي MES و  ــش، س ــارت و پای HMI نظ
ــل یکپارچه ی  ــک راه ح ــامانه های EMI با ی س

مدیریت عملیات فراهم می کند.
ــزار،  ــن نرم اف ــه ی ای ــعه ی یکپارچ ــط توس محی
ــی ءگرا بوده و مجموعه ای از  مبتنی بر رویکرد ش
 خدمات مشترک به شما امکان ساختن یک مدل 
ــت را فراهم  ــترش از پلن ــاده تکي و قابل گس س
ــی در حال کنترل  ــد که فرآیندهای فیزیک مي کن
ــامانه ی  ــتر س ــت. بس ــته اس را به نمایش گذاش
ArchestrA همچنین باعث می شود پیکربندی، 
ثبت، نگهداری از اطالعات در زمان واقعی تنها با 

یک کلیک ساده صورت گیرد.
ــامانه نیز فراهم می کند با عملکرد باال  پلتفورم س
ــیو و بازیابی،  ــورخ فرآیند را با تاریخ تولید آرش م
ــرور اطالعات صنعتی است که به  همراه با وب س
ــازمان و ارایه اطالعات  ــم گیری ساده س طرز چش

عملیات در درون سازمان شما به تمام عملیات.

5.5. دیگر ابزار هاي نرم افزاري 
با توجه به این که توصیف و تشریح همه ابزار هاي 
نرم افزاري در این مقاله قابل پوشش نمي باشد به 
ارایه ی فهرست ابزار هاي نرم  افزاري مورد استفاده 
ــامانه هاي کنترل Foxboro در جدول 1  در س

بسنده شده است.

6. مشخصات شبکه
ــامانه ی IA Series از نوع  ــذرگاه اصلي در س گ
ــرخ 1 گیگابیت و  ــرعت باال با ن ــیار س اترنت بس
ــبکه ی مبتني بر این  ــد. ش 100 مگا بیت مي باش
ــامانه ی IA Series، تحت عنوان  ــذرگاه در س گ
ــوده و  ــرح ب Mesh Control Network مط
ــبکه ی کنترل  ــد. ش داراي قابلیت افزونه مي باش
ــری از تجهیزات  ــره گی ــود محافظ، با به مش خ
ــامانه را  ــت Invensys امکان پیکربندی س اترن
ــرآورده کردن نیازهای عملکردي و کارایي  براي ب
یک پلنت فراهم مي کند. بعضي از ویژگي هاي این 

شبکه عبارت است از:
ــوییچ هاي  ــامانه از طریق س ــاس پذیری س    مقی

اترنت، 8 درگاه یا بیشتر؛
ــریع )100 مگابیت در  ــت س ــتیبانی از اترن    پش
ــال UpLink( اترنت  ــه( و Gigabit )اتص ثانی

)1000 مگابیت در ثانیه(؛
ــبکه ی باالتر با  ــاژوالر به ش ــاي م    Uplinkه

سرعت باالتر و با استفاده از استاندارد هاي 
1 Gb 1000Base-T, 1000Base-SX,1000Base-
LX, 1000Base-LX/LH, 1000Base-BX and 
1000Base-ZX standards

FoxView شکل 17. پنجره ی نمایش نمودار ها در

IA Series شکل 18. مرکز کنترل و پایش براي سامانه هاي

شکل 19. تجهیزات شبکه ی کنترل مش
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Workstation Software

1 Workstation Server for Windows Server 2003 Software Overview Microsoft Windows 
Server 2003 Operating System

2 Time Synchronization Overview

3 FoxAlert Alarm Manager

4 FoxDraw Display Builder and Configurator

5 I/A Series Configuration Component (IACC) Engineering Package for Windows XP Pro-
fessional Edition

6 FoxPanels Configuration and Run-Time Software

7 FoxView Software

8 Sequence of Events

9 Transient Data Recorder and Analyzer

10 Alarm Shelving Tool Software

11 NetSight Console for Use with The MESH Control Network

12 Physical Properties Library

13 FoxAPI and Networked FoxAPI Integration Software 0299

14 Sequential Function Chart/Structured Text (SFC/ST) Configurator and Display Manager

15 InBatch 9.0 Software

16 DMCplus Connect and Bridge

17 AIM*AT I/O Gate for Applicom

18 AIM*AT I/O Gate for DDE

19 AIM*AT I/O Gate for ModbusPlus

20 AIM*AT I/O Gate for ModbusTCP

21 AIM*AT I/O Gate for ModbusTCP

22 AIM*AT I/O Gate for OPC

23 FoxCTS -- Change Tracking Software

24 Information Network Interface (INI) Software for Solaris Systems and
Windows Systems

25 FOUNDATION Fieldbus Device Descriptor Explorer Software (DD Explorer)

26 I/A Series Field Device Manager for IACC and FOUNDATION Fieldbus Engineering and 
Device Management for Field Devices

27 Alarm and Message Interface Software

28 Intelligent Field Device Configurator FoxCom and HART Protocols

Foxboro جدول2. فهرست ابزار هاي نرم  افزاري مورد استفاده در سامانه هاي کنترل
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ــري  بکارگی ــا  ب  IA Series ــش  م ــبکه ی  ش
ــاري،  ــرفته ی تج ــی پیش ــاي ارتباطات فناوري ه
ــاوم و نیرومند،  ــي مق ــاي صنعت  در پیکربندي ه
شبکه ای کارا با قابلیت خودمحافظتی و با قابلیت 
ــترس پذیری باالیي فراهم مي کند. این شبکه  دس
ــال داده ی در  ــرعت انتق ــتگاه را با س  هزاران ایس
حد گیگابیت بین سوییچ هاي شبکه به هم متصل 
ــعه در آینده را  ــاي باند مورد نیاز براي توس و پهن

نیز فراهم  مي کند.
ــطح  ــته هاي کاربران مختلف در س با توجه با نوش
ــن DCSها،  ــه ی بی ــوص مقایس ــا، در خص دنی
مشاهده مي شود که سامانه ی foxboro ، داراي 

قابلیت اطمینان باالمي باشد.
سامانه ی DCS اخیرfoxboro  داراي ارتباطات 
مبتني بر فیبرنوري بوده و داراي ماژول هاي واسط 
ــتفاده از  ــامانه ها به جاي اس ــي با دیگر س ارتباط

تجهیزاتي چون Terminal Server مي باشد.

1.6.توپولوژي هاي شبکه
توپولوژي هاي مختلفي که مي توان تجهیزات را به 

هم متصل نمود عبارتند از:
  Linear
  Ring
  Star
  Inverted tree
  Modified inverted tree

شکل20. توپولوژي خطي شبکه ی کنترل مش

شکل21. مثالي از پیاده سازي شبکه ی کنترل مش

رل
ــت

ــ
کن

[1] SCADA vs DCS, http://members.iinet.
net.au
[2] DCS or PLC? Seven Questions to Help 
You Select the Best Solution, http://www.
sea.siemens.com/
[3] DCS, PLC, PC, or PAS, What it is? Or 
what it does?, Control Magazine, JULY 2001
[4]When to Consider DCS vs a PLC, Inven-
sys Foxboro Foxboro, 2003
[5] DCS or PLC? What is the difference?, 
Internet Rsources
[6] SPPA-T2000 User Documentation, Ver-
sion 8.5
[7] SPPA-T2000 User Documentation, Ver-
sion 7.4
[8] TELEPERM XP System Overview, 
Siemens Power Generation, http://www.
pg.siemens.com/en, 2002

منابـــــع و مراجـــــع:



91
اد 

رد
 خ

 / 1
32

ی 
ـاپ

 پی
/ 2

ره 
ـما

 ش
/15

ال
سـ

49

ــد که هدف از  ــتاتیک و دینامیک، مالحظه ش ــمت نهم این مبحث، ضمن معرفی دو روش اندازه گیری اس ــما ره ی قبلی ماهنامه و در قس در ش
ــامانه های اندازه گیری جریان1،  ــت. از این رو س ــیاالت به قصد فروش اس نگارش این مطلب تبیین روش های دینامیک در اندازه گیری جریان س
ــامانه ها و چگونگی چیدمان متعلقات فوق تشریح شد. سپس در ادامه ی بحث، رایانه های اندازه گیری  ــتفاده در این س حداقل تجهیزات مورد اس
جریان که وظیفه ی انجام محاسبات دقیق حجم سیال تبادل شده و صدور صورت حساب را به عهده دارند معرفی شدند. در این قسمت از مقاله 
سعی نگارنده بر این است تا روش های معمول و قابل قبول در انجام محاسبات دقیق حجم که مبتنی بر استانداردهای API است تشریح شود.

