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عقد هر قرارداد، طرفین را متعهد مى سازد که شرایط 
و مفــاد آن را به طور کامل رعایــت نمایند و بدیهی 
اســت عدول از هر یک از تعهــدات مندرج در متن 
قرارداد، تخلف محســوب شده و متخلف محکوم به 
پرداخت خسارت هاي وارده به طرف مقابل براساس 
قانون است. با این وجود گاهی، وقوع برخی حوادث 
پیش بینــى نشــده و خــارج از اراده ي طرفین که در 
ادبیــات حقوق به شــرایط «فورس مــاژور» معروف 
اســت مى تواند بر تعهدات متقابل ایشان تأثیر گذاشته 
و حتى در مواردي اجراى قرارداد را غیرممکن سازد. 
از همیــن رو در قانون مدنی برخی کشــورها، مفادي 
جهــت تعییــن تکلیــف قراردادها در صــورت بروز 

شرایط فورس ماژور گنجانده شده است. 
فــورس ماژور که در فارســى بــه «قوه ي قاهــره» یا 
«قوه ي قهریه» ترجمه شــده، اصطالحى حقوقی است 
که ریشــه در زبان فرانســه دارد و ظاهراً نخســتین بار 
نیز در قانون مدنى این کشــور بکار رفته و ســپس در 
کشورهاى دیگر همین لفظ یا ترجمه ي آن رایج شده 
اســت. در حقوق بین ا لملل نیز همین اصطالح، حتى 
در کتاب هاى انگلیسى زبان مورد استفاده قرار گرفته 

است. 
در متــون حقــوق، «فورس مــاژور» به صــورت زیر 
تعریف شده است: وقوع هر حادثه یا وضعیتی که مانع 
از اجراي تعهد شــده و داراي سه شرط کلی خارجی 
بودن (خــارج از حیطــه ي قدرت متعهــد)، غیرقابل 

پیش بینی بودن و غیرقابل اجتناب بودن باشد.
در قانون مدنی ایران، تحــت ماده ي 229 به گونه اي 
به موضوع فورس ماژور اشــاره شده؛ آن جا که آمده 
است: «اگر متعهد به واســطه ي حادثه اي که دفع آن 
خارج از حیطه ي اقتدار اوست نتواند از عهده ي تعهد 
خود برآید محکوم به تأدیه ي خسارت نخواهد بود.»
نکته اي کــه در این جــا باید به آن اشــاره نمود این 
اســت که براساس ماده ي 227 قانون مدنی کشور که 
می گویــد: «متخلف از انجام تعهــد، وقتى محکوم به 
تأدیه ي خســارت مى شــود که نتواند ثابت نماید که 
عــدم انجام، به واســطه ي علت خارجى بوده اســت 
کــه  نمى توان مربوط به او نمود؛» اثبات فورس ماژور 
برعهده ي متعهد است؛ یعنى متعهد باید ثابت کند که 
یک علــت خارجى که در اراده ي او نیســت، باعث 

عدم اجراى تعهد وي شده است. 
بنابراین با توجه به ایــن دو ماده ي قانونی، آن چه در 
اثبات شــرایط فورس ماژور محل ابهام است تعریف 
«حیطــه ي اقتــدار» و اثبــات «خارجی بــودن علت» 

می باشد. 
در مورد حــوادث طبیعی مثل ســیل و زلزله یا وقوع 
برخی وقایع سیاســی چون جنگ، اعتصاب ، آشوب 
و .... که اراده ي یک شــخص عادي (اعم از حقیقی 
یا حقوقی) پیرامون آن ها کامًال بی اثر اســت؛ تکلیف 

مشخص است. 
اما ســؤال اصلی این جاســت که در قراردادهایی که 

میان شــرکت هاي خصوصــی و کارفرمایــان دولتی 
منعقد شــده، آیا شــرکت خصوصی مى تواند چنین 
اســتدالل کند که داراى شــخصیت حقوقى مســتقل 
از دولــت اســت و شــرایط پدید آمده به واســطه ي 
تغییر در سیاســت هاي داخلی و بین المللی یا تغییر در 
رویکردهاي اقتصادي دولت که مانع اجراى تعهدات 
وي شــده اســت، از منظر شــرکت، اجتناب ناپذیر، 
خارجــی و غیرقابل پیش بینی بوده و از همین رو ســه 
شرط الزم براي تحقق فورس ماژور را دارد؟  

علــت طرح این ســؤال این اســت که طــی ماه هاي 
گذشــته، شــدت گرفتــن تحریم هــاي بین المللی و 
نیز گشــوده شــدن ابعادي جدید در این تحریم ها از 
جمله تشــدید تحریم نظام بانکی کشــور از یک سو 
و افزایــش شــدید و غیرمتعارف بهاي ارز از ســوي 
دیگر، بســیاري از فعــاالن اقتصادي بخش خصوصی 
را بــا چالش هاي جــدي در ادامــه ي کار و عمل به 
تعهداتشــان مواجه ساخته اســت. پر واضح است که 
در این رهگذر اصنافی همچون صنف شــرکت هاي 
اتوماسیون صنعتی که بنا بر ضرورت، بخش عمده اي 
از تجهیزات مورد نیاز خود را از خارج کشــور تأمین 
می کننــد بیــش از دیگران دچار صدمــه و زیان هاي 
مالی سنگین شــده اند؛ تا جایی که در عمل، بسیاري 
از قراردادهاي شرکت هاي عضو انجمن که عمدتاً با 
کارفرمایان دولتی منعقد شده از حاشیه ي سود خارج 
شــده و در برخی موارد عمل بــه تعهدات مندرج در 
ایــن قراردادها بــا قیمت ها و زمان لحاظ شــده براي 
تأمیــن تجهیزات و خدمات به هیــچ وجه امکان پذیر 
نیســت. در برخی موارد نیــز کارفرمایان دولتی بدون 
توجــه به این که علت اصلی تأخیرهاي حادث شــده 
در روند اجراي قرارداد شــرایط تحریم بوده اقدام به 
جریمه یا ضبط ضمانتنامه هاي پیمانکاران نموده اند. 

بدیهی است تداوم این شرایط و عدم توجه جدي به حل 
این معضل، ادامه ي کار را براي بســیاري از پیمانکاران 
بخش خصوصی غیرممکن خواهد ســاخت و چه بســا 
ممکن است شرکت هایی که توان علمی، فنی و مهندسی 
و گســتردگی امروز آنها حاصل  سال ها تالش و صرف 
هزینه هاي سنگین است در اثر این بی توجهی ها به کلی 
از گردونه ي کار و فعالیت خارج شوند که تبعات چنین 

رخدادي بر همگان روشن است. 
از همین رو پیشنهاد می شود طی یک اقدام برنامه ریزي 
شده، کارشناسانه و هماهنگ با مراجع حقوقى نسبت 
به تعریف کامل شــرایط «فورس ماژور» اقدام شده و 
مصادیق آن با عنایت به شــرایط کشــور به طور دقیق 
و بــا جزییات کامل مشــخص شــود. در این صورت 
درج ماده ي شــرایط فورس مــاژور در قراردادها از 
حالت نمادین خارج شــده و به عنوان یکی از اصول 
قراردادها در صورت بروز شــرایط ناخواسته متضمن 

منافع طرفین خواهد بود.
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عقد هر قرارداد، طرفين را متعهد مى سازد كه شرايط 
و مفــاد آن را به طور كامل رعايــت نمايند و بديهي 
اســت عدول از هر يك از تعهــدات مندرج در متن 
قرارداد، تخلف محســوب شده و متخلف محكوم به 
پرداخت خسارت هاي وارده به طرف مقابل براساس 
قانون است. با اين وجود گاهي، وقوع برخي حوادث 
پيش بينــى نشــده و خــارج از اراده ي طرفين كه در 
ادبيــات حقوق به شــرايط «فورس مــاژور» معروف 
اســت مى تواند بر تعهدات متقابل ايشان تأثير گذاشته 
و حتى در مواردي اجراى قرارداد را غيرممكن سازد. 
از هميــن رو در قانون مدني برخي كشــورها، مفادي 
جهــت تعييــن تكليــف قراردادها در صــورت بروز 

شرايط فورس ماژور گنجانده شده است. 
فــورس ماژور كه در فارســى بــه «قوه ي قاهــره» يا 
«قوه ي قهريه» ترجمه شــده، اصطالحى حقوقي است 
كه ريشــه در زبان فرانســه دارد و ظاهراً نخســتين بار 
نيز در قانون مدنى اين كشــور بكار رفته و ســپس در 
كشورهاى ديگر همين لفظ يا ترجمه ي آن رايج شده 
اســت. در حقوق بين ا لملل نيز همين اصطالح، حتى 
در كتاب هاى انگليسى زبان مورد استفاده قرار گرفته 

است. 
در متــون حقــوق، «فورس مــاژور» به صــورت زير 
تعريف شده است: وقوع هر حادثه يا وضعيتي كه مانع 
از اجراي تعهد شــده و داراي سه شرط كلي خارجي 
بودن (خــارج از حيطــه ي قدرت متعهــد)، غيرقابل 

پيش بيني بودن و غيرقابل اجتناب بودن باشد.
در قانون مدني ايران، تحــت ماده ي 229 به گونه اي 
به موضوع فورس ماژور اشــاره شده؛ آن جا كه آمده 
است: «اگر متعهد به واســطه ي حادثه اي كه دفع آن 
خارج از حيطه ي اقتدار اوست نتواند از عهده ي تعهد 
خود برآيد محكوم به تأديه ي خسارت نخواهد بود.»

نكته اي كــه در اين جــا بايد به آن اشــاره نمود اين 
اســت كه براساس ماده ي 227 قانون مدني كشور كه 
مي گويــد: «متخلف از انجام تعهــد، وقتى محكوم به 
تأديه ي خســارت مى شــود كه نتواند ثابت نمايد كه 
عــدم انجام، به واســطه ي علت خارجى بوده اســت 
كــه  نمى توان مربوط به او نمود؛» اثبات فورس ماژور 
برعهده ي متعهد است؛ يعنى متعهد بايد ثابت كند كه 
يك علــت خارجى كه در اراده ي او نيســت، باعث 

عدم اجراى تعهد وي شده است. 
بنابراين با توجه به ايــن دو ماده ي قانوني، آن چه در 
اثبات شــرايط فورس ماژور محل ابهام است تعريف 
«حيطــه ي اقتــدار» و اثبــات «خارجي بــودن علت» 

مي باشد. 
در مورد حــوادث طبيعي مثل ســيل و زلزله يا وقوع 
برخي وقايع سياســي چون جنگ، اعتصاب ، آشوب 
و .... كه اراده ي يك شــخص عادي (اعم از حقيقي 
يا حقوقي) پيرامون آن ها كامًال بي اثر اســت؛ تكليف 

مشخص است. 
اما ســؤال اصلي اين جاســت كه در قراردادهايي كه 

ميان شــركت هاي خصوصــي و كارفرمايــان دولتي 
منعقد شــده، آيا شــركت خصوصي مى تواند چنين 
اســتدالل كند كه داراى شــخصيت حقوقى مســتقل 
از دولــت اســت و شــرايط پديد آمده به واســطه ي 
تغيير در سياســت هاي داخلي و بين المللي يا تغيير در 
رويكردهاي اقتصادي دولت كه مانع اجراى تعهدات 
وي شــده اســت، از منظر شــركت، اجتناب ناپذير، 
خارجــي و غيرقابل پيش بيني بوده و از همين رو ســه 

شرط الزم براي تحقق فورس ماژور را دارد؟  
علــت طرح اين ســؤال اين اســت كه طــي ماه هاي 
گذشــته، شــدت گرفتــن تحريم هــاي بين المللي و 
نيز گشــوده شــدن ابعادي جديد در اين تحريم ها از 
جمله تشــديد تحريم نظام بانكي كشــور از يك سو 
و افزايــش شــديد و غيرمتعارف بهاي ارز از ســوي 
ديگر، بســياري از فعــاالن اقتصادي بخش خصوصي 
را بــا چالش هاي جــدي در ادامــه ي كار و عمل به 
تعهداتشــان مواجه ساخته اســت. پر واضح است كه 
در اين رهگذر اصنافي همچون صنف شــركت هاي 
اتوماسيون صنعتي كه بنا بر ضرورت، بخش عمده اي 
از تجهيزات مورد نياز خود را از خارج كشــور تأمين 
مي كننــد بيــش از ديگران دچار صدمــه و زيان هاي 
مالي سنگين شــده اند؛ تا جايي كه در عمل، بسياري 
از قراردادهاي شركت هاي عضو انجمن كه عمدتاً با 
كارفرمايان دولتي منعقد شده از حاشيه ي سود خارج 
شــده و در برخي موارد عمل بــه تعهدات مندرج در 
ايــن قراردادها بــا قيمت ها و زمان لحاظ شــده براي 
تأميــن تجهيزات و خدمات به هيــچ وجه امكان پذير 
نيســت. در برخي موارد نيــز كارفرمايان دولتي بدون 
توجــه به اين كه علت اصلي تأخيرهاي حادث شــده 
در روند اجراي قرارداد شــرايط تحريم بوده اقدام به 

جريمه يا ضبط ضمانتنامه هاي پيمانكاران نموده اند. 
بديهي است تداوم اين شرايط و عدم توجه جدي به حل 
اين معضل، ادامه ي كار را براي بســياري از پيمانكاران 
بخش خصوصي غيرممكن خواهد ســاخت و چه بســا 
ممكن است شركت هايي كه توان علمي، فني و مهندسي 
و گســتردگي امروز آنها حاصل  سال ها تالش و صرف 
هزينه هاي سنگين است در اثر اين بي توجهي ها به كلي 
از گردونه ي كار و فعاليت خارج شوند كه تبعات چنين 

رخدادي بر همگان روشن است. 
از همين رو پيشنهاد مي شود طي يك اقدام برنامه ريزي 
شده، كارشناسانه و هماهنگ با مراجع حقوقى نسبت 
به تعريف كامل شــرايط «فورس ماژور» اقدام شده و 
مصاديق آن با عنايت به شــرايط كشــور به طور دقيق 
و بــا جزييات كامل مشــخص شــود. در اين صورت 
درج ماده ي شــرايط فورس مــاژور در قراردادها از 
حالت نمادين خارج شــده و به عنوان يكي از اصول 
قراردادها در صورت بروز شــرايط ناخواسته متضمن 

منافع طرفين خواهد بود.