1-Metering Skid

قسمت دهم

لد
ــ

ــ
ــ

فی

مهندس محمدحسن موحدی
اداره تحقیقات و استانداردهای

)IPS( نفت 
movahed61@nipc.net

movahed61@gmail.com

واژه های کلیدی:
اندازه گیری جریان سیاالت
اندازه گیری به قصد فروش

اندازه گیری محاسبات حجم
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لد
ــ

ــ
ــ

فی

5.9. محاسبات حجم دقیق و واقعي 
مایعات تبادل شده

ــیال  ــه اندازه گیری جریان س ــر از این   ک صرف  نظ
ــت، ارقامي  ــوده اس ــتگاهي ب ــا چه روش یا دس ب
ــود رقم هاي  ــتگاه  ها خوانده مي  ش ــط دس که توس
ــبات دقیق  ــا انجام محاس ــت که باید ب خامي اس
ــات و هیدروکربور منتقل  ــه حجم واقعي از مایع ب

ــوند. بنابراین براي حصول نتیجه   ــده تبدیل ش ش
ــباتي، فصل 12 از  ي مطلوب بهترین منبع محاس
مجموعه استانداردهاي API است. پیش تر دیدیم 
ــتانداردها، متعلق  ــه فصل 5 از این مجموعه اس ک
ــیال و معرفي فناوری ها و  به اندازه گیری جریان س

روش های مختلف اندازه گیری است.
صرف نظر از این  که محاسبات ما به روش قدیمي 
ــود یا توسط رایانه، بعد از  ــت انجام مي  ش و با دس
پایان بارگیري و قرائت ارقام مربوط به دستگاه های 
اندازه گیری و برای تکمیل محاسبات، به دو عامل 

مقدماتی مهم دیگر نیاز داریم:
ــار،  ــه  ي اندازه گیری مربوط به فش ــات اولی اطالع
ــده که  ــواد منتقل ش ــه  ي خلوص م ــا و درج دم
ــي عملیات  ــگام بارگیري و ط ــن اطالعات هن ای

اندازه گیری به دست خواهد آمد.
ــبات که  ضریب  هاي مورد نیاز جهت انجام محاس
ــا و چگونگي  ــي به ضریب ه ــت  یاب باید روش دس
ــول و معیارهای  ــاس اص ــر اس ــري آن ب به کارگی
ــباتی ویژه از  ــده در جداول و روابط محاس قید ش

استانداردها استخراج گردد.
ــده در  ــد ش ــل قی ــت مراح ــت رعای ــي اس بدیه
ــه  ي  ــي در نتیج ــه آن دقت ــا را ب ــتانداردها م اس
ــبات نزدیک مي  کند که خریدار محصوالت  محاس
نیز با اطمینان خاطر به امر بارگیري و انتقال مواد 
ــده خواهد پرداخت. بنابراین، متذکر  خریداري ش
ــود این دقت باید در تمام امور اندازه گیری  مي ش
که هم چون حلقه های یک زنجیرِ به هم پیوسته  اند 
رعایت گردد. مي  دانیم در انجام محاسبات، عوامل 
مجهول براي ما تنها وابسته به ادوات اندازه گیری 
ــت  ــا دخال ــز ب ــي از آن نی ــه بخش ــت، بلک  نیس
 انسان ها در عملیات )به  ویژه هنگام محاسبات( بروز 
ــت عمل کرد بخش  ــد. از جانب دیگر، صح مي  کن
ــخت  افزار مورد  مربوط به ادوات اندازه گیری و س
ــره  برداري  ــت به چگونگي به ــر نیز ممکن اس نظ
خود ما برگردد که در بخش صحت سنجي در این 

 خصوص توضیحات بیشتري ارایه خواهد شد. 
ــار و  ــل مهم در تعیین حجم، فش ــه عوام  از جمل
ــت. در ثبت  ــت خاصی برخوردار اس ــا از اهمی دم
 دستي، بهره  بردار موظف بود هر دو ساعت یک  بار 
نتیجه ي بارگیري را در برگ هاي مخصوص ثبت 
ــبات نیز به  صورت  وقایع1 ثبت نماید. آن گاه محاس
ــد. هرچند امروزه محاسبات  ــتي انجام مي  ش دس

1- Log sheet

توسط رایانه انجام مي  شود، اما در اصول کار هیچ 
گونه تغییري حاصل نشده است. در ادامه با توجه 
ــده،  برخي از این  ــث   هایي که در API ش به بح

اصول که مهم   تر است به شرح داده مي  شود.

اصول تعیین حجم:
ــار و چگالي سیال از مهم   ترین  سه عامل دما، فش
ــخصه  ها در محاسبات تعیین حجم به حساب  مش
ــده بود که در  ــته پیش   بیني ش مي   آیند. در گذش
ــاعت یک بار و هم   زمان  ــرگ ثبت وقایع هر دو س ب
ــیال منتقل شده، به   صورت  با ثبت میزان حجم س
ــار هم ثبت  ــوط به دما و فش ــتي مقادیر مرب دس
ــوند. علت این امر این بود که در طول بارگیري  ش
این ارقام تغییر پیدا مي  کردند، بنابراین باید دماي 
ــار میانگین وزني3  میانگین وزنيTWA( 2( و فش
)PWA( را محاسبه و در محاسبات نهایي تعیین 

حجم لحاظ نمود. 

:PWA محاسبه ی
 API ــتاندارد  اس  8.1.22 ــد  بن از  ــتفاده  اس ــا  ب
MPMS 12.2.2 میانگین فشار وزني به دو گونه 

محاسبه می شود:
محاسبه ی میانگین حسابی فشار که بر مبنای یک 
ــارهای  ــل بارگیری، در این حالت فش دوره   ی کام
ــدت بارگیری با هم  ــده در طول م اندازه گیری ش
ــابی شده و بر تعداد کل دوره   های ثبت  جمع حس

فشار تقسیم می  شوند:
PWA = [SUM1

n(Pi)]/n

ــادالت نفتی  ــن در مب ــن روش میانگی ــه، ای البت
جمهوری اسالمی ایران معمول نیست.

2-Temperature Weighted Average  
3-Pressure Weighted Average  

ــر مبنای  ــار ب ــی فش ــن وزن ــبه ی میانگی محاس
ــار، دما و جریان سیال؛  دوره  های زمانی ثبت فش
ــد پایانه   های نفتی در  در این روش که مورد تأیی
ــه  ــاعته س ــت در دوره  های دو س وزارت نفت اس
ــده اندازه گیری و در محاسبات لحاظ   عامل یاد ش

می  گردد:
PWA = [SUM (Pi × Vi)] / Vt

که در آن:
i :Pi امین فشار ثبت شده

i :Vi امین حجم ثبت شده

Vt: حجم کل جابه  جا شده

n: تعداد دوره   های ثبت فشار و دما

:TWA محاسبه ی
ــد 8.1.26  ــتفاده از بن ــا اس ــابه و ب ــه طریق مش ب
ــتاندارد API-MPMS-12-2-2 میانگین دمای  اس

وزني نیز به دو گونه محاسبه می شود:
ــابی دما بر مبنای یک  ــبه ی میانگین حس محاس

دوره  ی کامل بارگیری:

TWA = [SUM1n(Ti)]/n

محاسبه ی میانگین وزنی دما بر مبنای دوره  های 
زمانی ثبت فشار، دما و جریان سیال:

TWA = [SUM (Ti × Vi)] / Vt

ــد، آن چه در  ــز بیان ش ــتر نی ــان   گونه که پیش  هم
مبادالت نفتی ما معمول است استفاده از دومین 
ــبه ی میانگین می  باشد از این رو در  روش محاس
ــتار نیز مبنای تمام محاسبات ما همین  این نوش

روش خواهد بود.

Temp Meter Time

71:2 21345.4 14:00

72:4 42012.0 16:00

72:4 60098.6 18:00

72:4 82112.8 20:00

72:1 103321.1 22:00

72:0 125675.3 24:00

70:7 138992.9 02:00

      محاسبه ی دمای حجمی به روش اول:

 TWA =
[71.2+(72.4×3)+72.1+72.0+70.7]/7=71.8 oF

      محاسبه ی دماي حجمي به روش دوم:
 71.2×21345.4 = 1519793
 72.4×(82112.8- 21345.4) = 4399560
 72.1×(103321.1- 82112.8) = 1529118
 72.0×(125675.3- 103321.1) = 1609502
 70.7×(138992.9- 125675.3) = 941554

 Ave. Temp:
 TWA= (1519793+4399560+1529118+
1609502+ 941554) / 138992.9 = 71.9 oF

لد
ــ

ــ
ــ
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لد
ــ

ــ
ــ

فی

ــود دماي 71/9oF با هیچ  کدام       مالحظه مي  ش
از ارقام ثبت شده در جدول مطابقت ندارد، چون 
ــیال در بازه  هاي زمانی  در محاسبات به دماي س
ــده  ــوب به آن توجه ش ــاعته و حجم منس دو س
 TWA ــت. هم چنین در دو روش محاسبه ی اس
ــی روش دوم  ــدارد؛ ول ــی وجود ن ــاوت چندان تف
ــبات حجم واقعی سیال را به واقعیت بسیار   محاس

نزدیک  تر خواهد  کرد. 
    حال چنان چه بیش از یک دستگاه اندازه گیری 
ــاي وزني  ــد، دم ــرویس باش ــیال در س جریان س
ــه صورت  ــتگاه ب ــه هر دس ــوط ب )TWA( مرب
مستقل محاسبه و مي  توان از ارقام به  دست آمده 
ــابي گرفت، اما کمي جلوتر خواهیم  میانگین حس
ــابي  ــبه ی میانگین حس آموخت نیازي به محاس
ــبات تصحیح براي هر دستگاه  نیست بلکه محاس
به طور مستقل انجام مي  شود. در مورد فشار وزني 
ــیوه  ي فوق عمل  ــتگاه نیز به ش )PWA( هر دس

مي شود.

Meter No. 1 Meter No. 2 Meter No. 3

Time Meter Temp. Press. Meter Temp. Press. Meter Temp Press.

Initial Time

12:00

14:00

16:00

18:00

20:00

22:00

24:00

02:00

Closing Time

Counter (Total

Totalizer

CPL یا ضریب تصحیح به ازای فشار6
درجه  ی API 7 یا گران روی نسبی8

: MF محاسبه ی
ــش دوم، فصل  ــد 7 از بخ ــه که در بن ــان   گون هم
ــن عدد که  ــت، ای ــتاندارد API آمده اس 12 اس
ــش و هنگام  ــق آزمای ــت از طری ــد واحد اس فاق
صحت سنجی محاسبه خواهد شد. در محاسبات، 
این عدد با چهار رقم اعشار نمایش داده می شود.

: CTL محاسبه ی
پیش   تر دیدیم که طبق مفاد استاندارد و هم چنین 
براساس قرارداد، مبنای محاسبات ما برای تعیین 
حجم مایعات هیدروکربوری دمای 60oF در نظر 
ــود )که در این دما محصول ما دارای  گرفته می ش
ــود(. هنگام  ــای خواهد ب ــش مولکولی ویژه  آرای
عملیات بارگیری، با افزایش یا کاهش دما آرایش 
ــبات  مولکولی فوق تغییر کرده و چنان چه محاس
جبران سازی روی آن انجام نشود ارزش واقعی آن 
ــک خواهد بود. تغییرات چگالي  محصول مورد ش
ــواد هیدروکربوری، به عواملی هم چون تغییرات  م
دما )از نظر افزایش یا کاهش دما( ضریب تناسب 
ــبندگی سیال  تغییرات دما و افزایش حجم9، چس
ــته و برای تمام  ــتگی داش و درجه ی API آن بس

مواد به یک میزان نخواهد بود.
 )CTL( ــا ــه ازای دم ــب تصحیح ب ــدار ضری مق
بستگي به چگالي پایهRHOb( 10( و دماي وزني 
ــته که هم  ــع )TWA( هنگام بارگیري داش مای
 API ــت و هم طی جداولی در قابل محاسبه اس

6-Correction for effect of Pressure on Liquid
7- API Gravity
8-Relative Densiti
9-Thermal Coeffecient of the Liquid and 
Temperature
10-Base Density

ــی می   باشد )استاندارد API. بخش  قابل دسترس
12.2.5.3. اما چگالی جرمی مایع در واحد حجم 
ــان داده می شود یا در  که با عالمت 11RHO نش
ــتاندارد اندازه گیری شده )چگالی پایه(  شرایط اس
ــت در هر دما و  ــت این کیفی یا این  که ممکن اس
ــاری اندازه گیری شده باشد که آن   را با پسوند  فش
ــان می   دهیم )RHOobs( و الزم است  obs 12نش
که محاسبات را به شرایط پایه برگردانیم. جداول 
ــه برای مواد  ــرایط پای ــوط به این ارقام در ش مرب

مختلف به شرح زیر است:
ــا  ــه ی API و دم ــه ازای درج ــدول 6A ب  - ج
ــه   ي فارنهایت( برای نفت خام و دیگر موارد  )درج
ــتخراج  ــور طبیعی اس ــه به ط ــوری ک  هیدروکرب

می   شوند )همانند میعانات گازی(.
- جدول 6B برای فرآوردهای نفتی )نفت سفید، 

بنزین، نفت گاز و ....(
ــبی و دما  ــی نس ــه ازای چگال ــدول 24A ب  - ج
ــه   ی فارنهایت( برای نفت خام و دیگر موارد  )درج
ــتخراج  ــور طبیعی اس ــه به ط ــوری ک  هیدروکرب

می  شوند )همانند میعانات گازی(
ــبی و دما  ــی نس ــه ازای چگال ــدول 24B ب  - ج
)درجه   ی فارنهایت( برای فرآوردهای نفتی )نفت 

سفید، بنزین، نفت گاز و ....(
ــبی کمتر  - جدول 24 برای مایعاتی با چگالی نس

از 0/6112
ــا  دم و  ــی  چگال ازای  ــه  ب  54A ــدول  ج  - 
ــرای هیدروکربورهای  ــیوس( ب ــه   ی سیلس )درج

طبیعی
ــا  دم و  ــی  چگال ازای  ــه  ب  54B ــدول  ج  - 

)درجه   ی سیلسیوس( برای فرآوردهای نفتی

11-Density of liquid in mass per unit volume
12-Obsereve

ــوط به هر دو  ــار مقادیر مرب ــتون دما و فش در س
ساعت یک بار درج مي  شود، اما در انتها این مقادیر 
 صرفاً معدل   گیري نخواهد شد، بلکه معدل  گیري به

 صورت حجمي انجام مي   شود. براي مثال به ارقام 
فرضي در جدول باال، که مربوط به بخشي از برگ 
ــت توجه  ــتگاه اس ثبت وقایع و اطالعات یک دس

بفرمایید.
ــبات تعیین حجم، باید چهار  در روند انجام محاس

ضریب لحاظ شود:
MF یا ضریب دستگاه اندازه گیری4

CTL یا ضریب تصحیح به ازای دما5

4-Meter Factor
5-Correction for effect of Temperature on 
Liquid

لد
ــ

ــ
ــ

فی

Meter No. 1 Meter No. 2 Meter No. 3

Time Meter Temp Press Meter Temp Press Meter Temp Press

Initial Time

12:00

14:00

16:00

18:00

20:00

22:00

24:00

02:00

Closing Time

Counter (Total

Totalizer

نمونه ای از برگ های ثبت وقایع
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نکته  ي 1: 
 6A ــداول ــالمی از ج ــت جمهوری اس وزارت نف
ــتفاده  ــاص از جدول 24 اس ــوارد خ و 6B و در م

می نماید.

نکته   ي 2:
ــار از  ــا چهار رقم اعش ــح CTL ب ــب تصحی ضری
ــبات اعمال  ــتخراج و در محاس جدول مربوطه اس

می شود )استاندارد API بخش )12.2.8.3.
ــبه ی CPL : هر مایع نفتي اگر در معرض  محاس
فشار قرار گیرد، چگالي آن تغییر مي   کند. تغییرات 
 فوق به چهار عامل فشار وارد شده، ضریب تراکم

ــار بخار تعادلي  ــار پایه، و فش  پذیري مایع13، فش
ــتگي دارد. قابل ذکر است ضریب تراکم  مایع بس

 پذیري نیز خود تأثیرپذیر از دو عامل چگالي پایه 
ــگام  ــي )TWA( در هن ــاي وزن )RHOb( و دم
ــت. مقدار CPL از رابطه   ي زیر قابل  بارگیري اس

محاسبه است:

که در آن، P همان فشار میانگین وزني بر حسب 
ــت و در  PSIg و F ضریب تراکم   پذیري مایع اس
 API ــتاندارد جدولي در بخش 2 از فصل 11 اس
ــي  دسترس ــل  قاب  )IPS-MPMS-11.2.2M( 
ــب، برای آب برابر  ــد. برای مثال این ضری مي    باش
ــت با 3.2×6-10 که در محاسبات تعیین حجم  اس
پایه صحت سنج   ها با استفاده از آب کاربرد زیادی 
ــبات دخالت خواهد کرد. ضریب  دارد و در محاس
تصحیح CPL نیز با چهاررقم اعشار در محاسبات 

اعمال می شود14.
ــت، از  ــیار کوچک اس از طرفی چون میزان F بس

ــط تیلور کمک گرفته و  بس
ــکل زیر  ــه   ی باال به ش رابط

ساده می شود:
CPL = 1 + PF

: MF محاسبه ی
ــژه  ای بوده و  ــبه ی MF دارای اهمیت وی محاس
تمام سعی ما در آزمایش   های واسنجی، به دست 
ــاد به ضریب  ــح و قابل اعتم ــی صحی آوردن رقم
ــتگاه اندازه گیری جریان است.  فوق برای یک دس
ــح و تعدیل  ــب تصحی ــبه    ي MF ضرای در محاس
ــه عنوان اولین  ــت که ب ــار مورد نیاز اس دما و فش
ــباتی دقیق و قابل  ــت. محاس ــبات اس گام محاس
ــه ی آن با  ــه اطالعات اولی ــتناد خواهد بود ک اس
دقت و حوصله استخراج شده باشد. گاهی ممکن 
ــنج  ــزان دما از روی یک دماس ــت خواندن می  اس
ــول فنی انجام  ــا دقت و با رعایت اص ــه   ای ب شیش
ــر کوچک ممکن  ــن کوتاهي به ظاه ــود، همی نش
است تمام محاسبات را مخدوش بسازد. از طرفی 
با توجه به این   که شرایط فرآیندی واقعی با شرایط 
آزمایش متفاوت است )به ویژه دما، فشار، چگالی 
13-Liquid’s Compresseribility Factor
14- API MPMS 12.2.8.3

CPL =1 / (1- PF) 

و میزان جریان سیال( بخش زیادی از محاسبات، 
محاسبات جبران سازی خواهد بود. این عوامل در 
محاسبات به صورت ضرایب تصحیح وارد خواهند 
شد. در محاسبات MF نیز چهار ضریب زیر مورد 
استفاده قرار خواهد گرفت. محاسبات این ضرایب 
ــرح باال  ــتخراج آن ها از جداول به همان ش و یا اس

خواهد بود:
    CTLM
    CTLP
    CPLM
    CPLP
    CPSP

 : API محاسبه ی درجه ی
ــي نفت خام که  ــي از مهم   ترین خواص فیزیک یک
ــنجیده  ــاس آن س ــت بر اس ــادي نف  ارزش اقتص
مي   شود، وزن مخصوص است. در تبادل نفت خام 
ــه این عنصر اهمیت  ــکله    هاي صادراتي ب روي اس
ــود. اما باید گفته شود که اکثر  خاصي داده مي    ش
ــنده،  ــورهاي جهان به عنوان خریدار یا فروش کش
ــوص، این  ــه وزن مخص ــت دادن ب ــن اهمی ضم
ــي    کنند. این  ــا درجه    ي API بیان م ویژگي را ب
ــت ولي  ــخصه یک درجه  بندي آمریکایي اس مش
 Baume ــا درجه    ي ــورهاي اروپایي نیز ب در کش
ــت بیان  ــه از نظر عددي از API کوچک   تر اس  ک
 Baume ــه ی اروپایی ــود. اما امروزه درج مي  ش
ــتناد و استفاده قرار می    گیرد. گفته  کم    تر مورد اس
ــد درجه ی API قابل تبدیل به چگالی نسبی  ش
ــت، بنابراین باید به  گونه   ای محاسبه شود که  اس
شرایط قید شده در استانداردهای فنی مربوطه را 