سردبير

فورس 
ماژور
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IEC 61850-3؛ گامى نو در صنعت برق2

ــى جايگاه ويژه اى در  امروزه اترنت صنعت
ــت. در صنعت  ــع مختلف يافته اس صناي
IECــبكه هاى صنعتى مبتنى بر برق ش

ــط فيزيكى  ــه عنوان واس 3-61850  ب
براى اتوماسيون صنعتى در نيروگاه ها به 
ــود و توسط آن دسته اى  كار گرفته مى ش
ــبكه ي اترنت  از تجهيزات فيلدباس به ش
IEC از  ــتفاده  اس ــردد.  مى گ ــل  متص

61850 به عنوان يك پروتكل ارتباطى 
يكپارچه در بخش اتوماسيون نيروگاه هاى 
ــراى طراحان  ــاى فراوانى را ب ــرق، مزاي ب
سامانه هاي يكپارچه ي اتوماسيون جهت 
ايجاد مجموعه اي بى نقص بر پايه ي اترنت، 

فراهم مى كند. از جمله اين مزايا مى توان 
به موارد زير اشاره كرد:

• ايجاد يك سامانه ي نظارتى در نيروگاهى 
كه از پروتكل هاى ارتباطى مختلف نظير

 DNP3.0 UCA، IEC 870-5
ــتفاده مى كند، هزينه ى بااليى در پى  اس
خواهد داشت. در حالى كه در نيروگاه هايى 
ــتفاده مى كنند،  كه از IEC 61850 اس
ــترش  ــكل براى گس ــه يك پروت ــا ب تنه

كاربردهاى پايش نياز است. 
ــامانه اغلب تمايل دارند از  • طراحان س
تجهيزاتى  كه به طور خاص براى كار با 
پروتكلIEC 61850  طراحى شده اند، 

ــم در اجرا و هم در  ــتفاده كنند تا ه اس
ــامانه ها، هزينه ها را كاهش  نگهدارى س

دهند.
• اغلب توليدكنندگان پيشرو در صنعت 
ABB ــا ــنايدر و ي ــد زيمنس، اش مانن
IECــتاندارد ــوالت تلفيقى با اس محص

ــأله  61850  توليد مى كنند،  و اين مس
سبب صرفه جويى در زمان و پياده سازى 

آسان سامانه هاى صنعتى مى گردد.
ــده،  ــراى بهره مندي از مزاياى عنوان ش ب
ــرى PT را  ــوييچ هاى س MOXA س
ــرى از  ــت. اين س به بازار عرضه كرده اس
ــه ي 2 و اليه ي  ــوييچ ها به صورت الي س
ــر روى ريل و داخل رك،  3، قابل نصب ب
يكپارچه و ماژوالر توليد شده اند و با اصول 
ــتاندارد IEC 61850 كامالً سازگار  اس
 PT-7828 ــه هستند. سوييچ اليه ي س
ــوى  ــال هاى 2008 و 2009  از س در س
ــى SPS (يكى از مجالت  مجله ي  آلمان
ــرو در زمينه ي اتوماسيون صنعتى)  پيش

برنده ي جايزه ي محصول برتر شد. 

ــب با  ــه طراحـــى مناس ــه ب ــا توجــ ب
تقاضـــاهاى صنعت برق، نظـير پوشـش 
 EMI/RFI ــر ــق ب ــى منطـب حفاظتـ
(محافظت در برابر امواج الكترو مغناطيسى 
 -40°C و راديويى)،كـار در بازه ي دمايى
ــى در ورودى برق و  ــا C°85 +، افزونگ ت
درگاه شبكه و نيز پشتيبانى از ارتباطات 
راه دور به وسيله ي درگاه هاي فيبرنورى، 
سوييچ هاى سرى PT  محصولى ايده آل 

براى نيازهاى صنعت برق خواهند بود. 
ــركت MOXA بيش از 300 پروژه  ش
ــرى  در زمينه ي صنعت برق را با اين س
ــوييچ ها، در سراسر دنيا با موفقيت  از س

اجرا كرده است. 

 Phoenix Contact
فرآيند  ايمني  رله هاى 
و   PSR–FSP/2x1
PSR-FSP2/2x1

ــوع  ــه از ن ــود را ك خ
امن  ــى  ميان ــاى  رله ه
ــوده و به صورت ويژه  ب
براى كار با كنترل  هاى 

ايمن در برابر خطا در كاربردهاى فرآيندى طراحى شده، معرفى نمود. 
ــق IEC 61508، PSR–FSP/2x1 مى تواند در كاربردهايى با  ــن رله طب اي
ــى با SIL2 مورد  ــق PSR-FSP2/2x1  در كاربردهاي ــطح SIL3 و طب س

استفاده قرار گيرد.
ــتند.  ــن NO هس ــى ايم ــا، داراي دو خروج ــن رله ه ــد اي ــخه هاي جدي نس
ــتند. هر دو اين  خروجى هاى PSR–FSP/2x1 به صورت داخلى افزونه هس
رله ها داراي يك كنتاكت NC هستند كه مي توان آن را به كنترل كننده هاي 
ــت proof را اجرا كرد؛ با  داراي درجه ي SIL متصل نمود و از اين طريق تس

اين روش مي توان از حفظ سطح SIL مطلوب اطمينان حاصل نمود. 
اين رله هاى فرآيند ايمن با «پالس هاى آزمون» و محدوديت هاى هجومى كه 
در خروجى هاى PLC/DCS ايمن روى مى دهند سازگارى دارند. عرض اين 

رله ها تنها mm 17/5 است.

رله هاى با درجه  ي SIL محصول 
Phoenix Contact

بخش آگهي ها و تبليغات صنعت هوشمند با گشودن صفحه اي 
تحت عنوان «فناوري» در اين ماهنامه، سعي دارد تا از يك 
سـو فرصتي مناسـب را براي تأمين كننـدگان داخلي براي 
تبليغ جديدترين محصوالت اتوماسيوني با كمترين هزينه ي 
ممكن فراهم آورد و از سـوي ديگر بهترين و مناسـب ترين 
اقالم اتوماسيوني موجود در بازار را به مصرف كنندگان اين 
تجهيزات در بخش هاي مختلف صنعتي معرفي نمايد. تفاوت 
اين بخش با صفحات معمول آگهي در اين اسـت كه مطالب 
مندرج در آن به جاي شـركت محـور بودن، محصول محور 
هسـتند؛ بدين ترتيب كه به هر محصول فضايي حداكثر به 
اندازه ي نصف صفحه تخصيص داده مي شـود كه در آن نام 
و تصويـر محصـول، ويژگي هـاي خـاص آن و خالصه اي از 
مشخصات فني مربوطه درج شده و در انتها نام و مشخصات 

شركت تأمين كننده ذكر خواهد شد. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
شركت هاي متقاضي استفاده از اين بخش مي توانند درخواست 
خود را با سـازمان آگهي هاي صنعت هوشمند از طريق نمابر 
بـه شـماره ي 88671951 و يـا پسـت الكترونيك بـه آدرس 
m  در ميان بگذارند.   a g a z i n e @ a i a i c i r a n . o r g
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 شركت ايزى نماينده رسمى 
محصوالتMOXA  در ايران

تلفن : 90 - 88318288
www.easyertebat.com/249
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شركت آلمانى Wago اولين سازنده ي ترمينال هاى 
ــه ي انواع  ــدام به اراي ــد كه اق ــرى در دنيا مى باش فن
ــان تر كردن  ــا و كانكتورها جهت هرچه آس ترمينال ه
ــى هاى درون تابلوها، تجهيزات الكتريكى و  سيم كش

ساختمان  ها كرده است.
اين ترمينال ها شامل انواع ترمينال هاى قابل نصب بر روى 
ريل براى انواع سيم ها با سطح مقطع هاى mm 0/25 تا
ــد كه از ويژگى هاى عمده ي اين سرى  mm 95 مى باش

مى توان به موارد زير اشاره كرد:

Rail-Mounted Terminal Blocks
 :Simply connected -

ــيم هاى  ــه دليل خاصيت فنرى اين نوع ترمينال ها س ب
ــيم هاى حاوى سرسيم بدون نياز به ابزار به  Solid و س

راحتى داخل ترمينال نصب مى شوند.
- Simply smaller: با توجه به طراحى ظريف و امكان 
ــتفاده به صورت طبقاتى، اين ترمينال ها 30 درصد  اس

كمتر از ترمينال هاى ديگر فضا اشغال مى كنند.
- Simply jumpered: امكان ارتباط بين ترمينال ها 

توسط Jumper ميسر مى باشد.
- Simply marked: امكان نشانه گذارى آسان بر روى 

اين ترمينال ها در كليه ي جهات ميسر است.
ــه دليل خاصيت فنرى اين  - Simply pushed-in: ب
ترمينال ها در زمان و هزينه ي نصب صرفه جويى مى شود.
 Modular connector WAGO X-COM

System
ــرى از ترمينال ها شامل انواع ترمينال هاى قابل  اين س
انشعاب براى اتصاالت الكتريكى مى باشند كه استفاده از 
سرى X-COM به معناى به كارگيرى ترمينال هاى از 
پيش ساخته شده است كه داراى مزاياى ذيل هستند:

- During Production: ترمينال هاى از پيش 

ساخته شده را مى توان قبل از نصب، تست كرد.
- During assembly: اين نوع ترمينال ها فضاى كمترى 

اشغال مى كنند و زمان نصب آن ها بسيار كم است.
 X-COM ــال هاى - During Servicing: ترمين

مى توانند به راحتى تعويض شوند.
WINSTA Terminals

اين نوع ترمينال ها مناسب جهت استفاده در سامانه هاى 
روشنايى ساختمان مى باشند.

Push wire connection
ــت ترمينال با  ــاي جديد در صنع ــه فناوري ه از جمل
فناوري Push-wire مى باشد كه با فشار كم مى توان 

سيم را داخل ترمينال قرار داد.
PCB Terminal Blocks

ــامل انواع مختلف ترمينال هاى قابل نصب بر روى  ش
بردهاى الكتريكى مى باشند.

 Hirschmann ــركت بخش شبكه هاي صنعتي ش
 Fiber  و LAN ارايه دهنده ى راه حل هاي شبكه هاي
ــن  ــخت و خش ــراي  فضاهاى باز  و  محيط هاى س ب
صنعتي مي باشد. تفاوت هاي ميان محيط هاي سخت 
و خشن صنعتي و محيط هاي اداري و خانگي از قبيل 
ميدان مغناطيسي شديد، مسافت هاي طوالني، باعث 
ــكيل دهنده ى تجهيزات نيازمند  مي شود قطعات تش
كيفيت و MTBF باال باشند و نيز قابليت عملكرد در 
گستره ى دمايي وسيع را داشته باشند ، نياز به دقت و 
افزونگى كامل از ديگر ويژگى هاى مورد نياز تجهيزات 
مورد استفاده در محيط هاى صنعتى است؛ چراكه بروز 
هرگونه خطا در اين تجهيزات ممكن است منجر به بروز 

ــديد گردد. از همين روى در انتخاب  خسارت هاي ش
تجهيزات مذكور جاي هيچ گونه ريسك نيست. شركت 
Hirschmann  آلمان سال ها به صورت تخصصي بر 
ــبكه هايLAN  و  Fiber براي  روي راه حل-هاي ش
ــخت صنعتي وفضاهاى باز  كار مى كند  محيط هاي س
ــود را به عنوان يكي از بهترين توليدكنندگان اين  و خ
ــت و هم  محصوالت به صنعت جهان معرفي نموده اس
اكنون محصوالت اين شركت آلماني در حساس ترين 

صنايع در سرتاسر جهان مورد استفاده هستند. 
شركت آلماني Hirschmann يكي از معتبرترين 

سازنده هاي سوييچ هاي LAN  صنعتي و 
ــوالت Industrial  Networking در جهان  محص
مي باشد . محصوالت شركت مذكور جهت ايجاد بستر 
  Fiber Optic بر مبناي LAN ارتباطي و شبكه هاي
ــخت صنعتي و  ــاي س ــراي محيط ه و  Ethernet ب

فضاهاى باز  طراحي شده اند . 
ــوالت اين كمپاني مي توان به  از جمله مزاياي محص

موارد ذيل اشاره كرد : 
 C) در دماهاي كاركرد LAN 1. سوييچ هاي شبكه

 ( -40 C˚ 85   تا˚
2. طول عمر باالي سوييچ 

(MTBF > 25 year)
3. افزونگى كامل در سوييچ ها 

ــه با  ــبكه هايي ك ــاال در ش ــان ب ــت اطمين 4. قابلي
سوييچ هاي Hirschmann كار مي كنند.

5. پشتيباني توپولوژي حلقه براي داشتن يك شبكه ى 
LAN قابل اعتماد 

6. عدم استفاده از فن و قطعات مكانيكي در سوييچ ها 
7. عدم نويزپذيري شبكه ى LAN در هنگام استفاده 

از اين  سوييچ ها 
ــبكه توسط  ــتيباني كليه ى توپولوژي هاي ش 8. پش

سوييچ هاي صنعتي 
9. قابليت  عيب يابى از راه دور به همراه پيكربندى

  E t h e r N e t / I P . O P C ــتيبانى  پش  .10
  PROFINET ، Web ، SNMP ، CLI ، VLAN

PoE ، RSTP ، RMON ، HIPER-Ring و ...