رعایت کرده و در صورت لزوم معادالت حالت آن 
ــده باشد. اگر در اندازه گیری  به دقت استخراج ش
ــیمیایی  ــخصات فیزیکی و ش ــیال، مش جریان س
سیال تماماً اندازه گیری شود، نتیجه ی محاسبات 
و اندازه گیری نباید یکدیگر را نقض کنند. چگالی 
بسیاری از مواد هیدروکربوری که در سال 1981 
ــتاندارد API محاسبه و اندازه گیری  مطابق با اس
ــت B از بخش 1-2، فصل  ــت در پیوس ــده اس ش
ــر چگالی  ــت. اگ ــده اس ــتاندارد API آم 12 اس
ــبی یا وزن مخصوص15 مایع در دمایی غیر از  نس
 5A ــده باشد، باید از جدول 60oF اندازه گیری ش
ــتخراج و یا  ــادل آن    را در 60oF اس ــا 23A مع ی
ــود. اگر در نتیجه    ي  ــبه نم از طریق فرمول محاس
ــبات تطابق یا هم بستگی حاصل نشد، باید  محاس
ــتاندارد ASTM16 مراجعه شود. نتیجه ی  به اس
 ،API ــبات دقیق انجام شده روی درجه    ي محاس
 CTL ــا بتوانیم دو عامل ــا را هدایت می   کند ت م
ــت آوریم، در  ــا دقت بیش   تری به    دس و CPL را ب
نتیجه محاسبات حجم با دقت مضاعف خواهدبود.
درجه   ی API را با چهار رقم اعشار نمایش می   دهیم، 
ــتاندارد که مورد  ــون در جدول 6A  و 6B اس اما چ
استفاده   ی ما نیز هست با یک رقم اعشار نمایش داده 
شده است الزم است برای ورود به جدول    های فوق در 
محاسبات خود به روش زیر به نزدیک    ترین 0/5o آن 

 را گرد کنیم:

15-Specific Gravity
16-American Society for Testing & Materi-
als
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رقم اعشاری بین 0/3 و 0/7 معادل 0/5

رقم اعشاری بین 0/8 و 0/2 از رقم صحیح بعدی

شکل 8.9. دستورالعمل گرد کردن ارقام

ــبه  ــر قابل محاس ــه  ي زی ــه  ي API از رابط  درج
مي  باشد:

API deg = (141.5 / Sp. Gr.)- 131.5 
 [Sp.Gr.@60oF]

ــا  ی ــبه  محاس  60oF در  ــد  بای  Sp.Gr ــزان  می
اندازه گیری شده باشد، در غیر این   صورت مجبور 
ــه 60oF برگردانیم.  ــبات آن  را ب ــتیم محاس  هس
ــا 23A مقدار وزن  ــداول 5A ی ــم  چنین در ج ه

مخصوص قابل استخراج است.
ــیال:  ــم انتقال یافته ی س ــبه ی مقدار حج محاس
ــیال از رابطه  ی زیر  مقدار حجم انتقال یافته ی س

محاسبه می شود:

Q = MR × MF × CPL × CTL

تعریف ضریب ترکیبی:
ــک رابطه چند  ــر API زمانی  که در ی ــق نظ طب
عدد یا متغیر در هم ضرب می شوند، برای حصول 
ــداد و ضریب   های  ــدا باید اع ــه ی دقیق  ابت  نتیج
ــوند به طوری که در هر  کوچک  تر در هم ضرب ش
ــده  ــاری مجاز و توصیه ش مرحله تعداد ارقام اعش
ــپس مجاز هستیم حاصل ضرب  را گرد کنیم، س
ــزرگ   تر فرمول ضرب  ــده را در اعداد ب تجمیع ش
کنیم. حال در رابطه  ی باال سه متغیر را جدا کرده 

و یک ضریب جدید به نام CCF 17 یا ضریب 

17-Combined Correction Factor

ترکیبی تعریف می  کنیم:

CCF = CTL × CPL × MF
و در نتیجه:

Q = MR × CCF

ــتفاده از هر کدام از دو روش  معموالً در عمل اس
ــبات  ــی در نتیجه ی محاس ــر چندان ــوق، تأثی ف
ــت قواعد  ــزم به رعای ــت ولی ما مل ــد داش نخواه
API- ــده در بند 12.2.5.5 از استاندارد ذکر ش

MPMS-12-2 هستیم.
ــبه  ــت محاس اما خود MR به دو گونه ممکن اس

شود:
خواندن مستقیم مقدار حجم منتقل شده از روی 
ــمارنده؛ در این حالت مبنای محاسبات ما رقم  ش

روی Totalizer است:
MR = MRc- MRo

ــده در ابتدای  ــدار ثبت ش ــه در آن MRo مق ک
ــده در  عملیات بارگیری18 و MRc مقدار ثبت ش

انتهای عملیات بارگیری19 است.
ــم Totalizer به این لحاظ  ــتفاده از رق علت اس
ــم روی ــری رق ــتگاه اندازه گی ــه در دس ــت ک  اس

ــم و غیر قابل صفر  ــر قابل تنظی  Totalizer غی
ــاق می  افتد  ــت. این عمل در جایی اتف کردن اس
ــده از روی  که در برگ ثبت وقایع، عدد  قرائت ش

شمارنده ثبت خواهد شد. 
 20  K Factor دارای  ــه  ک ــتگاه هایی  دس در 

18-Opening Reading
19-Closing Reading
20-K-factor = Pulse per Unit Volume
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SI Units متر مکعب m3 سه رقم اعشار XX.XXX

لیتر Litter صفر رقم اعشار XX.0

USC Units گالن Gal دو رقم اعشار XX.XX

بشکه Bbl دو رقم اعشار XX.XX

هستند)مانند دستگاه های توربینی(، به روش زیر 
عمل خواهد شد:

Meter Indicated Volume (MR) = (Total 
Pulse) / (K Factor)

نکته: 
ــده یا  ــا حجم منتقل ش ــی ب ــدار MR را گاه مق
ــه  ویژه این   که در  ــم نمایش می  دهیم، ب I.V.21 ه
ــند بارگیری در بخش دو  فلوچارت محاسبات س
از فصل 12 استاندارد API-MSMP نیز با این 

نماد نمایش داده شده است. 
با این وجود، یادآوری مجدد این موضوع ضروری 
ــامانه  های امروزی نیز  ــد که در س به نظر می  رس
ــود، اما امروزه محاسبات  قواعد فوق رعایت می ش
توسط دست و روی کاغذ نیست بلکه توسط رایانه 

انجام می شود.

نکته: 
ــبه شده  ــاری حجم محاس نمایش تعداد ارقام اعش
متناسب است واحد اندازه گیری حجم سیال، مطابق 
 API-MPMS-12-2-2 با جدول 7 از استاندارد

به روش روبه رو خواهد بود:

محاسبه ی ناخالصی  ها:
ــتند  فرآورده  های نفتی معموالً فاقد ناخالصی هس
ــا در نفت خام معموالً  ــر گاهی اوقات آب( ام )مگ
ــوان ناخالصی  ــوبات به  عن ــکان وجود آب و رس ام
ــردن میزان  ــار ما برای لحاظ ک ــود دارد. معی وج
ــر، نمونه  ای  ــبات مورد نظ ــی ها در محاس ناخالص

21-Indicated Volume

ــیال به  صورت  ــت که در ابتدای بارگیری از س اس
 .)S&W( درصد حجمی یا درصد وزنی گرفته  ایم
ــه  ی خالص از  ــزان محمول ــاس، می ــن اس ــر ای  ب

رابطه ی زیر محاسبه می شود:

NSV = GSV × CSW

ــص  خال ــول  محص ــزان  می  NSV آن  در  ــه  ک
استانداردGSV ،22 حجم ناخالص استاندارد23 که 
قباًل تحت عنوان مقدار حجم انتقال یافته ی سیال 
ــت آوردیم و CSW ضریب اصالح  )یا Q( به دس
ناخالصی24 است. ضریب اصالح ناخالصی به روش 

زیر محاسبه می شود:

CSW = (1- [%S&W/100])

ــال یافته این  گونه  ــدار حجم خالص انتق پس، مق
محاسبه می شود:

NSV = MR × MF × CPL × CTL × CSW

ــب تصحیح ترکیبی می  توان را  در این حالت ضری
این   گونه تعریف کرد:

CCF = MF × CPL × CTL × CSW

مثال 1: 
ــتن اطالعات زیر، مطلوب است محاسبه ی  با داش

حجم انتقال یافته:
Pulse: 4,870,111
KF: 105 P/Bbls
Ave. Temp: 80oF
Ave. Press: 34 PSIg

22-Net standard Volume
23-Gross Standard Volume
24-Fiscal Correction for Sediment & Water

Meter No. 1 Meter No. 2 Meter No. 3
Time Deliverd

Bbls
Temp.

oF
Press.
PSIg

Deliverd
Bbls

Temp.
oF

Press.
PSIg

Deliverd
Bbls

Temp.
oF

Press.
PSIg

14:00 198 82.0 34 187 83.1 34 141 81.8 33
16:00 2878 83.0 34 2675 83.3 34 2543 82.3 34
18:00 5345 83.0 34 5401 83.5 35 5098 83.0 35
20:00 7898 82.3 34 7985 82.9 35 7439 82.0 35
22:00 10145 81.9 34 10007 81.8 35 9967 81.6 35
24:00 12489 81.0 34 12345 81.5 34 11989 81.3 35
Total 12489 12345 11989

og Sheet

MF: 0.9976
Grade: Gas Oil
API deg: 37.4o

F. Factor: 0.0000058 
[Compressability Factor]
CTL: 0.9905

حل
GSV = MR × CCF
MR = Pulse / KF = 4870111/105 = 46,382.01 
Bbls
CCF = CTL × CPL × MF
CPL = 1 + PF or CPL = 1/
(1-PF)
CPL = 1 + 34 × 5.8 × 10-6 = 1.0002
CCF = 0.9905 × 1.0002 × 0.9976 = 0.9883

حجم انتقال یافته:

GSV = 46,382.01 × 0.9883 = 45,839.34 Bbls

مثال2:
ــوط به یک  ــات زیر مرب ــه اطالع ــا فرض این ک  ب
ــامل اطالعات  گزارش بارگیری نفت  خام بوده و ش
ــده  ــام قرائت ش ــری و ارق ــتگاه های اندازه گی دس
مطابق با برگ ثبت اطالعات به اضافه  ی اطالعات 
خود دستگاه  ها و مشخصات سیال باشد، مطلوب 

است محاسبه ی حجم نفت خام انتقال یافته:

Starting Time: 13:50   
 Closing Time: 23:48
Grade: Crude Oil   
  Sp. Gr: 0.8514
F (Compressibility Fac): 5.8×10-6

Meter No. MF

1 1.0009
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2 0.9998

3 1.0011

حل:

ابتدا باید دمای حجمی و فشار حجمی مربوط به 
هر دستگاه اندازه گیری را به  دست آوریم:

دستگاه اندازه گیری اول:

T W A 1 = { ( 1 9 8 × 8 2 . 0 ) + [ ( 5 3 4 5 -
198)×83.3]+[(7898-5345)×82.3]+
[(10145-7898)×81.9]+ [(12489-
10145)×81.0]}/1248982.4 = oF
PWA1=34 PSIg

دستگاه اندازه گیری دوم:

T W A 2 = { ( 1 8 7 × 8 3 . 1 ) + [ ( 2 6 7 5 -
187)×83.3]+[(5401-2675)×83.5]+ [(7985-5401)                             
12345-)]+[81.8 ×(10007-7985 )]+[82.9×
82.7=12345/[81.5×(10007oF
P W A 2 = { ( 2 6 7 5 × 3 4 ) + [ ( 1 0 0 0 7 -
2675)×35]+[(12345-10007)×34]}/12345
          = 34.6 PSIg

دستگاه اندازه گیری سوم، به طریق مشابه 
می  توان نشان داد:

شرایط و اطالعات مورد نیاز جهت مراجعه دمای استانداردنوع محصولجدول
به جدول

6A نفت خام یا هر ماده  ی هیدروکربوری
طبیعی با یک فراورش ساده

60oF

60oF در API درجه   ی

6B60فراورده   های نفتیoF در API درجه   ی
6Cضریب انبساط حرارتیطبق قرارداد و توافق طرفین
6D60روغن   های روان کننده و گریس   هاoF در API درجه   ی
24A نفت خام یا هر ماده   ی هیدروکربوری

60oFطبیعی با یک فراورش ساده
60oF در ).Sp.Gr( وزن مخصوص

24Bفراورده   های نفتی
24Cضریب انبساط حرارتیطبق قرارداد و توافق طرفین

54A نفت خام یا هر ماده   ی هیدروکربوری
طبیعی با یک فراورش ساده

15oC
15oC روی در 

 

گران
54Bفراورده   های نفتی

54Cضریب انبساط حرارتیطبق قرارداد و توافق طرفین
54D15روغن   های روان کننده و گریس   هاoC گران روی در

-ASTM
D 4311
آسفالتجدول 1

60oF60oF در API درجه   ی

-ASTM
D 4311
جدول 2

15oC15oC روی در 
 

گران
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ــده ي مربوط به هر  حال مي  توان حجم اصالح ش
دستگاه اندازه گیری را به  دست آورد:

Q = MR × CCF
Q1 = 12489 × 0.99050 = 12370.36
Q2 = 12345 × 0.98940 = 12214.14
Q3 = 11989 × 0.99099 = 11880.98

و حجم کل مبادله شده:

QTotal = Q1 + Q2 + Q3 = 
12370.36+12214.14+11880.98
QTotal = 36,465.48 Bbls

ــري از ناخالصي  هاي  ــأله ذک چون در صورت مس
ــود، فرض را بر  ــده ب ــوبات نش احتمالي آب و رس
صفر بودن درصد ناخالصي گذاشتیم. اما چنان چه 
ــال واقعي ناخالصي  ــبات یک نقل و انتق در محاس
ــد( باید در  ــیم )به هر میزان که باش ــته باش داش

محاسبات لحاظ شود.
ــبات مثال 2 که حل یک مثال موردی  در محاس
ــرایط واقعی  ــی ش ــد از بعض ــه ش ــود، مالحظ  ب
ــت. اما آن چه در پیوست چهار  ــده اس صرف  نظر ش
ــبات کامل در یک تبادل  آمده است، روند محاس
ــان می دهد که در  مواد نفتی را به طور خالصه نش
ــت. این روند در  ــده اس 11 مرحله پیش  بینی ش
 API MPMS 12-2-2 ــتاندارد ــکل 1 از اس ش

در دسترس می باشد.
نکته: 

ــنایی بیش تر با روند محاسبات و شرایط  برای آش
ــت حادث  متفاوتی که هنگام بارگیری ممکن اس
شود، می   توانید به بخش  های مختلف از فصل 12 

TWA3=82.0oF
PWA3=34.8 PSIg

:CPL محاسبه ی
CPL = 1+PF
CPL1= 1+34.0×5.8×10-6 = 1.0002
CPL2= 1+34.6×5.8×10-6 = 1.0002
CPL3= 1+34.8×5.8×10-6 = 1.0002

مالحظه مي  شود میزان CPL در هر سه دستگاه 
به یک اندازه است.

:API محاسبه ی درجه ی

API deg = (141.5 / Sp. Gr.)- 131.5
API deg = (141.5 /0.8514)- 131.5 = 34.7

بعد از گرد کردن خواهیم داشت:
API deg = 34 

 API ــده و ــه TWA گرد ش ــتن س حال با داش
ــتگاه  ــه دس deg مي  توانیم CTL را براي هر س

و به طور جداگانه از جدول 6A به  دست آوریم:

TWA1= 82.5, API deg=34,  then: CTL1 
= 0.9894
TWA2= 82.5, API deg=34,  then: CTL2 
= 0.9894
TWA3= 82.0, API deg=34,  then: CTL3 
= 0.9897

گام بعدي محاسبه ی ضریب ترکیبي CCF است:

CCF = CTL × CPL × MF
CCF1 = 0.9894 × 1.0002 ×1.0009 = 0.99050
CCF2 = 0.9894 × 1.0002 ×0.9998 = 0.98940
CCF3 = 0.9897 × 1.0002 ×1.0011 = 0.99099

منابـــــع و مراجـــــع:
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1.API-MPMS

استاندارد API مراجعه نمایید.

6.9.معرفی جداول پرکارکرد
ــتاندارد API MPMS 11-1جدول  هایی  در اس
ــبات اندازه گیری حجم  ــت که در محاس آمده اس
ــبات  ــیال و هم چنین محاس ــده ی س ــل ش منتق
ــنجی دارای کاربرد زیادی دارد. برخی از  صحت س
رقم  های این جدول  ها از طریق محاسبه نیز دست 
ــه رجوع به  ــت ک ــت، اما این  گونه نیس  یافتنی اس

جدول  ها دقت محاسبات را کاهش دهد. 
ــوق از لحاظ  ــدول  های ف ــه  ی اول این  که ج نکت

پسوند این  گونه تقسیم بندی می  شوند:
ــوند A می  باشند برای  جدول  هایی که دارای پس
ــام، میعانات گازی و  ــی مانند نفت خ مواد طبیع
ــواد هیدروکربوری که تنها یک فراورش یا  تمام م
ــک  زدایی( روی آن انجام  ــاده )مانند نم فرآیند س
ــادی پیدا نکرده  ــت آن تغییرات زی ــده و ماهی ش

است، کاربرد دارد.
ــوند B می باشند برای  جدول هایی که دارای پس
ــد )محصوالت  ــرد دارن ــای نفتی کارب ــراورده ه ف
پاالیشگاه های نفت و محصوالت مایع پتروشیمی(.

ــند در  ــوند C می  باش ــدول  هایی که دارای پس ج
ــته و  ــران کاربرد زیادی نداش ــادالت نفتی ای مب
ــاطی مایع را  ــرای رجوع به آن باید ضریب انبس ب
ــه های نفتی ما  ــرار دهیم. هرچند در پایان مبنا ق
ــود، اما گاهی  ــتفاده نمی ش از این جدول زیاد اس
ــتری در محاسبات  ــت به تقاضای مش  ممکن اس

دخیل شود.
ــوند D می  باشند برای  جدول  هایی که دارای پس

مواد روغنی و گریس  ها کاربرد دارد.
ــت جدول  های ضریب تصحیح حجم مایعات  لیس

هیدروکربوری در صفحه قبل داده شده است.
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ایمنی کارکرد
Safety Integrity Level

برگردان: دکترشاهین امیرقاسمی

در این نوشتار اجمالی سعی گردیده است تا اصول اولیه 
ــرد به خواننده منتقل گردد. در  و مقدماتی ایمنی کارک
ــاس کارکرد ایمن  دنیای امروزی محصوالت زیادی براس
مطابق با استاندارد IEC 61508  ساخته می  شوند که 
آشنایی با مفاهیم این استاندارد برای استفاده کنندگان 
ــان برق، ابزاردقیق و کنترل غیر قابل اجتناب  و مهندس

است.
ــا توجه به این که این ترجمه از منابع اروپایی برگرفته  ب
  DIN EN 61508 ــتاندارد ــت همواره به اس شده اس
ــاره   هایی می گردد که عنوان کامل استاندارد »کارکرد  اش
ــده   ی الکتریکی/  ــاخته ش ــای ایمن س ــامانه   ه ایمن س
ــت.  ــل برنامه   ریزی« اس ــی قاب ــی/ الکترونیک الکترونیک
ــتاندارد  ــتاندارد DIN EN   61508 با اس  محتوای اس

 بین   المللی IEC 61508  مطابقت کامل دارد.

لد
ــ

ــ
ــ

فی

shahin.amirghasemi@iran.ir



  

91
اد 

رد
 خ

 / 1
32

ی 
ـاپ

 پی
/ 2

ره 
ـما

 ش
/15

ال
سـ

58

1.مبانی حقوقی و مفاهیم استاندارد

1.1.دالیل به وجود آمدن استاندارد
در زندگی امروزه، بشر با تجهیزات و دستگاه  های 
مختلف ساخت خود سر و کار دارد که در بسیاری 
از موارد، زندگی خود را وابسته به استفاده از این 
ماشین   ها ساخته است. به عنوان مثال می   توان به 
استفاده از خودرو، تجهیزات پزشکی و بسیاری از 

موارد دیگر اشاره نمود.
ــف،  مختل ــورهای  کش در  ــل  دلی ــن  همی ــه   ب
قانون   گذاران، قوانین مختلفی در خصوص ایمنی 
ــورهای  کارکرد تجهیزات وضع نموده   اند. در کش
اروپایی، EU1 وظیفه  ی وضع قوانین جهت حفظ 
ــالمتی افراد و کیفیت محیط زیست را برعهده  س
دارد. بر طبق این قوانین، محصوالت تولیدی باید 
ــظ ایمنی و  ــاص جهت حف ــخصات خ دارای مش

سالمتی مصرف   کنندگان باشند.
ــن قوانین در هر  ــارت بر اجرای ای ــؤولیت نظ مس
ــور با مسؤوالن و ارگان   های مربوطه است. در  کش
ــزات تولیدی باید به  ــتگاه   ها و تجهی خصوص دس
ــن ایمنی عمومی  ــاره نمود که بی این موضوع اش
ــان و همچنین  ــاخت انس و معمول مصنوعات س
ــی که در  ــرای تجهیزات ــی خاص ب ــن ایمن قوانی
ــرار می   گیرند،  ــتفاده ق کاربردهای ایمن مورد اس
ــال قوانین موجود  ــود. برای مث باید تمایز داده ش
ایمنی جهت استفاده در یک نیروگاه برق معمولی 
ــتند  ــک نیروگاه اتمی با یکدیگر متفاوت هس با ی
ــوب روش   ها و  ــتاندارد IEC 61508 چارچ و اس
ــی کارکرد( را تعریف  ــن ایمنی خاص )ایمن قوانی
ــتار منظور از کارکرد ایمن،  می   نماید. در این نوش

مورد اخیر می   باشد.