ى
ور

ـنا
ــ

ــ
انواع ترمينال ها و كانكتورهاى صنعتى WAGOف

Hirschmann محصوالت شبكه هاى صنعتى 

3

WAGO نماينده رسمى محصوالت
Info@patsaind.com

تلفن: 88047626 (9821+)

Hirschmann نماينده رسمى محصوالت
Info@patsaind.com

تلفن: 88047626 (9821+)
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 Eurotherm nanodac ركوردر/كنترل كننده ي Invensys شركت
خود را به روزرسانى كرد 56

ى
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ــ
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 POSITAL's ــي  دوران ــق  مطل ــاي  انكودره
ــركت Posital، به  ــول ش OPTOCODE محص
واسط هاي DeviceNet و EtherNet/IP مجهز 
شده اند. در نتيجه، از اين پس مي توان اين ادوات را به 
Rockwell Automation/ هاىPLC راحتى با
Allen-Bradley و Schneider يكپارچه كرد و 
ــل ارزان قيمت در كاربردهاى متنوعى  به يك راه ح
ــلول هاى رباتيك، ماشين هاى بسته بندى و  چون س
سامانه هاى جابه جايي مواد دست يافت. انكودرهاي 
پروتكل  ــخصه ي  مش ــاس  براس  OPTOCODE
مشترك صنعتى1 (CIP) قابل برنامه ريزي هستند. 
ــيله از با استفاده  ــيگنال و توان اين وس اتصاالت س
ــود تا  ــاي قدرتمند M12 برقرار مي ش از كانكتوره

تحمل شرايط سخت كارخانه را داشته باشند. 
ــورداري از دقت باال (تا  ــودر مذكور در عين برخ انك
216 گام در هر دور) بسيار با دوام بوده و داراي انواع 
ــت. اين وسيله با چندين نوع پيكربندى  متنوعي اس
ــترس قرار دارد كه  ــى و الكترونيكى در دس مكانيك
ــد دور (تا 16384 دور)  ــامل انواع يك دور و چن ش
است. شفت و اتصال مكانيكي متنوع از ديگر ويژگي 
ــيله در انواع  ــن اين وس ــت. همچني اين انكودر اس
محفظه ها، از نوع ارزان قيمت آلومينيومى گرفته تا 

فوالدي و مقاوم در برابر خوردگى ساخته مي شود.
ــادى در زمينه ي  ــال هاى متم ــركت Posital  س ش
ــر دنيا پيشتاز بوده  توليد انكودرهاي دوراني در سراس
ــركت با دليل استفاده از طراحى ماژوالر  است. اين ش
ــرفته ي خود، امكان  ــيار پيش و تجهيزات توليدي بس
ــريع انواع انكودر را با قيمت  ــاخت س پيكربندى و س
بسياررقابتى، حتى براى سفارشاتى با حجم كم، دارد. 
 Ethernet كه مجهز به واسط  Posital انكودرهاي
هستند در بين انواع مشابه اولين وسيله هايي هستند 
ــود را از  ــط EtherNet/IP خ ــه گواهينامه ي واس ك
  DeviceNet (ODVA)   ــندگان ــن فروش انجم

دريافت كرده اند.

1-  Common Industrial Protocol 

مديريت عمليات Invensys ركوردر/كنترل كننده ي 
ــانى  ــود را به روزرس Eurotherm nanodac خ
ــيله ي  ــود وس ــانى باعث مى  ش ــن به روزرس ــرد. اي ك
 InFusion Enterprise ــامانه ي ــا س ــور ب مذك
 Invensys ــري از ــول ديگ ــه محص Control  ك
ــتريان كمك  ارتباط نزديك ترى برقرار كند و به مش
ــوند. در طي اين  كند از بهترين عملكرد برخوردار ش
ــانى، انعطاف پذيرى حافظه به مقدار زيادى  به روزرس
ــان طوالنى ترى  ــدت زم ــه و داده ها م ــش يافت افزاي
ــوند، بازيابى داده هاى ذخيره و ارسال  نگهدارى مى ش
شده راحت تر مى شود، و وسيله مى تواند به تاريخ نگار 
ــى در بخش  Wonderware، كه يك المان اساس
ــركت Invensys است،  سامانه ي كنترل ساخت ش
ــر بازيابى، گزارش و  ــده و داده ها را راحت ت متصل ش

تحليل كند.
ركوردر/كنترل كننده ي nanodac يك ابزار تاريخ نگار 
محلى ايده آل براى كار با محصوالت شركت هاي ثالث 
ــد، اما مى تواند به عنوان يك ابزار مستقل نيز  مى باش
مورد استفاده قرار گيرد. اين وسيله مى تواند به صورت 
مستقيم به تاريخ نگار Wonderware متصل شده 
ــك تركيب منحصر به فرد و ايمن و يك گردآورنده  ي
ــخت افزارى را ايجاد  ــده ي داده ي محلى س و نگهدارن
ــل و گزارش  ــد تحلي ــزار قدرتمن ــد و يك نرم اف كن
اطالعات نيزآن را همراهى كند. اين وسيله با داشتن 
ــازى  50 مگابايت حافظه ي فلش به منظور ذخيره س
ــانى روى صفحه  ــامانه ي كمك رس اطالعات، يك س
ــه اپراتورها و  ــتن امكانات نظارت از راه دور، ب و داش
ــاهده ي صحت فرآيند و  ــران كارخانه امكان مش ناظ
ــي آن را تقريباً از هر نقطه اى مى دهد و به آنها  بررس
ــاس اطالعات زنده و  اين توانايى را مى دهد كه بر اس

بي درنگ تصميم سازى كنند. 
ــالوه بر فراهم نمودن  Eurotherm nanodac ع
ــترده ي داده، دو حلقه ي فوق- امكان گردآورى گس

ــهيالت منحصر به فرد  ــدار PID را به همراه تس پاي
ــار مى گذارد.  Eurotherm Autotune  در اختي

ــاى كاربردى راه دور  ــتگاه و هم برنامه ه هم خود دس
ــوى،  ــى، فرانس آن از زبان هاي مختلف مانند انگليس
ــتيبانى مى كنند.  ــپانيايى پش آلمانى، ايتاليايى و اس
ــتگاه همچنين با دارا بودن چندين استاندارد  اين دس
ــخت گيرانه ي اندازه گيرى، شامل Nadcap براى  س
سازگارى با نيازمندي هاي صنايع هوافضا، مى تواند با 
استفاده از بخش 21CFR 11 در صنايع دارويي به 
ــود. اين وسيله داراى 8 ورودى عمومى  كار گرفته ش
ــت كه با امكان ذخيره سازى با كيفيت باال سازگار  اس
شده است، بدين شكل، وسيله ي مذكور قادر خواهد 
ــرقت را كه مى توانند به صورت  بود فايل هاى ضد س

بلند مدت آرشيو شوند، توليد كند.
ــح داده در فرآيندهاى  ــدارى صحي ــردآورى و نگه «گ
پيوسته يا batch در بسيارى از صنايع اهميت حياتى 
ــر بازاريابى جهانى  دارد»، Bob Postlethwaite مدي
ــا بيان اين مطلب اضافه مى كند كه «اگر  Invensys ب
ــيله اى براى گردآورى و نگهدارى محلى داده وجود  وس
نداشته باشد، به هنگام از كار افتادن ارتباطات، خطر از 
ــود دارد. اين اتفاق در  ــت دادن داده هاى مهم  وج دس
صنعتى مانند غذا و نوشيدنى يا توليد دارو، مى تواند منجر 
به افت كيفيت حجم زيادى از توليد يا حتى از رده خارج 
ــود؛ در حالى كه ركوردر/كنترل كننده ي  ــدن آن ش ش
ــه ي قدرتمند و  ــا حافظ Eurotherm nanodac ب
تاريخ نگار محلى خود مى تواند تا 38 مقدار تنظيم اوليه 
ــال»  ــظ كند. عالوه بر اين، ارتباط «ذخيره و ارس را حف
ــگار Wonderware اين اطمينان را  با بخش تاريخ ن
ــه صورت خودكار از  ــاد مى كند كه نه تنها داده ها ب ايج
هر جايى بازيابى شود، بلكه در يك نمايشگر كريستال با 
ركوردهاى بسيار دقيق تقريباً  هر 0/1 ثانيه به روزرسانى 

مى شود ذخيره مى گردد.»
ــوردر/ «ركــ ــد  مى گـــوي  Bob Postlethwaite

ــك  ي  Eurotherm nanodac ــده ي  كنترل كنن
ــت كه به  ــم از محصوالت Invensys اس نمونه ي مه
 InFusion Enterprise ــامانه ي عنوان بخشى از س
ــگ  بي درن ــده ي  ش ــد  تولي ــاى  داده ه  ،  Control
Invensys را با سامانه هاى شركت هاي ثالث يكپارچه 
ــود عملكرد كمك  ــاى فرصت هاى بهب ــرده، به ارتق ك
مى كند و امكان تحليل ريشه اى و زيربنايى را براى گروه 
مديريت و عمليات فراهم مى آورد.» وي همچنين اضافه 
مى كند: «به روزرسانى بيشتر عملكرد با اجزاى سخت و 
 InFusion Enterprise Control ــامانه ي نرم  س
مى تواند يك ارتقاي راهبردي و اقتصادى باشد كه فرآيند 
كسب و كار را به فرآيند توليد پيوند مى زند. اين سامانه 
ــتريان ما امكان مى دهد تا راه حل هاى مورد نياز  به مش
خود را ايجاد، و همكارى هرچه بيشتر بين ارزشمندترين 

دارايى خود، يعنى نيروى انسانى، را افزايش دهند.»

تجهيز انكودرهاي دوراني 
Posital به DeviceNet و 

 EtherNet/IP
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ــول  ــر  S9M محص ترانسديوس
شركت HBM، قابليت اندازه گيرى 
دقيق نيروهاى فشاري و كششى را 
دارد. استفاده از ابزار كرنش سنج1 
در ساختار اين ترانسديوسر و ظاهر 
ــت و اين ويژگي، مزيتى است كه به  ــانده اس ــكل آن، صحت آن را به 0/02 رس S ش
نسبت نمونه هاى قبلى S9 دارد. اين ابزار اثرات نامطلوب سيگنال هاي ناخواسته همانند 
نيروهاى جانبى يا گشتاور خمشى را به خوبى كاهش مى دهد كه اين نيز خود عاملي 
است براي بهبود صحت اندازه گيرى اين ترانسديوسر. ترنسديوسر مذكور همچنين به 
اثرات ناشى از دما و تغييرات ناگهانى آن حساس نيست. S9M در محدوده ي نيروهاى 

نامى متفاوتى از 500N تا kN 50 به بازار عرضه شده است.  
ــه اى با بخش  ــكل ماهران ــنج، اين بخش به ش ــه منظور محافظت از كرنش س ب
 IP68 اندازاه گيرى يكپارچه شده است. اين ترانسديوسر داراي درجه ي  حفاظت
ــرايط نامطلوب محيطى استفاده كرد. از نظر  ــت، بنابراين مي توان از آن در ش اس
ــر جديد با نمونه ي قبلى S9 كامًال سازگار است و هيچ  مكانيكى، اين ترنسديوس
مشكلى در بكارگيرى ابزارهاي جانبى مدل قديمى همراه مدل جديد وجود ندارد 
ــتيابى به  ــه راحتى مى توان S9M را جايگزين نمونه ي قبلى كرد.  براى دس و ب
ــري مى توانيد به آدرس هاي اينتـرنتي   ــتر در مورد اين ابزار اندازه گي اطالت بيش

e.murison@esteq.com و www.esteq.com مراجعه كنيد.

1- Strain gauge

ــه منظور  ــطح خازنى ب ــگرهاى س حس
كشف بدون تماس تمامي اجسام به كار 
مى روند. حسگرهاى مذكور در مقايسه 
ــه فقط قابليت  ــگرهاى القايي ك با حس
ــيا فلزى را دارند   ــخيص و كشف اش تش
داراي كاربرد گسترده تري هستند چراكه 
توانايى كشف مواد غيرفلزى را نيز دارند.
ــركت ifm electronic، آشكارسازى  سوييچ هاي سطح KN/KI5 ساخت ش
ــف مطمئن و امن مايعات و پودرهايى را كه در مجارى غيرفلزى قرار دارند  و كش
امكان پذير مى نمايد. اين حسگرها داراي قابليت اطمينان بااليي هستند چراكه در 
برابر نويز ناشي از مبدل هاى فركانسى، گوشي هاي موبايل و تخليه ي الكترواستاتيكى 
از مصونيت بااليي برخوردارند. كاربر امكان انتخاب ميان واحدهاى AC و DC را 
ــوييچ نيز مى تواند به صورت NC يا NO برنامه ريزى شود. اين  دارد. خروجى س
حسگر داراى محدوده ي تشخيص قابل تنظيم تا 15mm از طريق يك پتانسيومتر 
ــت و برخورداري از محفظه ي مقاوم، آن را براى كاربردهاى مختلف تبديل به  اس

گزينه ي مناسبى نموده است. 
گزينه هاى اتصالي مختلف از جمله كابل، كانكتور و پايانه هاى با عملكرد خروجى قابل 
برنامه ريزى از ديگر ويژگي هاي اين حسگر است. سوييچ هاي KN/KI5 مي توانند با 

ولتاژ بين 10 تا 36 ولت DC يا 20 تا 250 ولت AC/DC تغذيه شوند.
 chris.cronje@ifm.com, براى دستيابى به اطالعات بيشتر به سايت هاي

www.ifm.com/za مراجعه كنيد.

 ،Endress+Hauser ــركت   ش
ــنج كوريوليس دو سيمه ي  جريان س
ــود با نام Promass E TB2 را به  خ
ــيله  ــت. اين وس بازار معرفى كرده اس
ــامانه هاى  ــان به س ــكان اتصال آس ام
ــت را فراهم  ــد و موجود در صنع جدي
ــتفاده از اجزاي  مى كند و به دليل اس
الكترونيكى كم مصرف، نياز به فناورى 
ــيم هاي سيگنال و  ــيمه شامل س 4 س
ــن مى برد.  ــه ي جداگانه را از بي تغذي
ــول در كاهش هزينه  مزيت اين محص
ــكان اتصال آن به  ــان نصب و ام و زم

ــت. ــامانه هاى موجود اس س
ــگر  Promass E به عنوان يك حس
ــوره ازخانواده ي فلومترهاي   چند منظ
ــورت همزمان دبى  ــه ص proline  ب
ــيال را  ــاى س ــى و دم ــى، چگال جرم
ــرى مى كند و به كاربر اجازه  اندازه گي
مى دهد كه اين پارامترها را به صورت 
ــته و كنترل  ــق تحت نظارت داش دقي

ــيدي،  مواد  كند. عالوه بر مايعات اس
ــامانه براى  ــى و حالل ها، اين س قلياي
ــت. محدوده ي  ــب اس گازها نيز مناس
ــار نامى  ــتگاه به فش عملكرد اين دس
PN100 و دماى فرآيند 140 درجه 
سانتيگراد مى رسد. منوهاى تخصصى، 
ــار دادن  ــدارى با فش ــى و نگه عمليات
ــوند كه  ــرا خواني مى ش ــك دكمه ف ي
ــاي چگونگى كار  ــه همراه آن راهنم ب
ــار كاربر قرار  ــتگاه نيز در اختي با دس
مى گيرد. در زمان بروز خطا، اطالعات 
ــرعت نمايش  ــى رفع آن به س چگونگ
  Promass E TB2 .ــود داده مى ش
امكان مديريت داده و انتقال داده هاي 
پيكربندي به ديگر نقاط اندازگيرى را 
ــق نمايش گر محلى را به كاربر  از طري
ــه عمليات  ــد. در صورت نياز ب مي ده
 HistoROM ،ــداري ــر و نگه تعمي
ــريع داده هاي  با توانايى جابه جايى س
ــى و پيكربندى،  الكترونيك بخش هاي 

ــدون نياز به  ــتگاه ب امكان تعويض دس
ــدي مجدد را  ــيون و پيكربن كاليبراس

فراهم مي كند. 
ــيمى،  ــيميايي و پتروش ــع ش در صناي
ــتگاه هاى اندازه گيرى دو سيمه ي  دس
ــد داراي ويژگى هايى از  ــورد نياز باي م
ــى در مناطق ويژه  ــت ايمن ــر رعاي نظ
 Promass E TB2 ــند.  باش ــز  ني
ــه اين صنايع  ــتانداردهاى مربوط ب اس
 NAMUR ،  HART ــد  نن هما
و  ــودكار  خ ــارت  نظ دارد.  را   SIL و 
تشخيص خطا در اين سامانه مطابق با 
  NE107(NAMUR) ويژگى هاى 
ــت. اين امر ايمنى باالى دستگاه و  اس
دسترس پذيري بهينه ي آن را تضمين 

مى كند. 
ــتر به براى اطالعات بيش

info@za.endress.com
 www.za.endress.com

ــود. مراجعه ش

اندازه گيرى دقيق نيرو با استفاده 
HBM از محصوالت

Endress+Hauser جريان سنج كوريوليس دو سيمه محصول

حسگرهاى سطح خازنى در 
صنعت معدن
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ــگرهاي نيرو Instrotech’s Revere، كه داراي بدنه ي  حس
ضدزنگ هستند، خروجى را به صورت ديجيتال ارايه مى دهند. 
واسط گذرگاه RS485/RS422  به Scada يا DCS امكان 
ــتقيم اين وسيله با حسگرهاي ديگر را مى دهد و از  ارتباط مس
سوي ديگر راه اندازى، كنترل، تصحيح خطا و عيب يابي غيرمحلي 
را ممكن مي سازد. مدل هاى SCC و SBC اين حسگرها مجهز به رگوالتور قدرت 
مى باشد كه ولتاژ تحريك براى پل ويتستون را فراهم مى كند. خروجى جبران نشده 
ــك ريزپردازنده وظيفه  ي  ــود. ي پل به مبدل A/D و فيلتر ديجيتال تزريق مى ش

كنترل مبدل A/D، حسگر دما و واسط خروجى ديجيتال را بر عهده دارد.
ــاختار تشخيص وسيع و جامع برخوردار هستند كه  ــگرهاي مذكور، از يك س حس
ــه، EEprom، مبدل A/D و  ــنج، منبع تغذي ــتى و عملكرد مدار كرنش س درس
حسگر دمايى را تحت نظارت دارند. اين حسگرها، سيگنال خروجى پرقدرتى توليد 
مى كنند كه تحت تأثير نويز الكتريكى و نوسانات دمايى قرار نمى گيرند و مى توان 
ــول كابل ها را تا ١٢٠٠mm افزايش داد. يك بخش حفاظت در برابر تغييرات  ط

ناگهاني ولتاژ به اين حسگر اضافه شده است.
ــش فوالد ضدزنگ با  ــگر مذكور با درجه ي حفاظت  IP66  و IP68 با پوش حس
ــوند. خروجى ديجيتال  تأييديه ي OIML R-60,400d به كاربران عرضه مي ش
از طريق واسط هاى RS485 و RS422 منتقل مي شود و مى تواند توسط رايانه، 
PLC يا آشكارسازهاى اختصاصى  پردازش شود. سامانه هاى چندگانه با 32 حسگر  
مى توانند به يك واحد كنترل متصل شوند. براى كسب طالعات بيشتر مراجعه به 

سايت  www.instrotech.co.za توصيه مي شود.

ــي1  ــي خط ــرهاي جابه جاي ــيعي از ترنسديوس ــتره ي وس ــركت RDP گس ش
(LVDT) را براى اندازه گيرى تغييرات در عرض شكاف هايي كه در سازه هاى 
ــامل  ــت. اين مجموعه ش ــاختماني پديد مى آيد، معرفى كرده اس عمرانى و س
ــد.  ــخت مى باش ــتفاده در فضاي باز و محيط هاى س انواع ضدآب به منظور اس
ــتفاده از كابل هاى بلند و  ــا خروجي mA 20-4 امكان اس ــاى آنالوگ ب مدل ه

ارسال سيگنال به مسافت هاي دور را امكان پذير مي سازند. 
براى اطالعات بيشتر مى توانيد به آدرس هاي

brandon@transducers.co.za ,www.transducers.co.za مراجعه 
كنيد.

 

1- Linear Variable Displacement Transducer

ــنج كوريوليس Optimass، به  جريان س
ــب براى اندازه گيرى  عنوان راهكاري مناس
ــي چگالى جريان پسماندهاى  غيرتماس
غليظ كننده در يك معدن توليد زغال سنگ 

در استراليا به كار گرفته مي شود.
ــنگ  ــى از بزرگ ترين معادن زغال س يك
استراليا در Queensland مركزى واقع 
ــت. يك واحد صنعتى در كنار  ــده اس ش
ــازى  اين معدن، وظيفه ي توليد و آماده س
زغال سنگ با ظرفيتى معادل 10 ميليون 
تن در سال را بر عهده دارد. با حفظ حجم 
توليد كنونى، اين معدن قابليت استخراج تا 
50 سال ديگر را نيز دارا است. اندازه گيرى 
ــكان  ــده، ام ــان غليظ كنن ــى جري چگال

بهينه سازى پسماند باطله براى بازيافت آب، 
به حداقل رساندن مساحت آبگيرى پسماند 
و نياز به تنظيم و كنترل را فراهم مي كند. 

اندازگيرى چگالى به روش راديو متريك به 
عنوان روش مرسوم بر روى خطوط جريان 
غليظ كننده بكار برده مى شود. اما هم اكنون 
يك راهكار غيرتماسي براي اندازه گيري در 
محيط هايى كه به شدت ساينده هستند 
ــده است.  در عمليات هاى معدنى ارايه ش
ــتگاه هاى راديو مترى داراى هزينه ي  دس
كلى باال بوده و نيازمند تنظيم مى باشند. 
ــع هزينه اي در  ــن امر به عنوان يك مان اي
محيط هاى توليد رقابتي، يك نقطه ضعف 

محسوب مي شود. 
ــه ي خريد، انتقال  ــه غير از هزينه ي اولي ب
ــدارك و كنترل هاى  ــته اي، م منبع هس
اجرايى، بكارگيري دستگاه راديومترى نياز 
مداوم به آموزش كاركنان سايت در زمينه ي 
امنيت تابش راديواكتيويتى دارد و كسانى 
كه بايد عمليات كاليبراسيون، تست هاي 

عدم آلودگي و اطمينان از تنظيم دستگاه 
را منطبق با استانداردها انجام دهند نيازمند 

تخصص بااليي هستند.
بكارگيري موفقيت آميز روش انداز ه گيرى 
ــي در خط جريان،  غيرراديومترى چگال
ــان و  ــهولت در كار مهندس به منظور س
كاربران در واحدهاي صنعتى و همچنين 
بهينه سازى تغليظ، امرى ضرورى است. 
در اين رابطه شركت Krohne به دليل 
برخورداري از تخصص الزم در  اندازه گيري 
ــاينده، براساس  بر روي مواد دوغابي و س
ــه لوله ي  ــنج  Optimass  ب جريان س
راه كارهاى مقاوم،  اندازه گيرى مستقيم، 
ــه كاربران ارايه  مطمئن و كارآمدي را ب
 Optimass مي كند. جريان سنج جرمي
ــرى 7000، به صورت موفقيت آميزى  س
بر روى مايعات ساينده، همچون مخلوط 
ــه كار رفته  ــال ب ــن و آب طى 15 س ش
است. در اين كاربردها، استفاده از لوله ي 
مزاياى  ــواره  ــتقيم هم اندازه گيرى مس

بسياري نسبت به لوله هاى منحني دارد 
چرا كه لوله هاى منحني دچار فرسايش و 
خرابى زودرس تقسيم كننده هاى جريان 
مى شوند و در جريان سيال ساينده خم 
مى شوند. مشكل ديگر اين نوع وسيله ها 
ــاينده عبارت است  با جريان سياالت س
ــنگين در  ــدن ذرات س ــين ش از ته نش
ــاي تخصصي  ــنج. راهنمايي ه جريان س
ــكالت بالقوه  ــذر از مش Krohne در ح

بسيار مفيد و كارساز است.
در  را  ــى  كامل ــاى  راهكاره  Krohne
زمينه ي فناوري اندازه گيري دبى جرمى، 
ــار، دما و همچنين آناليز آنها  سطح، فش
ارايه مى كند. كاهش سرمايه و هزينه هاى 
ــيب  ــن كاهش آس ــى و همچني عمليات
ــت، Optimass را به  ــط زيس به محي
ــظ تبديل كرده  ــز دايمى فرآيند تغلي ج
ــب اطالعات بيشتر به  ــت. براى كس اس
 johna@krohnesa.co.za,  ــايت س
wwww.krohne.com مراجعه شود.

جريان سنج كوريوليس محصول 
Krohne

حسگر نيرو با خروجى ديجيتال؛ محصول  
Instrotech’s Revere

ترنسديوسرهاى جابه جايى خطى 
RDP Electronics ساخت
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چهارمين سمپوزيوم بين المللى روبوكاپ آزاد ايران 
با حضور پژوهشـگران و محققـان عرصه ي رباتيك 
جهان، يك روز پيش از گشـايش هفتمين مسابقات 
بين المللـى ربـوكاپ آزاد ايـران در محـل دائمـى 
نمايشـگاه هاى بين المللـى تهـران برگزار شـد. از 
نكات برجسته ي اين سمپوزيوم يك روزه سخنرانى 
پروفسور وين بوك، استاد رايانه ي دانشگاه جورجيا 
تـك آمريكا بود. امسـال 48 مقاله بـه دبيرخانه ي 
سمپوزيوم ارسال شده بود كه پس از بررسى هيأت 

داوران، 17 مقاله پذيرش و ارايه شد.
 

نسل جديد ربات هاى امدادگر؛ 
منجى انسان در حوادث 

پروفســور وين بوك؛ اســتاد دانشــگاه جورجيا تك 
آمريكا گفت: «نســل جديد ربات هــاى امدادگر در 
حوادث طبيعى و غير طبيعى منجى انسان خواهند بود.» 
وى در چهارمين سمپوزيوم بين المللى روبوكاپ آزاد 
ايران با ارايــه تعريفى از امدادرســانى و كاربردهاى 
ربات هاى امدادگر در حوادثى همچون زلزله، افزود: 
«درحال حاضــر هنوز از نيروهاى انســانى در حوادث 
طبيعى مثل زلزله براى امدادرسانى استفاده مى شود و 
حضــور ربات هاى امدادگر در اين حوادث در جهان 

فراگير نشده است.» 
بوك در ســخنانى باعنــوان «ربات هــاى امدادگر و 
توانايى آن ها در امداد رســانى» بيان داشــت: «هدف 
اصلى ســاخت ربات امدادگر اســتفاده از آن به جاى 
نيروى انســانى اســت، چراكــه ربات هــاى امدادگر 

مى تواننــد با حضور ســريع و به موقــع در صحنه هاى 
زلزله ضمن كمك رســانى به مصدومــان از اتفاقاتى 
كه ممكن اســت براى امدادگران انســانى رخ دهد، 
جلوگيرى كنند.» استاد دانشگاه جورجيا تك يادآور 
شد: «نسل جديد ربات هاى امدادگر مى توانند قابليت 
حمل و جابه جايى اجســام را به هنگام امدادرســانى 

داشته باشند.»
وى ســپس به تشــريح فعاليت هاى طراحى و اهداف 
كارى امدادرســانى پرداخت و يادآور شــد: «هدف 
اصلى، حضــور در كمترين زمان ممكــن و در زمان 
طاليــى براى نجات جان يك مصدوم اســت.» بوك 
ســپس به تشــريح قســمت هاى مختلف يــك ربات 
امدادگر پرداخت و در ادامه چرخ هاى مورد استفاده 
در اين ربات ها را بررســى كرد و به مقايســه ي آن ها 
و توانايى انــواع مختلف چرخ هــا در ربات امدادگر 
پرداخت و گفت: «در بحث اســتفاده از انواع فناورى 
باترى هــاى جديد در ربات امدادگــر به نتايج خوبى 
دســت پيــدا كرده ايــم و اهميــت اين دســتاورد در 
زمينه هايــى همچــون electric وFPC ها مى تواند 
قابليت ســه ساعت شــارژ باترى را به 10 ساعت ارتقا 

دهد.
اين استاد دانشگاه سپس با ارايه جدولى، تفاوت هاى 
وزنى در فناورى باترى هاى ربات امدادگر را تشريح 
كــرد و افزود: «هرقدر در طراحى ربات هاى امدادگر 
به كاهــش وزن توجه شــود، ميزان مصــرف انرژى 
پايين مى آيد و مى توان از باترى ها در زمان بيشــترى 
اســتفاده كرد.» وى در ادامه با پخش كليپى به بررسى 

شبيه سازى ربات هاى امدادگر مبتنى بر كاربر پرداخت 
و جزييات طراحى و قابليت هاى آن ها را تشريح كرد. 
وين بوك در پايان گفت: «با اســتفاده از نسل جديد 
ربات هــاى امدادگر در حــوادث طبيعى و غيرطبيعى 

مى توان جان انسان هاى بيشترى را نجات داد.»
 