2.1. استانداردهای کارکرد ایمن 
ــدان قدیمی  ــتاندارد چن ــابقه  ی تدوین این اس س
نیست و باعث تدوین آن حادثه   ی اتفاق افتاده در 
سال 1976 در شهر Seveso در شمال ایتالیا در 
ــیمیایی می   باشد که  یک کارخانه   ی تولید مواد ش
 Dioxins این حادثه باعث نشت گاز بسیار سمی
ــت گردید. این امر باعث  TCDD در محیط زیس
ــون                    در خصوص صنایع با  ــع قان وض
خطرات باال برای سالمتی انسان و محیط زیست 
ــور آلمان تا تاریخ 31/7/2004 این  ــد. در کش ش
 DIN ــتانداردهای ملی آلمان قوانین در قالب اس
ــف گردید  V 19250  و DIN V 19251 تعری
)AK1-8(  ــطح ــت س ــرات بالقوه در هش  و خط

ــف کلمه   ی  ــدی گردیدند که  AKمخف طبقه  بن
AnforderungsKlasse می   باشد.

 DIN EN ــتاندارد  اس  2002 ــال  س از 
ــتانداردهای ملی گردیده  ــن اس 61508 جایگزی
ــای  ــرات و روش   ه ــدی خط ــه   بن ــت و طبق  اس
 SIL 1-4 مقابله   ي مؤثر با آن  ها در چهار گروه یعنی 

1.European Union

تعریف گردیده   اند.
ــته که به عنوان  با توجه به اهمیتAK  در گذش
یکی از استانداردهای رایج در بسیاری از کشورها 
ــتفاده قرار  ــن تجهیزات ایمن مورد اس  و همچنی
 SIL می   گرفتند برابری تقریبی این طبقه   بندی با

به شرح زیر می   باشند:
ــایر  س و  ــزات  تجهی ــه  ب ــک  کوچ ــارت   - خس

SIL 1: AK2 & AK3  اموال
ــزات و اموال، مجروح  ــارت بزرگ به تجهی - خس

SIL 2: AK4 شدن افراد
ــت منجر به فوت ــدن افراد و جراح  - مجروح ش

SIL 3: AK5 & AK6 
ــاد و صدمات جدی به  ــه، مرگ و میر زی - فاجع

SIL 4: AK7 محیط زیست
 DIN EN ــتاندارد ــاره شد اس همان  طور که اش
ــال 2001 از  ــب در س ــس از تصوی 61508  پ
ــه و قابل اجرا در  ــرف  2CENELEC پذیرفت ط
ــخیص داده شد.  ــورهای اروپایی تش کلیه  ی کش
 VDE ــط انجمن ــتاندارد در آلمان توس این اس
ــه و ثبت  ــماره  ی VDE0803پذیرفت ــا ش نیز ب
ــی قوانین و  ــت و به عنوان مرجع فن ــده اس گردی
تعاریف اصول کارکرد ایمن سامانه  های الکتریکی، 
ــه  ریزی ــل برنام ــی قاب ــی و الکترونیک  الکترونیک

ــن مورد  ــاص ایم ــای خ  3ELEPE در کاربرده
استفاده قرار می  گیرد.

ــتاندارد  اس ــن  اولی  IEC 61508 ــتاندارد   اس
ــت که به   کارگیری آن در تجهیزات  بین   المللی اس
E/E/PE به کاربرد آن   ها وابستگی ندارد. با توجه 
ــه این که در دنیای امروزی برخی از کاربردها از  ب
ــند به همین  ویژگی   های خاصی برخوردار می   باش
ــاخه   هایی ایجاد  ــتاندارد نیز زیرش دلیل از این اس
ــع و کاربردهای  ــت که مختص صنای گردیده اس
ــماره 1 به برخی از  ــکل ش ــتند. در ش خاص هس

استانداردهای زیر گروه اشاره شده است.

2.Comité Européen de Normalisation  
Électrotechnique
3.Electrical/Electronic/Programmable  
Electronic

شکل 1. برخی استانداردهای زیر گروه IEC 61508 جهت کاربردهای خاص

ــایر استانداردهای زیر  از دالیل به وجود آمدن س
ــت که نیاز  ــدن فرآیندهایی اس ــروه پیچیده ش گ
ــط دهه   ي 1990  ــه کارکرد ایمن دارند. تا اواس ب
ــدارات  ــایر م ــا س ــر و ی ــتفاده از میکروکنترل اس
ــاخت تجهیزات ایمن  ــع الکترونیکی در س مجتم
ــتفاده با هزینه   ي  ــر محتمل و یا در صورت اس غی
بسیار باالیی همراه بود به همین جهت استفاده از 
قطعات ساده و معمول در برق همانند انواع رله   ها 
و کنتاکتورها در ساخت تجهیزات با کاربرد ایمن 
متداول بود؛ اگرچه استفاده از قطعات الکترونیکی 
ــیاری از نظر  ــه   ی اقتصادی بس ــت صرف می   توانس

قیمت تمام شده داشته باشد.  
با پیچیده شدن فرآیند، افزایش نیازهای گوناگون 
نسبت به عملکرد تجهیزات ایمن باعث گردید که 
ــاخت این تجهیزات  ــک راه خود را در س الکترونی
ــده  ــاز نماید و باعث پایین آمدن قیمت تمام ش ب
ــتفاده از  گردد. همان  طوری که در حال حاضر اس

ــاص قابل  ــدرن خ ــای م ــتگاه   ه ــا و دس "PLCه
  IEC 61508 برنامه   ریزی که نیازهای استاندارد
ــیار  ــازند در کاربردهای ایمن بس را برآورده می   س

رایج می   باشند.

IEC 61508 2. اصول استاندارد
1.2. موارد جدید درIEC 61508  نسبت 

به استانداردهای قبلی
ــد  ــاره ش ــوری که در بخش 2.1 نیز اش همان  ط
ــتاندارد جدید  ــز اس ــن وجه تمای ــاید مهم   تری  ش
ــبت به  ــروه SIL نس ــار گ ــدی در چه ــه   بن طبق
استانداردهای قدیمی می   باشد. همچنین مفاهیم 
ــل در این  ــبت به قب ــز با تغییراتی نس ــی نی ایمن

استاندارد اصالح شده   اند.
در استانداردهای قدیمی کمیت به عنوان شاخص 
ــتفاده قرار می   گرفت که  و مالک ارزیابی مورد اس
ــن مورد کیفیت  ــتاندارد جدید عالوه بر ای در اس
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ــک فرآیند ایمن و همچنین پایین بودن  تمامی ی
احتمال خطرات باقی مانده نیزاز نکات مورد توجه 
می   باشند. همچنین چرخه   ی زمانی کارکرد ایمن 
تجهیزات4 نیز در استاندارد جدید تعریف  گردیده 

است که در بخش 4.2 به آن اشاره خواهد شد.

2.2. کم نمودن احتمال خطر
ــاره شد  ــته اش همان   طور که در بخش   های گذش
ــاخته شده  ــتفاده از محصوالت و تجهیزات س اس
ــت. با باال  ــرات احتمالی همراه اس همواره با خط
ــی از استفاده از  ــیب   های ناش رفتن خطرات و آس
ــان، اموال و محیط زیست، اتخاذ  تجهیزات به انس
ــد افزایش یابد. این  ــگیرانه نیز بای روش   های پیش 
ــگیرانه باید قادر به کم ک  کردن خطر  عوامل پیش 
ــتفاده از تجهیزات تا حد  خطرات طبیعی که  اس
بر طبق استاندارد کوچک  تر از 10-4 مرگ انسان 
در یک سال در نظر گرفته شده است. )به عبارت 
ــت یک انسان در یک سال  دیگر احتمال درگذش
ــه این احتمال  ــد. البت ــر اثر عوامل طبیعی( باش ب
ــز دارد و بین  2-10  ــن افراد نی ــتگی به س وابس
ــکل شماره 2  ــت. در ش ــان اس تا  10-4 در نوس
ــان در  ــرگ و میر یک انس ــروری بر خطرات م م
کشور آلمان نشان داده شده است که این احتمال 
ــورهای مختلف با توجه به شرایط اقلیمی،  در کش

اجتماعی و فنی متفاوت است.