395 تيم از 14 كشور جهان 
يك روز پس از برگزارى اين سمپوزيوم، رقابت هاي 
هفتمين دوره ي مســابقات بين المللــى ربوكاپ آزاد 
ايران با حضور 359 تيم از ايران و 13 كشور خارجي 
و بــا همكارى كميته ي ملى روبوكاپ ايران، معاونت 
پژوهشــى دانشــگاه آزاد، دانشــگاه آزاد قزويــن و 

تهيه كننده:  محمدعلى ديانتى زاده

عرصه اى براى تبادل 
تجربيات رباتيك

چهارمين سمپوزيوم بين المللى و 
هفتمين دوره  ي مسابقات بين المللى 

روبوكاپ آزاد ايران
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واحد علوم و تحقيقات اين دانشــگاه در محل دايمي 
نمايشــگاه هاي بين المللي تهران آغاز شــد. مراســم 
افتتاحيه ي رسمي اين مسابقات با حضور محمدصادق 
مفتح؛ قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت، كريم 
مالباشي؛ معاون وزير علوم، تحقيقات و فناوري، على 
افشــار؛ معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي، حسين 
صادقي شجاع؛ معاون امور بين الملل و هماهنگي امور 
مجلس دانشــگاه، كيــن ايچى كومانو؛ ســفير ژاپن، 
ويكتــور كويــوك؛ معاون ســفير مكزيــك و جمع 
ديگري از مسؤوالن، پژوهشگران و محققان عرصه ي 

رباتيك برگزار شد.
مرتضى موســي خاني، رييس كميتــه ي ملي ربوكاپ 
و رييس دانشــگاه آزاد اســالمي واحــد قزوين طي 
ســخناني در ايــن مراســم با خيــر مقدم بــه مهمانان 
خارجي و تيم هاي شــركت كننده در اين مسابقات و 
سپاس از حمايت هاي معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد 
اســالمي از اين مســابقات گفت: «بيش از دو هزار و 
300 تيم متقاضي شــركت در اين مسابقات بودند كه 
پــس از ارزيابي كلي، 395 تيم از 14 كشــور جهان ـ 
ايران، آمريكا، آلمان، هلند، چين، انگلســتان، تركيه، 
مكزيك، چك، پاكســتان، هند، يونان، قرقيزستان و 
ازبكستان ـ در اين مسابقات حضور پيدا كردند كه از 

اين تعداد 35 تيم خارجي هستند.»
وي در ادامه با اشاره به برگزاري چهارمين سمپوزيوم 
بين المللــي ربــوكاپ افــزود: «در كنــار برگــزاري 
مسابقات ربوكاپ، اســتادان، محققان و پژوهشگران 
برجســته دنيا در ســمپوزيوم بين المللي ربوكاپ آزاد 
ايران آخرين تحوالت علمي در بحث دانش رباتيك 
را ارايــه كردند كه حضور اين شــخصيت هاي علمي 
دنيــا ســطح علمي مســابقات را بســيار افزايش داد.» 
موســي خاني با اشاره به رشــد كيفي و كمي هفتمين 
دوره ي مســابقات بين المللي ربوكاپ آزاد ايران بيان 
داشت: «برگزاري موفق اين مسابقات به ارتقاي دانش 
رباتيك در كشور و جهت دهى به يافته هاى پژوهشى 

براى دنيايى انسانى تر و عادالنه تر مى انجامد.»
رييس كميتــه ي ملى ربوكاپ ايــران ادامه داد: «اين 
دوره از رقابت ها شــامل 16 ليگ بزرگســال و هفت 
ليــگ دانش آمــوزى اســت. در ليــگ ربات هــاى 
امدادگــر واقعى 20 تيم، ليگ شبيه ســاز عامل امداد 
13 تيــم، ليگ ربات هــاى امدادگر مجــازى 6 تيم، 
ليگ شبيه ساز فوتبال دو بعدى 25 تيم، ليگ شبيه ساز 
فوتبال ســه بعدى 19 تيم، ليگ ربات هاى فوتباليست 
ســايز كوچك 14 تيم، ليگ ربات هاى انسان نما 16 
تيم و در بخش ربات هاى نائو (سايز استاندارد) شش 
تيــم و در ليگ ربات هــاى خانگى چهــار تيم با هم 

رقابت مى كنند.»
موسى خانى اضافه كرد: «در بخش ربات هاى امدادگر 
اين مســابقه ها 9 تيم، در ليگ امــداد ابتدايى 37 تيم، 
در ليگ امداد پيشــرفته 12 تيــم، در ليگ امداد «ب» 
ســه تيم، در ليگ امــداد دانش آمــوزى 30 تيم، در 

ليگ ربات هــاى مين ياب خودكار 30 تيم و در ليگ 
ربات هاى مين ياب دســتى 25 تيم پذيرفته شــده اند.» 
وى همچنيــن از راهيابى 20 تيم بــه ليگ ربات هاى 
پرنــده خبــر داد و گفــت: «اين ليــگ در كنار ليگ 
ربات هــاى زيردريايــى در واحد علــوم و تحقيقات 

دانشگاه آزاد اجرا مى شود.»
رييــس دانشــگاه آزاد اســالمي واحد قزويــن با اعالم 
حضور تيم گزارشــگران مطرح فوتبال در اين دوره از 
رقابت ها افزود: «در حاشــيه ي هفتمين دوره مسابقه هاى 
روبــوكاپ آزاد ايران، تيم گزارشــگران مطرح فوتبال 
ايران در مســابقه اى نمايشى با تيم ربات هاى فوتباليست 
سايز متوسط رقابت مى كنند كه اين مسابقه نمايشى در 
راســتاى جام جهانى ربات ها در سال 2050 است.» وى 
درباره ي تسهيالت در نظر گرفته شده براى نفرات برتر 
مســابقه ها گفت: «دانشــگاه آزاد براى تيم هاى نخست 
مسابقه هاى ربوكاپ آزاد ايران، امكان ادامه ي تحصيل 
بى آزمون را فراهم كرده است. همچنين پذيرش تيم هاى 
دانش آموزى ايران در مسابقه هاى جهانى ربوكاپ 2012 
كــه در مكزيك برگزار خواهد شــد، بــه موفقيت در 

مسابقه هاى آزاد ايران منوط است.»
به گفته ي موسى خانى، تحقيقات انجام شده طى سال هاى 
اخير نشان از رشد طراحى و ســاخت اين ربات ها دارد 
به گونــه اى كه تا ســال 1386 تيم هــا دروازه خودى و 
حريــف را از طريــق رنــگ دروازه ها ـ آبــى و زرد ـ 
تشخيص مى دادند اما از مسابقات ســال 1387 ربات ها 
قادر هســتند با دروازه هاى تورى معمولى بازى كنند و 

توپ نيز از طريق رنگ تشخيص داده مى شود.
 

دو هزار و 500 واحد R&D؛ 
زمينه ساز حضور مبتكران 

در ادامه ي مراسم آغاز مسابقات، محمدصادق مفتح، 
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين كه 
بايد حلقه ي گمشــده صنعــت و دانشــگاه را يافت، 
دو هــزار و 500 واحد تحقيق و توســعه ي راه اندازي 
شده در واحدهاي صنعتي كشور را زمينه ساز حضور 
محققــان و مبتكران در صنعت عنــوان كرد و گفت: 
«ميــزان اســتفاده از فناوري هــاي موجــود، خالقيت 
و فناوري  هــاي نــو و توســعه مهارت هاي انســاني از 

شاخص هاي رشــد و توسعه در هر كشور است كه با 
توجه به آمارهاي سازمان ملل در سال 2009 ايران از 

جايگاه 42 درجهان برخوردار است.»
وى پژوهش و تحقيق را كار اصلي دانشگاه و استفاده 
و كاربردي كردن نتايج تحقيقات را وظيفه ي صنعت 
دانســت و تصريح كرد: «متأســفانه حلقــه ي ارتباط 
صنعت و دانشــگاه در كشــور گم شــده و توقع ملي 
اين اســت كه حلقه ي گمشــده را پيدا كنيم كه خود 
ايــن موضوع مي تواند به عنوان پــروژه ي تحقيقاتي و 
پژوهشي از سوي دانشــگاه ها بررسي شود.» مفتح در 
پايان به اقدامات انجام شــده در اين خصوص اشــاره 
كــرد و گفت: «وزارت صنعــت، معدن و تجارت در 
سلســله جلساتي مشــترك با وزارت علوم، تحقيقات 
و فنــاوري، زمينه ي همفكــري و تعامــل مبتكران و 
مخترعان را با مديران كارخانه ها فراهم كرده اســت 

كه اميدواريم نتايج خوبي را به همراه داشته باشد.»
در حاشــيه ي اين مراســم محمد عطايى، مدير اجرايى 
هفتمين دوره ي مسابقات بين المللى روبوكاپ آزاد ايران 
و قائم مقام دانشــگاه آزاد اســالمى واحد قزوين با بيان 
اين كه ايران به دانش رباتيك و هوش مصنوعى دســت 
يافته اســت، گفت: «اكنون نوبت صنعت است كه نياز 
خود را در اين زمينه مطرح كند.» وى افزود: «سازمان ها 
و بخش هــاى مختلــف از جمله صنعت، كشــاورزى، 
پزشــكى، امنيت و مديريت بحران بايد نيازهاى خود را 
مطرح كنند تا پژوهشگران بتوانند با انطباق توانمندى هاى 
به دست آمده پاسخگوى اين نيازها باشند.»  مدير اجرايى 
اين مسابقات، علوم شناختى را متشكل از هوش مصنوعى 
و سامانه  هاى عصبى را يكى از چهار علم نوين خواند و 
گفــت: «رباتيك زيرمجموعه ي اين علم اســت و اگر 
بتوانيم به اين علم دســت بيابيم و آن را به فناورى تبديل 
كنيم، مى تواند براى ما يك مزيت محســوب شود و در 
زمينه ي افزايش بهره ورى، توليدات و بخش هاى مختلف 

صنعت، كشاورزى و غيره از آن استفاده كنيم.»
بــه گفته ي عطايى، علم هوش مصنوعى و ســامانه  هاى 
عصبى در كشــور ايجاد شده است و كاربردهاى بسيار 
زيادى دارد، به طورى كه امروزه مى بينم زندگى مردم با 
سامانه  هاى هوش مصنوعى و سامانه  هاى عصبى عجين 
شده و پيچيده و مدرن شدن زندگى موجب شده است 
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زندگى بدون اين علم امكان پذير نباشد. قائم مقام دانشگاه 
آزاد اســالمى قزوين خواستار رشــد و تعالى اين علم و 
فناورى در كشور شد و گفت: «زمينه ي ايجاد و توسعه ي 
اين علم فراهم و بخشى از آن نيز به فناورى رسيده است. 
در اين ميان بايد حلقه ي واسطى بين دانشگاه ها به عنوان 
مركز توليد علم، و صنعت به عنــوان بهره بردار فناورى 
ايجاد شــود و بتوانيم كاركردها و تبلــور آن را در رفاه 

عمومى و پاسخ به نياز مردم ببينيم.» 
فرهاد دانشــجو، رييس دانشــگاه آزاد اسالمى نيز در 
پيامى به هفتمين دوره ي مسابقات بين المللى ربوكاپ 
آزاد ايران، حركت درســت و دقيق در مسير پيشرفت 
علمى را نيازمند تعامل بيش از پيش صنعت و دانشگاه 
دانســت و خاطرنشان كرد: «اين مســابقات، اين بستر 
را فراهم مى ســازد كه دانش آموزان، دانشــجويان و 
پژوهشگران در كنار شور و هيجان شركت در مسابقه 
به حل مســايل علمى و فنى پرداختــه و آموخته هاى 
تئــورى را به عمــل پيوند داده و در آينــده تبديل به 
متخصصانــى توانمند بــراى حضــور در فعاليت هاى 

صنعتى و حل معضالت علمى كشور شوند.»
در ادامــه ي اين مراســم با اهتزاز پرچم ايران توســط 
ربات پرنده ي ساخته شــده توســط مركــز تحقيقات 
 ،(MRL)  مكاترونيك دانشگاه آزاد اسالمي قزوين

مسابقات به طور رسمي افتتاح شد.
 

ايران؛ قهرمان مسابقات ليگ ربات زيردريايى 
و ليگ ربات فوتباليست نائو

درحاشيه ي هفتمين دوره ي مسابقات بين المللى روبوكاپ 
آزاد ايران، دومين دور از مسابقات ليگ ربات زيردريايى 
نيز در واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمى آغاز 
شد و طى آن هشت تيم در استخر واحد علوم و تحقيقات 
به رقابت پرداختند. ليگ ربات زيردريايى يا ROV1 از 
ســال 1389 همزمان با برپايى پنجمين دوره ي مسابقات 
روبوكاپ آزاد ايران آغاز به كار كرد. اين ليگ به همت 
كميته ي ملى روبوكاپ ايران و دانشگاه آزاد اسالمى در 
ششمين دوره ي مسابقات بين المللى روبوكاپ آزاد ايران 
وارد مرحله ي رقابتى شد. در مسابقات امسال، تيم ربات 
زيردريايى MRL از دانشــگاه آزاد اســالمى قزوين به 
مقــام قهرمانى ليگ ربات زيردريايى (ROV) هفتمين 
دوره ي مسابقات بين المللى روبوكاپ آزاد ايران (ايران 
اوپن 2012) دست پيدا كرد. اين تيم موفق شد با كسب 

362 امتياز عنوان قهرمانى را به دست آورد.
گفتنى اســت ربــات زيرآبى ROV يك وســيله ي 
نقليــه ي بــدون سرنشــين و پويش گــر نيمهخودكار 
و قابل كنترل از راه دور اســت كــه اپراتور مى تواند 
آن را در اعمــاق آب كنتــرل و هدايــت كنــد و از 
طريــق اعمال فرامين، عمليات  مــورد نظر را از طريق 
تجهيزات انجام دهد. بــا توجه به نيمه خودكار بودن، 
اين ربات بــا موانع اطراف برخــورد نمى كند و قادر 

1- Remotely Operated Vehicle

تصميم گيــرى در مواقع قطع ارتباط با اپراتور اســت. 
از جملــه مأموريت هــاى ربــات ROV مى تــوان به 
مشــاهدات زيردريايى، بازرســى ســازه ها و سكوى 
دريايى و ســاحلى، بازرسى از خطوط لوله، كشف و 
نجات اجســاد و اجسام زير دريا، جايگزينى غواصان 

و كاربردهاى نظامى اشاره كرد.
عالوه بر قهرمانى ايران در ليگ ربات زيردريايى، تيم 
MRL از دانشگاه آزاد اسالمى قزوين با كسب چهار 
پيروزى پياپى عنوان قهرمانى ليگ ربات فوتباليســت 

سايز متوسط را نيز به دست آورد. 
گفتنى اســت ســردار احمد وحيدى، وزيــر دفاع و 
پشتيبانى نيروهاى مسلح نيز ضمن بازديد از چگونگي 
برگزارى اين رقابت ها در جريان آخرين دستاوردهاى 

تيم هاى داخلى در حوزه ي رباتيك قرار گرفت.
پاى صحبت ليدرهاى تيم هاى خارجى

نيكو كوفيناش، ليدر تيم ربات فوتباليســت نائو يونان از 
دانشگاه فنى هانيا گفت: «همه ي دانشگاه هاى جهان در 
زمينه ي دانش رباتيك در حال تحقيق هســتند، چراكه 
علم رباتيك آينده ي دنيا را خواهد ساخت و دانشگاه ها 
مى خواهند با توسعه و گسترش اين علم آينده را زودتر 
در دســت بگيرند.» وى افــزود: «مســابقات بين المللى 
روبــوكاپ آزاد ايران بهترين فرصت براى تبادل دانش 

رباتيك ميان تيم هاى شركت كننده است.» 
نيكو كوفيناش بيان داشــت: «امسال برگزارى مسابقات 
جهانى مكزيــك را در پيش رو داريم و در مســابقات 
روبوكاپ آلمان نيز در هفته ي گذشــته شركت كرديم 
كه البته موفق به كســب مقامى نشديم.» ليدر تيم يونان، 
دليل اصلى حضور تيم نائو در ايران را مشــاهده ســطح 
كيفــى و كمى تيم هاى ايرانى و كســب آمادگى براى 
حضور قوى تر در مســابقات جهانى مكزيك خواند و 
خاطرنشان كرد: «اگرچه تيم هاى محدودى در اين ليگ 
وجود دارند، ولى تيم هاى مطرح و قدرتمندى همچون 
آلمان و هلند هم شركت كرده اند كه حضور آنان سطح 

فنى و كيفى اين مسابقات را افزايش مى دهد.» 
وى افــزود: «در اين مســابقات اين امكان فراهم شــده 
است تا از تيم هاى ديگر براى راه اندازى ربات ها كمك 
بگيريم و روش هاى گوناگونى را آموزش ببينيم.» نيكو 
كوفيناش در مورد رونــد تحقيقات و حمايت از دانش 

رباتيك در كشــور يونان گفت: «پيش از اين در يونان 
دانشگاه ها از تيم هاى تحقيقاتى حمايت مى كردند ولى 
درحال حاضر شــركت هاى خصوصــى به عنوان حامى 

مالى از تيم هاى رباتيك حمايت مى كنند.» 
كاميــل ورچــور، ليــدر تيم ربــات نائو از دانشــگاه 
آمســتردام هلند نيــز با بيــان اين كه گســترش علوم 
رباتيك در دنيا دشــوار اســت و براى توســعه ي آن 
بايــد زحمات بســيارى را متحمل شــد، گفت: «اين 
زحمات و تالش ها با تغييرات گسترده اى در زمينه ي 
هدايت ربات ها در دنيا صورت مى گيرد.» وى افزود: 
«مســابقات بين المللى روبوكاپ آزاد ايران در مقايسه 
با مســابقات جهانى در ســطح كوچك تــرى برگزار 
مى شود، با اين حال برخى تيم هاى مطرح دنيا در اين 
مســابقات حضور دارند. عالوه بر اين، در مســابقات 
جهانى به دليل فشــردگى مســابقات امكان تبادل نظر 

وجود ندارد اما اين جا اين امكان را داريم.» 
ورچــور درباره يحمايت هاى مســؤوالن كشــور هلند 
از گســترش دانــش رباتيك گفت: «دانشــگاه ما يك 
مؤسسه ي انفورماتيك با حضور نخبگان هوش مصنوعى 
دارد و از حضور ما در مســابقات رباتيك حمايت هاى 
مادى و تجهيزاتى مى كند. دولت هلند نيز با كمك هاى 
مالى به دانشــگاه امكان حضور قوى تر تيم هاى ما را در 
مسابقات جهانى و بين المللى فراهم مى كند. با اين حال 
هنــوز تحقيقات علوم رباتيك در كشــور ما به ســمت 

تجارى سازى سوق پيدا نكرده است.»
همچنيــن پل شــوته، ليدر تيم ربــات نائو از دانشــگاه 
هامبورگ آلمان درخصوص مســابقات ربوكاپ ايران 
گفــت: «در حالى كه دختران فقــط 10 درصد تيم هاى 
رباتيك آلمــان را تشــكيل مى دهند، در ايــران بانوان 
حضور بســيار پررنگ تر و فعال تــرى در اين عرصه ي 
علمى دارند.» وى به سابقه ي حضور اين تيم در مسابقات 
بين المللى اشــاره كــرد و گفت: «در مســابقات جهانى 
روبوكاپ چين، ســنگاپور و تركيه حضور داشــته ايم 
كه در مســابقات جهانى روبــوكاپ 2011 تركيه مقام 
دوازدهم، در مســابقات آزاد آلمان كه هفته ي گذشته 
برگزار شد، مقام هشــتم و در مسابقات روبوكاپ آزاد 

ايران 2011 مقام قهرمانى را به دست آورديم.»
شــوته با بيان اين كه تيم هــاى ايرانــى را در زمينه ي 
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جهت يابى و منطقه يابى ربات هايشان بسيار پيشرفته تر 
از سال گذشــته ديدم، گفت: «فكر مى كنم كه آن ها 
از روش هــاى ما الگو بردارى كرده اند.» ليدر تيم نائو 
آلمــان، حمايت دانشــگاه  هامبــورگ را از تيم هاى 
رباتيــك محدود خوانــد و افزود: «دانشــگاه ما فقط 
هزينه هاى ثبت نام و حضور در مسابقات را به صورت 
محدود متقبل مى شود و بقيه ي هزينه ها را خود اعضاى 
تيم پرداخت مى كنند.» به گفته ي وى، دانش رباتيك 
در دنيا نشان داده است كه مى توان طبيعت پيرامون و 
به ويژه كاركرد بدن انســان را به خوبى بشناسيم و در 

جهت بهبود زندگى انسان حركت كنيم.» 
 FUmanoids استفان اوته، ليدر تيم ربات انسان نماى
از دانشــگاه برلين آلمان نيز گفت: «بحث ارتقاى هوش 
مصنوعى در ربات ها هنــوز با چالش هاى جدى مواجه 
است و برگزارى مسابقات بين المللى روبوكاپ به بررسى 

اين چالش ها كمك مى كند.» وى به پيشرفت هاى دانش 
رباتيك در جهان اشاره كرد و افزود: «ربات ها در آينده 
به انســان ها كمك هاى شايانى خواهند كرد كه ساخت 
ربات هاى خانگى، پرستار، جوشكار، نقاش و ربات هاى 
ديگر ازجمله ي آن ها است.» اوته ادامه داد: «امسال براى 
سومين سال پياپى در مسابقات بين المللى روبوكاپ آزاد 
ايران شــركت كرده ايم و با اين كه مســابقات اين ليگ 
نســبت به مسابقات جهانى در ســطح پايين ترى برگزار 

مى شود، كسب مقام قهرمانى در آن آسان نيست.»
ليــدر تيم ربات انســان نماى آلمــان افزود: «پيشــرفت 
ربات هاى ايرانى در اجراى حركات سريع ربات هايشان 
برايمان غيرقابل تصور بود و فكر مى كنم امســال سطح 
فنــى تيم هــاى اين ليگ بــا يكديگر برابر اســت.» وى 
ادامه داد: «در مســابقات جهانى روبوكاپ تركيه 2011 
مقام چهارم، در مســابقات جهانى سنگاپور 2010 و در 
مسابقات اتريش 2009 مقام دوم جهان را كسب كرديم. 
همچنين در ســه دوره مســابقات روبوكاپ آزاد ايران 

موفق به كسب مقام قهرمانى شديم.»
اوته درباره ي حمايت هاى دانشگاه برلين براى حضور در 
مسابقات رباتيك و كارهاى تحقيقاتى گفت: «مسؤوالن 
دانشــگاه ما همه گونه امكانات مالى و تجهيزات الزم را 
براى حضور قوى تر در مسابقات بين المللى فراهم مى كنند 
و فعاليت هاى تحقيقاتى ما مورد حمايت اساتيد برجسته ي 

هوش مصنوعى اســت و حضور اين اساتيد باعث شده 
اســت كه پروژه هاى تحقيقاتى كه از ســوى صنايع به 
دانشــگاه ما معرفى مى شود، با كمك دانشجويان مقطع 
ارشــد و دكترا به مرحله ي تجارى سازى و صنعتى شدن 
برسد.» ليدر تيم ربات انسان نماى آلمان درباره ي آينده ي 
دانش رباتيك در جهان يادآور شد: «بايد اتفاقات بسيارى 
رخ دهد تا هدف اصلى مسابقات جهانى روبوكاپ كه 
همان برگزارى تيم ربات ها و انسان ها است، محقق شود. 
چراكه بايد ربات هايى ساخته شود كه همانند انسان فكر 
كنند و بتوانند با قدرت تصميم گيرى باال و به سرعت قادر 
به بازى فوتبال باشند و فكر نمى كنم اين اتفاق زودتر از 

سال 2050 محقق شود.» 
گفتنى است در ليگ ربات فوتباليست انسان نماى سايز 
كوچك، براى اولين بار تيم behrobot از شركت 
به ربات اصفهان، موفق شــد تيــم Fumanoids از 

دانشگاه برلين آلمان را شكست دهد. 
ويكتور كوديك، دبير اول ســفارت مكزيك در تهران 
با ابزار شــگفتى از شــور و نشــاط تيم هــاى حاضر در 
مسابقات روبوكاپ اظهار داشت: «حضور بيش از هزار 
شركت كننده از كشورهاى مختلف در اين فعاليت علمى 
و بين المللى نشان دهنده ي اهميت آن است.» وى افزود: 
«مكزيك به گروه هاى مختلف در رشته هاى خالقيت هاى 
هنرى، كرسى هاى ويژه ي مخصوص استادان، رشته هاى 
رسانه هاى خبرى، مكزيك شناسى، بورسيه ي علمى در 
مقاطع ارشد و دكترا اعطا مى كند و اين افراد با توجه به 
پروژه هــاى تحقيقاتى كه ارايه مى دهند، از يك تا 9 ماه 

مى توانند در مكزيك تحصيل كنند.» 
كوديك با اشاره به ميزبانى مسابقات جهانى روبوكاپ 
ســال 2012 در كشورش يادآور شد: «كشور مكزيك 
آمادگــى خوبى براى برگزارى اين مســابقات دارد و 
حضور يكــى از بهترين تيم هاى رباتيك دانشــگاهى 
مكزيك در مسابقات بين المللى روبوكاپ آزاد ايران 
براى كسب آمادگى بيشــتر براى حضور در مسابقات 
جهانى امســال در كشــور مكزيك اســت.» دبير اول 
ســفارت مكزيك در ادامه به توجه مســؤوالن كشور 
مكزيك براى توسعه ي دانش در اين كشور اشاره كرد 
و گفت: «در كشور ما مراكزى مربوط به پرورش فكرى 
براى توسعه ي استعداديابى جوانان تأسيس شده است تا 
از توســعه ي دانش در رشته هاى مختلف حمايت كند 
و افرادى كه داراى نبوغ و ابتكار خاصى هســتند، مى 
توانند با ثبت نام در ايــن مراكز از حمايت هاى دولت 

برخوردار شوند.»
 

تساوى فوتبالى انسان ها و ربات ها 
مســابقه ي فوتبال بين تيم ربات ها و انســان ها كه به طور 
نمايشى در حاشيه ي هفتمين دوره ي مسابقات بين المللى 
روبوكاپ آزاد ايران برگزار شد، به تساوى يك بر يك 
كشيد. در اين بازى كه با استقبال گسترده ي تماشاگران 
حاضــر در مســابقات بين المللى روبــوكاپ آزاد ايران 
2012 مواجه شد، ابتدا تيم ربات فوتباليست سايز متوسط 
MRL از دانشگاه آزاد اســالمى قزوين گل اول بازى 
را به ثمر رســاند، اما در ادامه عادل فردوسى پور، مجرى 
برنامه ي 90 با به ثمر رساندن يك گل رقابت را به تساوى 
كشــاند. رضا جاوداني، ديگر مجرى ورزشى تلويزيون 

هم تيمى فردوسى پور در اين بازى بود.
گفتنى است ربات هاى فوتباليســت اندازه ي متوسط 
متشــكل از 5 ربات در يك زمين داخل سالن به ابعاد 
18 در 12 متر فوتبال بازى مى كنند و هر ربات مجهز 
به حســگرهاى مختلف و رايانه براى تحليل وضعيت 
كنونى بازى و انجام يك بازى موفق است. ربات ها با 
اســتفاده از ارتباط بى سيم با يكديگر در تماس هستند 
و همچنيــن از اين طريــق پيام هــاى داور را دريافت 
مى كننــد و هرگونــه دخالت انســان در بــازى از هر 
طريقى جز در زمان تعويض يك ربات ممنوع است.
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صنعــت برق در عصر حاضر نه تنهــا بايد منابع انرژي 
مورد تقاضاى صنايــع را تأمين كند، بلكه بايد اثرات 
ســوء زيســت محيطى توليد اين انــرژي را به حداقل 
برساند. در اين راستا ابزار مؤثر ايجاد تعادل بين عرضه 
و تقاضاى انرژى و مقابله با تغيير اوضاع اقليمى جهان، 
شبكه هاي هوشمند الكتريكى يا Smart Grid است 

كه سود و بازدهي بسيار زيادي دارد.
بــراي مصرف كنندگان، شــبكه هاي هوشــمند ابزار 
مديريت هوشمندانه ي مصرف به ويژه در ساعات اوج 
مصرف اســت و براي كارشناسان محيط زيست، اين 
شبكه ابزار حل تغييرات مضر آب و هوايي و اجتناب 
از توليــد بيش از حد گازهاي كربن اســت. عالوه بر 
اين، شبكه هاي هوشــمند براى گردانندگان شبكه ي 
توزيع برق، ابزارى براى پيك ســايي و تصميم گيري 
هوشمندانه و ارايه ي اطالعات دقيق از وضعيت شبكه 

به شمار مى رود.
اولين شبكه ي هوشمند جهان در مارس 2008 معرفي 
شــد و شــهر بالدر در ايالت كلــرادو آمريكا به خاطر 
اســتفاده از آن، اولين شــهر مجهز به شبكه ي توزيع 
برق هوشــمند نام گرفــت و امــروز اتحاديه  ي اروپا 
و مجموعه ي كشــورهاى عضو در آن به ســمت اين 
فناورى جديد كه براى استفاده ي مؤثرتر برق طراحى 
شده است، حركت مى كنند. اتريش، بلژيك، فرانسه، 
دانمارك، آلمان، فنالند، ايتاليا، هلند، پرتغال، سوئد، 
اســپانيا و انگليس ازجمله كشــورهايى هستند كه در 
حال حاضر طرح هاى شــبكه ي هوشمند را در دست 

اقدام دارند.