3.2. خطرات قابل تحمل
خطرات قابل تحمل یا به عبارت دیگر قابل چشم 
ــتند و  ــی دارای تعریف دقیق و واضحی نیس پوش
ــی هر  ــاختار اجتماعی و سیاس تعریف آن   ها به س

کشور بستگی دارد.
ــاس روش   ها و تدابیر اتخاذ شده  در حقیقت براس
ــد خطرات بالقوه   ي متصور تا حد خطرات قابل  بای
ــل کم گردند. خطر باقی مانده باید برابر و یا  تحم
ــد. الزم به ذکر  ــر از خطرات قابل تحمل باش کمت
ــه   ي خطرات  ــن بردن کلی ــت که امکان از بی اس
ــدارد و  ــزات وجود ن ــتفاده از تجهی ــی از اس ناش
ــت وجود خواهد داشت  همواره مقداری خطر اس
ــی مانده بر عهده   ی  ــؤولیت این بخش باق که مس

استفاده کننده است که باید پذیرفته شود. 
ــص اتخاذ  ــرد فقط مخت ــردن ایمنی کارک ــاال ب  ب
ــد و کل  روش   ها و تدابیر برای تجهیزات نمی باش
ــانی، محیطی،  ــامانه که شامل عوامل انس یک س
ــخت   افزاری، نرم   افزاری است باید در روش   های  س
کم نمودن خطرات مد نظر باشد. در شکل 3 طرح 
گرافیکی کم نمودن خطر نمایش داده شده است.

4.2. چرخه   ي زمانی کارکرد ایمن
استفاده کننده یا به عبارت دیگر متولیان صنایع و 
ــزات در کاربردهای خاصی که ایمنی باالیی  تجهی
ــؤولیت کارکرد صحیح و  ــه می   کنند مس را مطالب
4.Safety life cycle

شکل 2.  نمودار اجمالی از احتمال خطرات مرگ و میر

شکل 3. طرح عمومی کم نمودن خطرات

شناسایی خطرات و همچنین اتخاذ روش   های کم 
نمودن خطرها در چرخه   ي زمانی کارکرد ایمن را 

بر عهده دارند.
  IEC 61508 ــتاندارد ــور اس ــن منظ ــرای ای ب

اقدامات زیر را تصریح نموده است:
ــاس  ــف خطرات بالقوه و ارزیابی آن  ها بر اس تعری
احتمال رخداد آن   ها برحسب تجهیزات بکار برده 
ــده و همچنین سایر عوامل جانبی و ساختاری  ش
ــاد خطرات را فراهم  ــک مجموعه که امکان ایج ی
ــد امکان خطرات  ــرای تجهیزات بای می   نمایند. ب
ــاس عدم کارکرد صحیح حسگرها،  احتمالی براس

ــن عملگرها )یک  ــا و همچنی ــده   ه ــرل کنن  کنت
ــرم   افزاری( با در  ــخت   افزاری و ن حلقه   ي کامل س
ــی و عمر مفید تجهیزات  نظر گرفتن عوامل زمان
در نظر گرفته شوند. برای این امر می   توان از ابزار 
و نرم   افزارهای خاص مانند FMEDA 5استفاده 
ــوان به عنوان  ــتر می  ت ــنایی بیش نمود. جهت آش
http://www.exida. اینترنتی  نمونه به سایت 

ــه  com/brochures/FMEDA.pdf  مراجع
ــتفاده از روش  ــکان دیگر، اس ــود. همچنین ام نم

Hazard Analysis می   باشد.
- اتخاذ روش   ها و انجام آن  ها در جهت کم کردن 
5.Failure Modes, Effects and Diagnostics 
Analysis
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خطر باقی مانده؛
ــتاندارد ایمنی  ــتفاده از تجهیزات دارای اس - اس

)SIL(؛
- بررسی دوره  ای رعایت قوانین و استانداردها؛

در شکل 4 مراحل فوق شده نشان داده شده اند.

5.2. وظایف تولیدکنندگان تجهیزات 
ایمن

ــان و  ــی و تحلیل خطرات، مهندس ــت ارزیاب جه
کاربران به اطالعات فنی تجهیزات مورد استفاده 
ــزات دارای  ــه از تجهی ــد. در صورتی  ک ــاز دارن نی
ــتفاده گردد، تولیدکنندگان  ــتاندارد SIL اس اس
ــورد نیاز  ــه  ي اطالعات م ــه ارایه  ي کلی موظف ب
ــامد اتفاقی از کار  ــد تحلیل خطرات و پیش همانن
ــداران را دارند که این  ــزات به خری افتادن تجهی
اطالعات در بررسی چرخه  ي زمانی کارکرد ایمن 
کل سامانه مورد استفاده قرار می  گیرند. در بخش 
آینده، تعاریف و معانی اصطالحات فنی بکار رفته 
ــازندگان  ــده از طرف س ــدارک فنی ارایه ش در م

توضیح داده می  شوند.

3. مفاهیم و اصطالحات بکار برده شـده در 
IEC 61508 استاندارد

 SIL( و   Safety Integrity تعاریـف   .1.3
)Safety Integrity Level

Safety Integrity بیانگر احتمال کارکرد ایمن 
ــرایط تعریف شده و در  یک تجهیز ایمن تحت ش
ــخص می  باشد و SIL معیار  یک بازه  ی زمانی مش

آن است.
ــه  بندی  ــف طبق ــا ردی ــروه و ی ــار گ "SIL در چه
ــن و SIL 1 پایین  ترین  می  گردد. SIL 4 باالتری
میزان Safety Integrity را دارد. جهت تعیین 

سطح 1 تا 4 به پارامترهای زیر نیاز است:
ــال از کار افتادن یک  ــا PFD 7 احتم PFH 6 ی
کارکرد ایمن که باعث ایجاد خطر می  شود را بیان 

می کند.
PFD(H)8

HFT9

SFF10 
) B یا A ( نوع قطعات

مدت عمر یک تجهیز و یا دستگاه11
بررسي دوره   ای کارکرد صحیح تجهیزات

6.Probability of Failure on Hour
7.Probability of Failure on Demand
8.Probability of Failure on Demand (Hour)
9.Hardware Fault Tolerance
10.Lifetime
11.Safe Detected failure rate

IEC 61508 شکل 4.  روش پیاده سازی استاندارد

 PFH و PFD .2.3
جهت طبقه  بندی تجهیزات براساس SIL دو نوع 

کارکرد تمایز داده می  شود:
ــه معیار عددی آن  Low Demand Mode ک
ــود. در این حالت اتفاقی که  PFD نامیده می  ش
نیاز به عملکرد ایمن یک تجهیز باشد، کم حادث 
ــود و شاید یک بار در سال این نیاز و اتفاق  می  ش
به وجود آید. صنایع شیمیایی مثال مناسبی برای 
این حالت می  باشند که کارکرد عادی یک فرآیند 
ــی از حالت عادی خارج  ــل زمانی طوالن در فواص
ــد را به حالت امن  ــزات ایمن، فرآین و باید تجهی

سوق دهند.
High Demand Mode که معیار عددی آن 
ــر عکس حالت  ــد. در این حالت ب PFH می  باش
ــت اضطرار  ــث بروز وضعی ــل اتفاقاتی که باع  قب
ــاید در هر ساعت اتفاق  می  گردند خیلی زیاد و ش
ــین آالت همانند  ــد. صنایع تولیدی و ماش بیافتن
ــوط مونتاژ که دارای  ــتگاه پرس و یا خط یک دس
حسگرهای محافظ انگشتان دست و یا کلیدهای 
ــط تولید  ــدد در طول خ ــراري متع ــف اضط  توق
ــبی برای این نوع کارکرد  ــند مثال مناس  می  باش

می  باشند.
Low Demand Mode برای حالت کارکرد   SILجدول 1. مقادیر حدی

High Demand Mode  برای حالت کارکرد   SIL جدول 2. مقادیر حدی

 SIL ــدی ــه  بن ــماره  ی 1 و 2 طبق ــداول ش در ج
براساس PFD و PFH نشان داده شده  اند.

SFF و  HFT.3.3
ــن کننده  ی  ــز از عوامل تعیی ــدار نی ــن دو مق  ای

طبقه  بندی SIL می  باشند.
ــان دهنده  ي میزان تلورانس خطا  عدد HFT نش
ــخت  افزاری دارای مقدار عددی  ــد. اگر س می  باش
 N+1 ــورت ــن ص ــد در ای ــرای HFT باش N ب
ــن رفتن عملکرد  ــخت  افزار باعث از بی خطا در س
ــال اگر در  ــود. برای مث ــن تجهیز می  ش ــن ای  ایم
سامانه  ی کنترلی که مختص کار کرد ایمن است 
ــگر دو ورودی در دستگاه کنترل در  برای هر حس
 N=1 برابر عدد HFT ــدار ــود مق  نظر گرفته ش
می  باشد. زیرا در صورت از کار افتادن یک ورودی، 
ورودی دیگر هنوز سالم بوده و وظیفه  ي عملکرد 
ــورت از کار  ــد ولی در ص ــرا می  نمای ــن را اج ایم
افتادن هر دو ورودی یعنی ایجاد دو خطا N+1 به 
ــامانه خدشه وارد می  شود. روش دیگر  عملکرد س
ــد  نمایش این مقدار، به صورت MooN می  باش
ــت. برای مثال  که معنی آن )M out of N( اس
ــد که  1oo2 یعنی 2  عدد کانال موجود می  باش

لد
ــ

ــ
ــ

فی
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ــزان را λDU  به خود  ــم  ترین می را  λSD  و ک
ــت. میزان λDU به علت این    اختصاص داده اس
ــا اتخاذ  ــت، باید ب ــاک   ترین بخش اس ــه خطرن  ک
  λ روش   های مناسب به حداقل کاهش یابد. واحد
ــود. برای مثال ــان داده می   ش با کلمه   ي FIT نش

ــاعت  pro Hour1x10-9 میزان خطا در یک س

است.

 

کارکرد ایمن دستگاه را تضمین می  کنند و وجود 
حداقل 1 کانال سالم برای عملکرد صحیح الزامی 
 1oo1 ــامان ه اي با مقدار عددی ــت. برای س اس
 1oo2D ــد. در ــدار HFT عدد صفر می  باش مق

حرف D نمایشگر قابلیت عیب  یابی داخلی سخت 
 افزار )D=Diagnose( است.