بنا بر پژوهش هاى منتشــره از ســوى مركز تحقيقات 
و فناوري اتوماســيون صنعتي ايران، سه محور اصلى 
هدف گــذارى شــده در ايــن ســامانه ي هوشــمند، 
مشــتركان، تجهيزات و ارتباطات است. بر اين اساس 
فناوري هوشــمند توانايي ايجاد تغييرات اساســي در 
توليد، انتقــال، توزيع و اســتفاده از انرژي الكتريكي 
به همــراه منافع اقتصــادي و محيطــي را دارد كه در 
نهايــت به بــرآورده نمــودن نيازهاي مشــتريان و در 
دســترس بودن برق مطمئن و پايدار ختم مي شود. از 
طرف ديگر ســامانه مي تواند با اســتفاده از اطالعات 
جمــع آوري شــده در مواقع بحرانــي، تصميم گيري 

كرده و از خاموشي هاي ناخواسته جلوگيري كند. 
مصرف كنندگان مى گويند شبكه هاى هوشمند، توان 
آن ها را در اســتفاده از انرژى افزايــش مى دهد. اين 
شبكه به خانواده ها اجازه مى دهد با استفاده از وسايل 
الكتريكــى در زمانى از روز كه ميزان مصرف انرژى 
كم اســت، هزينه هاى برق خود را كاهش دهند و از 
ســوى ديگر شــركت هاى خدمات رفاهى را نيز قادر 
مى سازد تقاضاى برق در زمان اوج مصرف را كاهش 
داده و از هرگونــه قطعى پرهزينــه ي برق جلوگيرى 

كنند.
در ايران نيز ايجاد شــبكه هاي هوشمند الكتريكى در 
دست اقدام است و دانشگاه هاى برق كشور با جديت 
روى اين موضوع كار مى كنند. حاصل اين پژوهش ها 
نيز در سال هاى اخير در قالب همايش هايى ارايه شده 
اســت كه از جمله آن ها مى توان به سمينار تخصصى 
شبكه هاى هوشمند دانشكده ي مهندسى برق دانشگاه 

خوا جه نصيرالدين طوســي (ارديبهشــت ماه 1389)، 
همايش شبكه هاى هوشمند دانشكده ي مهندسى برق 
دانشگاه صنعتى اميركبير (خردادماه 1390)، كنفرانس 
شبكه هاى هوشمند دانشكده ي مهندسى برق دانشگاه 
صنعتــى شــريف (مهرمــاه 1390) و همايــش اخير 
يعنى دومين ســمينار تخصصى شــبكه هاى هوشمند 
دانشكده ي مهندسى برق دانشگاه خوا جه نصيرالدين 
طوسي اشــاره كرد كه در بهمن ماه ســال 90 برگزار 

شد.
همايــش مذكور بــا همــكارى انجمن مهندســين 
بــرق و الكترونيــك ايــران (IAEEE)  و انجمن 
مهندســى برق و الكترونيك (IEEE)  در ســالن 
بــرق دانشــگاه خواجــه  آمفى تأتــر دانشــكده ي 
نصير الدين طوســى برگزار شــد، دانشــجويان در 
حضــور رييس و اســاتيد اين دانشــكده و دبيران 
انجمن هــاى مذكور و كارشناســان امر به ارايه ي 

مقاالت خود پرداختند.
مسايل كلى و عمومى شــبكه هاى هوشمند، حفاظت 
الكتريكى، كنترل توان، مخابرات و انتقال اطالعات، 
به كارگيرى واحد اندازه گيرى فاز (PMU)، اتصال 
خودروهاى برقى و هايبريد به شــبكه (V2G)، بازار 
برق،  امنيت اطالعات و برخورد با حمله ي اطالعات 
نادرســت، شبكه هاى هوشــمند در يك ســاختمان، 
 ،(BPLC) انتقــال اطالعــات از طريق خطوط بــرق
توليد پراكنده، شــبكه هاي كوچك (ريزشبكه ها)1 و 

1- Micro grids

تهيه كننده: گروه گزارش

شبكه هاي هوشمند 
الكتريكى از منظر 

همايش هاى 
دانشگاهى
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ادوات (FACTS) از جملــه موضوعات مورد بحث 
در مقاالت ارايه شده بودند.

دانشكده ي برق دانشگاه خواجه نصير الدين طوسى با 
استقبال از مشــاركت فعال كارشناسان و متخصصان 
در برپايى هرچه بهتر اين ســمينار، موضوع شــبكه ي 
هوشــمند را به عنوان يك شــبكه ي گسترده ي توزيع 
انرژى خــودكار كه در آن انتقال تــوان الكتريكى و 
تبادل اطالعــات به صورت دوطرفه انجــام مى گيرد، 
دنبال مى كند. از اين رو ســمينار شــبكه هاى هوشمند 
ايــن دانشــكده، فرصت مناســبى بود تــا متخصصان 
و فعــاالن اين حوزه ضمن آشــنايى بــا ديدگاه هاى 
ديگــران، به  طــرح نظرات خــود پرداختــه و از اين 
رهگــذر مجموعــه ي مباحث مفيد و مانــدگارى نيز 

براى كارشناسان فراهم آيد.
در اين راســتا، معاونت پژوهشى دانشكده نيز با ايجاد 
زمينه هــاي كاري و بــا نظارت بر انجــام فعاليت هاي 
تحقيقاتــي يك ارتبــاط كارا بين دانشــكده و مراكز 
صنعتي ايجاد كرده و شــبكه ي هوشمند را راهكارى 
براى حل چالش هاى سه گانه ي شبكه ي كنونى يعنى 
چالش هاى قابليت اطمينان، چالش هاى زيست محيطى 

و چالش هاى اقتصادى و بازدهى انرژى مى داند.
عبــاس مجيدى، مســؤول برگزارى ســمينار و دبير 
شــاخه ي دانشــجويى انجمــن مهندســين بــرق و 
الكترونيــك ايران(IAEEE) در دانشــگاه صنعتى 
خواجه نصير طوســى در اين بــاره گفت: «همواره 
اســاتيد ارزشــمند و دانشــجويان فكــور ايرانــى، 
پيشــگامان صنعت كشــور اســالمى ايــران بوده و 
هســتند. در همين راســتا همگام با ساير كشورهاى 
پيشــرفته در صنعــت بــرق، مباحــث مربــوط بــه 
شبكه هاى هوشــمند الكتريكى در دانشكده ي برق 
بررسى و مورد تبادل نظر اساتيد و دانشجويان قرار 
گرفت.» وى افزود: «برگزارى ســمينارهايى از اين  
نوع، باعث آشــنايى هرچه بيشتر آينده سازان كشور 
با اين مباحث و نيز بــا يكديگر خواهد بود و امرى 

ضرورى تلقى مى شــود.»
وى در پايان ســخنانش ابراز اميــدوارى كرد كه در 
ســال آتى نيز ســمينارى در دانشــكده برق دانشگاه 

خواجه نصير الدين طوسى برگزار شود.
همان طــور كه در مطالب دانشــجويان،  كارشناســان 
و اســاتيد در ســخنرانانى هاى كنفرانــس بــه ميــان 
آمد، شــبكه ي هوشمند ســامانه ي يكپارچه اى شامل 
ســخت افزار، نرم افزار، شبكه و بســتر مخابراتى است 
و اطالعاتى نظيــر مصرف، ديماند، ولتــاژ، جريان و 
اطالعــات ديگــر را به صورت نزديــك به بي درنگ 
از ســوى مصرف كننده دريافت مى كند. اين ســامانه 
بــا ايجاد بســتر مخابراتــى دو طرفه قابليــت قرائت، 
پيكربنــدى، نظــارت و كنتــرل از راه دور كنتورها و 
جمــع آورى، مديريت، پــردازش و تحليل اطالعات 
جمــع آورى شــده را دارد و گراف ها و گزارش هاى 
الزم را توليــد مى كنــد. تمــام فرآيندهــاى مذكور 

به صورت خودكار انجام مى پذيرد.
در ســامانه ي توزيــع هوشــمند نيــروي بــرق نه تنها 
داده هــا به صورت دوســويه از شــبكه به مشــترك و 
بالعكس منتقل مي گردد، بلكــه جريان انرژي نيز دو 
ســويه مي گردد و شــبكه مي تواند بالقوه متشــكل از 
هزاران توليدكننده و فروشــنده خرد برق باشــد. اين 
فروشــندگان از طريق منابــع تجديدپذير انرژي مانند 
ســلول هاي خورشــيدي، گرماي زمين و يا از طريق 
ذخيره ي انرژي در ساعات و يا روزهاي كم بار و البته 
ارزان و فروش آن در ســاعات پربار و صد البته گران 

وارد بازار خرده فروشي برق شوند.
لــذا در SG با دو شــبكه ي جديد آشــنا مي شــويم: 
ريزشبكه ي توزيع برق و شركت توزيع برق مجازي2 

يا بازار مجازي برق.
بــازار مجــازي برق در واقــع مفهومي مشــابه مدل 
اينترنتي اســت كــه در آن انــرژي از هــر منبعي ـ 
توليــد، خــواه ژنراتورهاي  از شــيوه ي  صرف نظر 
ســنتي يا منابــع تجديدپذير انرژي ـ عرضه و در هر 
نقطــه ي دلخواهي در شــبكه به مصرف مي رســد. 
بديهي اســت تحقق چنين آرماني بدون بهره گيري 
از فناوري هــاي پيشــرفته ي اطالعــات و ارتباطات 

ميســر نمى شــود.
 نصــب و راه اندازي حســگرهاي هوشــمند بر روي 
تمــام عناصر كليــدي شــبكه ي توزيــع و برقراري 
شــبكه ي ارتباط دوســويه، ادغام و هماهنگ سازي 
ســامانه ي AMI بــا ســاير نرم افزارهــاي كاربردي 
مركز3، درگاه خدمات رســاني مشتركان4 و سامانه ها 
و خدمات صوتي به مشــتركان، نصب ســامانه  هاي 
نرم افزاري تشــخيص خرابي بي درنــگ، تنظيم بار، 
قطــع و وصل جريان بــرق به صورت انبــوه در عين 
حال انتخابي، همســويي و ادغام با شبكه هاي كنترل 
بي درنــگ توزيع و فوق توزيــع مانند SCADA و 
تبادل اطالعات در راســتاي تعامل كامل در شــبكه 
ازجملــه فعاليت هاي اصلــي براى برپايي شــبكه ي 
كامل توزيع هوشمند نيروي برق است. به كارگيري 
و خريــد انــرژي از توليدكننــدگان خرد كه بيشــتر 
مبتنــي بر انرژي هــاي تجديدپذيــر و منابع ذخيره ي 
فراگيــر مانند انــرژي ذخيره شــده در خودروهاي 
الكتريكي در ســاعات اوج مصــرف و نيروگاه هاي 
تركيبــي نيرو و گرما و برقراري ارتباط دوســويه ي 
داده اي و انــرژي با اين توليدكننــدگان از مصاديق 

ديگر شــبكه ي هوشــمند اســت.
بــراى تكميل اين گــزارش گفت وگويــى كوتاه نيز 
با دكتــر ســيدمحمدتقى بطحايى ـ يكــى از اعضاى 
كميته ي علمــى و فعال در برگزارى دومين ســمينار 
تخصصى شــبكه هاى هوشمند دانشــكده ي مهندسى 
برق دانشگاه خوا جه نصيرالدين طوسىـ  داشتيم. وى با 

2- Virtual Utility
3- Office Back-end
4- Front-end Office

بيان اين كه دانشگاه ها بايد نسبت به طراحى يك مدل 
علمى بر مبناى اصالح الگــوى مصرف تالش كنند، 
ايــن مهم را وظيفه اى خطير بــر دوش نخبگان علمى 
جامعه دانست و گفت: «بنا بر تصميم كميته ي اصالح 
الگوى مصرف كه ســه نفر از معاونان وزارت علوم، 
تحقيقات و فناورى، ســه نفر از رؤساى دانشگاه هاى 
سراسر كشور، ســه نفر از نخبگان اقتصادى و سه تن 
از رؤســاى پژوهشــگاه هاى مرتبط با امور انرژى در 
آن عضويــت دارند، به كارگيــرى فناورى هاى نوين 
در راســتاى بهينه ســازى مصرف انــرژى و همچنين 
مدل ســازى و كنترل مصرف، برعهده  پژوهشگاه هاى 

انرژى قرار داده شده است.»
عضــو كميته  ي ســتادى اصالح الگــوى مصرف در 
وزارت علوم خاطرنشــان كرد: «شبيه ســازى شرايط 
كنونى كشــور و تهيه ي الگــوى صحيح مصرف در 
قالب مطالعات تطبيقى كشورهاى ديگر، با استفاده از 
منابع ســازمان ملل و بانك جهانى، از ديگر مصوبات 

اين كميته بوده است.»
گفنتى است دانشكده ي مهندسى برق دانشگاه صنعتى 
اميركبير نيز دومين كنفرانس شبكه هاى هوشمند خود 
 CSG را در تاريــخ 3 و 4 خردادمــاه 1391 با عنوان
2012  برگزار خواهــد كرد كه محورهاى آن از اين 
قرار اســت: ســاختار، مدل ســازى، قابليت اطمينان و 
امنيت و بهره بردارى از شبكه هاى الكتريكى هوشمند، 
ســامانه  هاى كنتــرل و حفاظت ابعاد وســيع، كاربرد 
فناورى هــاى نوين، حســگرهاى نويــن و تجهيزات 
اندازه گيرى پيشرفته، بازار برق، كاربرد و اثرات منابع 
انرژى پراكنده و تجديدپذير، ريز شــبكه، سامانه  هاى 
زيرســاخت هاى  اســتانداردها،  انــرژى،  ذخيــره ي 
مخابراتى مورد نياز، پروتكل هاى ارتباطى، روش هاى 
ســنكرون كردن مقادير اندازه گيرى شده،  روش هاى 
مقابله با حمالت ســايبرى، اثر پاســخ و عكس العمل 
سمت بار، كيفيت توان، كاربرد الكترونيك قدرت و 

نرم افزارهاى خاص شبكه هاى الكتريكى هوشمند.
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مقدمه
بعد از تجديد ســاختار برق و تقسيم آن به بخش هاى 
توليد، انتقال و توزيع، انحصار مالكيت صنعت برق از 
اختيار دولت ها خارج شــد و مالكين ديگرى نيز پا بر 
عرصه ى وجود گذاشتند. صاحبان و اداره كننده هاى 
دارايى هــاى صنعت بــرق و تصميم گيرها بر اســاس 
منافــع خود تصميم گيرى مى كنند و براســاس ســود 
كسب و كارشان اقدام به ســرمايه گذارى مى كنند. به 
عبارت ديگر تنها زمانى كه سود كسب و كار تضمين  
شده باشــد ســرمايه گذارى صورت خواهد گرفت. 
براى تضمين عــدم زيان ســرمايه گذارى مى توان از 

بيمه استفاده كرد.
در زمــان كنونــى، امنيــت بيشــتر از گذشــته وارد 
كســب و كار شــده اســت، راهكار بيمه قادر اســت 
امنيــت و ايمنى را به صورت همزمــان تضمين كند. 
بايــد توجه كرد كه صنعت بــرق ارتباط پيچيده اى با 
اقتصاد، حمل ونقل و رفاه اجتماعى دارد و براى حفظ 
امنيت صنعت برق بايد امنيت هر دو بخش فيزيكى و 

سايبرى تأمين گردد. 
بيمه  در بخش توليد صنعت برق بيش تر از بخش هاى 
انتقــال و توزيع وارد شده اســت. دليــل اين موضوع 
اين اســت كه در بخش انتقال و توزيع ميزان دعاوى 
حقوقــى بســيار زياد مى باشــد و ايــن بخش ها تنوع 
زيادى دارند و نمى توان آنها را به صورت اســتاندارد 
در آورد. همچنين در بخش توزيع و انتقال دارايى ها 
گســترده و ارزان تر مى باشــد و تعمير و تعويض اين 

دارايى ها بر بيمه كردن ترجيح دارد.
   براى انعقــاد قرارداد بيمه وجود شــروطى از جمله 
شدنى بودن قرارداد، با ارزش بودن موضوع قرارداد، 
قانونى بــودن قــرارداد از جمله ملزومات مى باشــد. 
همچنين حق بيمه و سطح پوشش بيمه، مواردى هستند 
كه در هر قرارداد بيمه اى براى تعيين آنها بايد مذاكره 

انجام گردد تا طرفين متضرر نگردند.
بيمه ى صنعت برق را در دو دســته  مى توان بررســى 
كــرد: بيمه هــاى فيزيكــى و بيمه هاى مالــى. بخش 
فيزيكى بيمه مربوط به مديريت دارايى ها مى گردد و 
قســمت مالى با امور مرتبط با بازار برق سروكار دارد 
كــه با قراردادهاى بيمه اى مناســب مى توان مديريت 

اموال و بازدهى بازار برق را افزايش داد.  
در اين مقاله به بررســى نقش بيمه در صنعت برق بعد 
از تجديد ساختار يافتن مى پردازيم. از آنجايى كه بيمه 
جايگاه بســيار مهم و حياتــى اى در تمامى صنايع ايفا 
مى كند در بخش اول مفهوم خطر و بيمه را به صورت 
جداگانه بررسى مى نماييم و در بخش دوم پتانسيل هاى 
ايجاد شــده براى بيمه در صنعت بــرق بعد از تجديد 

ساختار يافتن را مورد بررسى قرار مى دهيم.