عدد SFF معیاری برای تعداد خطاها و یا عملکرد 
ــه هنوز  ــت ک ــامانه  ی ایمن اس ــت یک س نادرس
کارکرد ایمن را خدشه دار ننموده است؛ به عبارت 
دیگر نشان دهنده  ی میزان عیوب سخت  افزاری و 
ــد که به کارکرد سامانه صدمه  نرم  افزاری می  باش
ــامانه از میزان  وارد نمی  کنند. مقدار SFF یک س
ــد از کار افتادن هر یک از اجزای یک  مقدار درص
ــامانه  ي)λ( محاسبه می  شود که در بخش 5.3   س
 IEC 61508 بدان اشاره می   گردد. در استاندارد

دو نوع سامانه وجود دارد:
ــامانه و یا بخشی از آن را می   توان   همه   ی یک س

از نوع A تعریف نمود در صورتي   که:
ــی اجزای آن تعریف  ــار از کار افتادن تمام 1. رفت

شده باشند؛
ــل تعریف و  ــامانه در حالت خطا قاب ــار س  2. رفت

پیش   بینی باشد؛
3. از طریق تجربه بتوان اطالعات مربوط به از کار 
افتادن تجهیزات را به طرز مطمئن بدست آورد تا 
ــد از کار افتادن تجهیزات و اجزایي را  بتوان درص

باعث ایجاد خطر می   شوند، محاسبه نمود.
ــرایط نوع A در آن  ها صادق  ــامانه   هایی که ش س

نباشند، نوع B تعریف می   گردند.
ــرای  ــر SFF و HFT  ب ــدول 3 و 4 مقادی در ج

سامانه   های A و B نشان داده شده   اند:

4.3. عمر مفید و بررسي دوره ای 
تجهیزات

تجهیزات مورد استفاده در کارکرد ایمن که دارای 
ــند، دارای عمر مفیدی  ــه   بندی SIL می   باش طبق

هستند که باید پس از سپری شدن این زمان آن  
ــي دوره   ای هم جهت  ــا را جایگزین نمود. بررس ه
ــامانه   ي ایمن و رفع  ــکاالت یک س ــایی اش  شناس
ــامانه   ي  ــت. به عبارت دیگر یک س آن  ها مهم اس
ــامانه   ي کاماًل نو و  ایمن باید همواره مانند یک س
ــکال کار کند. اگر زمان بررسي دوره ای  بدون اش
برابر عمر مفید یک قطعه یا تجهیز باشد نیازی به 

بررسي دوره   ای نیست.

5.3. میزان از کار افتادن یک سامانه یا 
تجهیز

ــایی خطرات احتمالی12،  ــی و شناس پس از بررس
ــند.  ــورت عددی قابل بیان باش ــج باید به ص نتای
ــامانه   ي ایمن،  ــای مهم یک س ــی از قابلیت   ه یک
 شناسایی خطرات و عکس   العمل مناسب در مقابل 
ــوان خطاهای  ــت. به همین جهت می   ت آن  ها اس
12.Safe Undetected failure rate

A در تجهیزات نوع SIL و HFT و ارتباط آن با SFF جدول 3. مقادیر حدی

B در تجهیزات نوع SIL و HFT و ارتباط آن با SFF جدول 4. مقادیر حدی

ــامانه را به دو  ــک تجهیز و یا س ــد آمده در ی  پدی
ــاک و همچنین  ــاک و غیر خطرن ــته   ی خطرن دس
ــته   ی قابل  ــا را به دو دس ــایی آن  ه امکان شناس
شناسایی و غیرقابل شناسایی تقسیم   بندی نمود.

میزان از کار افتادن یک سامانه یا تجهیز به علت 
خطا را با فاکتور λ بیان می   نمایند که مقدار λ در 
چهار گروه تقسیم   بندی می   شود. در شکل 5 این 

گروه   ها نشان داده شده   اند.
ــه ایجاد خطر ــایی ک ــای قابل شناس "λ SD  خط

 نمی  نماید13
ــایی که ایجاد خطر  λ SU  خطای غیرقابل شناس

نمی  نماید14
λ DD  خطای خطرناک قابل شناسایی15

λ DU  خطای خطرناک غیر قابل شناسایی
همان   طور در شکل 5 دیده می   شود، بخش بزرگی 

13.Dangerous Detected failure rate
14.Dangerous Undetected failure rate
15.Failure In Time

شکل 5.  نمایش گرافیکی سهم پیش آمدن هر یک از خطاها

منبـــع:

لد
ــ

ــ
ــ

فی

ترجمه از کتاب Functional Safety ، نوشته   ی 
JUMO انتشارات شرکت ،Thomas Reus دکتر



91
اد 

رد
 خ

 / 1
32

ی 
ـاپ

 پی
/ 2

ره 
ـما

 ش
/15

ال
سـ

62

سابقه ی 
مرتبط
)سال(

تخصص یا تجربه شهر محل زندگی  دانشگاه محل
تحصیل رشته ی تحصیلی تحصیالت جنسیت سن  شماره

پرونده

-
MS powerpoint - MS word آشنایی با نرم افزارهای

تسلط به زبان انگلیسی
تهران

 دانشگاه بوعلی
سینا

واحد همدان

مهندس مواد
گرایش متالوژی

صنعتی

کارشناس زن 24 103001

-

ــی هواپیما،  ــرات قطعات الکترونیک ــابقه کار در مرکز تعمی ــال س 6 س
ــک، تعمیر لوازم خانگی  ــلط  در زمینه ی تعمیرات قطعات الکترونی  تس
در  ــص  متخص  AVR ــای  ه ــر  میکروکنترل ــی  نویس ــه  برنام
ــای  ــزار ه ــرم اف ــه ن ــنا ب ــتفاده از led آش ــردازی و اس ــور پ ــه ن زمین
ــه ی  زمین در  کار  و....   ،word ــوس،  پروت ــس،  دایالوک ــل،   پروت
ــای الکتریکی و.. ــور ه ــواع موت ــر ان ــه ی تعمی ــو روان کار در زمین تابل

تهران
 دانشگاه
هوایی
تهران

 مهندس
الکترونیک کارشناس مرد 30 103002

1
کار کردن با قطعات SMD در تعمیرات موبایل کار کردن با 
میکروکنترولر AVR کار کردن با PLC لوگو ,200,300,400 تهران

مرکز اموزش 
عالی انقالب 
اسالمی-تهران

مهندس 
الکترونیک کارشناس مرد 29 103003

1

 AVR)bascom(  استفاده حرفه ای و کاربردی از نرم افزارهای
"Orcad،  مسلط به مجموعه برنامه هایOffice آشنابه 

 Eplan – Matlab آشنایی مختصر با ،CRM برنامه ی مدیریتی
– prteous

تهران
 دانشگاه 

آزاداسالمی واحد 
گرمسار

 مهندس برق و 
الکترونیک کارشناس زن 26 103004

-
آشنا با میکروکنترلرهای AVR، نرم افزارهای پروتلdxp و مدار 

pspise چاپی شرکت در کارگاه ه ساخت وسایل الکتریکی
تهران دانشگاه یزد مهندس برق و 

الکترونیک
کارشناس زن 22 103005

- آشنایی با نرم افزارهای porotel/pspise/poroteus/avr و ... تهران دانشگاه شهید 
شمسی پور

مهندس برق و 
الکترونیک

کارشناس مرد 25 103006

  2

 C# , entityframework , wpf sql برنامه نویسی
 server ,ssis , ssas android programming

datamining
تهران

دانشگاه 
آزاداسالمی 
واحد تهران 

مرکز

مهندس 
کامپیوتر- نرم 

افزار
کارشناس مرد 27 103007

 2
مسلط به php , html ,css ,javascript و آشنا به asp.net و 

mmb )multi media building ( مسلط به تهران
کومش سمنان مهندس 

کامپیوتر- نرم 
افزار

کارشناس زن 25 103008

2 طراحی قطعات صنعتی ساخت قطعات صنعتی تهران
دانشگاه آزاد

 واحد بیرجند
مهندس مکانیک 

ساخت و تولید
کارشناس مرد 28 103009

-
کنترل کیفی قطعات صنعتی،نقشه کشی صنعتی CATIAتراشکار 
POWER MILLدرجه 2، ماشین کاری قطعات صنعتی CNC تهران

دانشگاه آزاد 
اسالمی

واحد سمنان

مهندس مکانیک 
ساخت و تولید

کارشناس مرد 26 103010

1 آشنا به CATIA، تسلط کامل به اتوکد تسلط کامل مکانیکالل، 
انسیس

تهران
دانشگاه آزاد 

اسالمی
واحد ابهر

مهندس مکانیک 
طراحي جامدات

کارشناس مرد 27 103011

-

Simulation Software: Gambit, Fluent, Auto-
CAD Programming Languages: FORTRAN, C/

 C++,MATLAB Image processing software: MIMICS
 Mathematics: Maple Application Tools: Microsoft

Office

تهران دانشگاه گیالن
مهندسي مکانیک 
حرارت و سیاالت

کارشناس زن 27 103012

-
 تسلط به نرم افزار CATIA، تسلط به نرم افزار ansys، آشنایی به 

matlab نرم افزار تهران
دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

قزوین

 مهندس مکانیک 
طراحي جامدات کارشناس مرد 24 103013

ـار
ــ

 ک
زار

بـا

جهت دریافت اطالعات هر یک از افراد فوق کافی است شماره ی ردیف مورد نظر را از طریق نمابر 88671951 درخواست نمایید تا رزومه ی ایشان برای شما ارسال گردد.
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ــک( نمایید. ــت الکترونی ــا پس ــال)نمابر ی ــریه ارس ــرای نش ــزی نقدی ب ــش واری ــراه فی ــه هم ــل و ب ــرم را تکمی ــن ف ــی، ای ــیون صنعت اتوماس

magazine@aiaciran.org :تلفن: 5-88617563           نمابر: 88671951          پست الکترونیک

اشتراک برای استادان و دانشجویان دانشگاه ها با ارسال گواهی یا فتوکپی کارت با تاریخ معتبر از محل تدریس یا تحصیل 20% تخفیف خواهد داشت.

این ماشینی رو که دیروز خریدیم 
ندیدین؟؟؟

 از وقتی از فناوری بیسیم استفاده 
می کنیم به این مشکل برخوردیم!

مشترک گرامی در صورت تغییر آدرس، لطفًا فرم باال را تکمیل نموده و به دفتر نشریه ارسال نمایید.
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