مقدمه ى نظريه ى بيمه      
نيمه ى دوم قرن بيســتم، شاهد رشد و بالندگى  بخش 
بيمه در اكثر كشــورهاى صنعتى بوده است. افزايش 

بيمه يك راه كار متداول براى كاهش خطر مى باشد. 
در زمان حاضر بيمه به  صورت وسيعى گسترش يافته 
و معموالً توسط بخش عمومى و خصوصى پذيرفته 
شده و هر دو بخش از آن استفاده مى كنند. در اكثر 
بازارهـاى فعال مالى، بيمه براى پوشـش مناسـب 
عمليات اسـتاندارد بازار، پوشـش مناسـبى ارايه 
مى كند. اين اسـتاندارد مى تواند مربوط به فناورى، 

آموزش كاركنان، امنيت يا معيارهاى ديگر باشد.
حوادث 11 سپتامبر 2001، باعث شد توجه بيشترى 
به كاالهاى راهبردى شـود، اين كاالها كليد امنيت 
ملى و اقتصادى هر كشور را در دست دارند. امنيت 
ملى هر كشور ارتباط نزديكى با امنيت و ثبات اين 
كاالها دارد. در گذشـته مسـؤول حفظ امنيت اين 
كاالها دولت ها بودند، اما در دنياى كنونى بخش هاى 
غيردولتـى نيز تا حدودى اختيار ايـن كاالها را در 
اختيار دارنـد، و ديگر دولت ها بـه تنهايى قادر به 
حفظ امنيت و ثبـات اين كاالها نمى باشـند. حال 
براى دسـت يابى به امنيت مد نظر، مى توان از بيمه 
و امكاناتش اسـتفاده كرد. بيمه قادر است امنيت و 

ايمنى اين كاالها را تا حدودى تأمين كند.
در اين مقاله به بررسى نقش بيمه در صنعت برق 
بعد از تجديد سـاختار يافتـن مى پردازيم. از آن 
جايـى كه بيمه جايگاه بسـيار مهـم و حياتى در 
تمامى صنايـع ايفا مى كند در بخـش اول مفهوم 
خطـر و بيمـه را بـه صـورت جداگانـه بررسـى 
مى نماييـم و در بخش دوم پتانسـيل هاى ايجاد 
شـده براى بيمـه در صنعت برق بعـد از تجديد 

ساختار يافتن را مورد بررسى قرار مى دهيم.

مهندس اميد نيرومندفام
ـ قدرت، دانشگاه  كارشناس ارشد برق 

تربيت مدرس، كارشناس بازار برق
ت

ري
ــ

ديـ
بيمه مـ

و جايگاه آن در 
صنعت برق 

بعداز تجديد 
ساختار

----------------------------------
قسمت اول

----------------------------------
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ســاالنه ى حق بيمه هاى دريافتيدر اين سال ها به طور 
چشم گيرى بيشتر از كاهش ارزش پول و بسيار بيشتر 

از افزايش توليد ناخالص داخلى 1 بوده است.
نســبت كل حق بيمه به توليد ناخالص داخلى در يك 
كشور، شاخصى است كه معموالً براى ارزيابى ميزان 
اهميت بيمه در كشــورهاى مختلــف، به كار مى رود. 
اگرچه توليــد ناخالص داخلى تصوير كاملى از بازده 
بيمــه ارايه نمى دهد؛اما به عنــوان بزرگ ترين مزيت 
كــه تحت تأثير عوامل پولى قرار نمى گيرد شــاخص 

كارآمدى مى باشد.

تأثيرصنعت بيمه بر فعاليت اقتصادى
صنعت بيمه بــر فعاليت اقتصــاد كالن داراى دو نوع 

تأثير عمده مى باشد:
1. نقش بيمه در جبران خسارات

2. نقش بيمه به عنوان يك نهاد سرمايه گذار
در ســطح كالن،صنعت بيمه با ايجاد ارزش افزوده به 
در آمــد ملى كمك مى كند. خدماتــى كه بيمه گر به 
عنوان يك واســطه ارايه مى كند و آگاهى و شناخت 
از هزينــه ى بيمه ،بــه ســنجش ميــزان تــالش جامعه 
بــراى مجهز شــدن به ســامانه بيمه كمــك مى كند. 
ارزش افزوده يبيمــه براســاس تفاضــل حق بيمــه ى 
وصول شــده از تعهــدات محقق شــده  (و در نهايت 
جبران پولى خســارت) به دســت مى آيد.اين ارزش 
افزوده به پرداخت حقوق وكارمزد،ســودهاى ســهام 
و ماليات هــاى غير مســتقيم اختصــاص مى يابد.رقم 
باقيمانده ،سود(يا زيان)ناخالص عمليات بيمه را نشان 

مى دهد.
بيمــه يــك فرآينــد واســطه گرى مالى نيز هســت 
زيــرا چرخه ى توليــد بــراى بيمه معكوس2 اســت .

پرداخت،قبــل از ارايه ى خدمات صورت مى گيرد و 
بنابراين شركت بيمه در ازاى ايفاى تعهداتش در قبال 
بيمه گذران ذخايرى گرد مى آورد.براى محاســبه ى 
ســهم شــركت هاى بيمه در تأمين مالــى اقتصاد ملى 
كافى اســت كه افزايش اندوخته هــا و ذخاير فنى را 

بانيازهاى مالى اقتصاد مقايسه كنيم.

هدف مديريت خطر
خســارت هاى اموال اغلب فقط زيان ناشى از آسيب 
خــوردن و نابودى اموال نيســت.تا زمانــى كه اموال 
ديگــرى جايگزين شــود و اوضــاع به حالــت اوليه 
برگردد، ممكن اســت درآمد خالص ناشى از فعاليت 
بنــگاه كاهش يابد، چرا كه احتمــال كاهش درآمد، 
افزايــش هزينــه و يا هر دو و جــو دارد. هر عملى كه 
بنگاه بــراى كاهش خطر انجام دهــد دورنماى بقاى 
خويــش، تأمين بيشــتر تقاضــاى مشــتريان در مورد 
خدمــات آتى و باال بــردن كيفيــت محصوالتش را 

بهبود مى بخشد.

1-.Gross Domestic Product 
2 - inverse cycle of production

بديهــى اســت اهميت نســبى فعاليت هــاى مديريت 
خطر، متناســب با مالكيت شــركت متفاوت خواهد 
بود. وجــود ديگر مدعيان خســارت مانند كارمندان 
و عرضه كننــدگان باعث ايجاد انگيزه ى بيشــتر براى 

مديريت خطر مى شود.

هدف ماندگارى
مديريت خطر در دو حوزه ى پيش و بعد از خســارت 
قابــل هدف گذارى اســت. بيشــتر بنگاه ها بــه دنبال 
ماندگارى بيشــتر در بازار هســتند. بديهى اســت كه 
اهــداف ديگرى نيز قابل تعريف اســت كه برخى از 

آنها عبارت انداز:
1.تداوم عمليات

2.ثباتدرآمد و حفظ رشد
3. تصوير خوب در افكار عمومى

هــدف كلى مديريــت خطر، محافظــت از دارايى ها 
و حداكثــر كردن ثروت ســهامداران اســت. هدف 
مديريت ايجاد اطمينان از اين است كه خسارت هاى 
ناشــى از خطراتــى موجــود، مانع رســيدن مديريت 
بــه هدف خود نباشــد.گرچه اصــول و رويكردهاى 
مديريت در ســطح وســيعى از مســايل مختلف قابل 
اعمال اســت، به طور كلى فقط به مسايلى مى پردازد 

كه ناشى از وجود خطراتى خالص و ايستا است.
چون اصطالح مديريت خطر در معناى سنتى آن توليد 
درآمد نمى كرد، ارزيابى برنامه هاى جايگزين با توجه 
به هزينه ى نسبى آنها صورت مى گرفت.هدف مديريت 
خطر اغلب «حداقل كردن هزينه ها» بيان مى شده است.

روش هاى مديريت خطر
مديريت خطر هنوز دوره ى تحول را ســپرى مى كند. 
ويلت گمان مى كرد كه راه هاى روبه رو شدن با خطر 
براى «يك فرد منــزوى» يا بنگاه تجارى بايد به پرهيز 
از خطــر، پيشــگيرى از خطر و فرضيــه ى قبول خطر 
طبقه بندى شوند. ســپس وى توضيح مى دهد «فردى 
كه در جامعــه زندگى مى كند» چنيــن فرصت هايى 
دارد. اما راه هاى ديگر مانند توزيع خطر، انتقال خطر 

و تركيب خطر را نيز بررسى مى كند.
از خطـر مى تـوان اجتناب كـرد: از خطروقتى 
اجتناب مى شــود كه يك عامل اقتصادى انفرادى از 
دست زدن به كارى كه خطررا افزايش مى دهد امتناع 
مى ورزد. البته در بسيارى از مواقع اين كار غيرممكن 

و در سطح جامعه بسيار نامطلوب است.
خطـر را مى تـوان انتقـال داد: خطرامــوال يا 
مســؤوليت فعاليــت را مى تــوان به برخــى ديگر از 
عامل هــاى اقتصادى انتقال داد. انتقــال از نظر معنا با 
اجتناب متفاوت است. در اولى منبع خطرتداوم دارد. 
انتقال زمانى ميسر است كه بنگاه به توافقى قراردادى 
با يك شخص يا يك مؤسسه ى ديگر براى فروش يا 
خريد كاالها يا خدمات وارد شود. قراداد استيجارى 

مثال خوبى از انتقال خطرمالك اســت.

فرآيند مديريت خطر
گام اول: شناسايى خطر

شــايد يكــى از مهم تريــن وظايف مديريــت خطر، 
فرآيند شناســايى باشــد. ناتوانى در زمينه ى شناسايى 
يك يا چند پيشامد بالقوه ممكن است به ورشكستگى 
مالى منجر شود. مهم آن است كه بتوان وجود مشكل 
را قبــل از تحقــق پيش بينى كرد، امــا روش علمى يا 
رويكرد بســامان براى فرآيند شناسايى وجود ندارد. 
در نهايت، ممكن اســت خطراتى متعددى ناشــناخته 
بمانند. در گذشــته، شناســايى در معرض خطر بودن 
عمدتــاً در رابطه با خطر قابل بيمه و در رابطه با تجربه 
گذشته شركت بوده است. مشكل ترين قسمت فرآيند 
شناسايى اين اســت كه مدير به غيب بينى نياز دارد و 
اين كه دائم به اين ســوال پاســخ دهد: اگر اين اتفاق 

بيفتد چه مى شود؟
شناسايى خطر را مى توان چنين تعريف كرد: فرآيندى 
كــه به طور بســامان و پيوســته، اموال، مســؤوليت و 
اشــخاص در معرض خطر را بــه محض بروز خطر يا 

قبل از آن شناسايى مى كند.
در خصوص فرآيند شناســايى، رويكردهاى متعددى 
پيشنهاد شده اند كه بيشتر آنها بر ارزيابى ويژگى هاى 
عملياتــى بنگاه تأكيد مى ورزند. انجمن هاى مديريت 
خطر، مؤسســات مشــاوره ى مديريت و شركت هاى 
بيمه، فهرســت بررســى خطراتــى بالقوه را توســعه 
داده اند كه عمدتاً بر اســاس رويكرد پرســش نامه اى 
تنظيم شــده اند. در رويكرد پرســش نامه اى، بازرسى 

معموالً يك مكمل ضرورى است.
رويكرد بســامان براى شناســايى امكانات خطر يك 

بنگاه خاص شامل چهار مؤلفه ى زير مى باشد:
1. مشتريان

2. عرضه كنندگان
3. رقيبان 

4. تنظيم كنندگان بازار 

گام دوم: اندازه گيرى خطر
وقتى كــه خطــرات شناســايى شــدند، مديرخطر 
بايــد آنهــا را ارزيابى كند. فرآينــد ايجاد داده ها، 
همان اندازه گيرى خطر اســت. اين يعنى ســنجش 
اندازه ى بالقوه ى خســارت و اين كه احتمال وقوع 
آن چقدر است. داد ه هاى مورد نياز، مربوط به دو 

بعد از خطر اســت:
1. فراوانى پيشامدها

2. شدت خسارت هايى كه رخ خواهد داد
مشــكلى كه در فرآيند ارزيابى وجود دارد اين است 
كه اين حادثه ممكن است به ايجاد هزينه هاى مستقيم 

و غير مستقيم منجر شود.

گام سوم: ارزيابى خطر
داده هــاى مربوط به فراوانى و شــدت خســارت 
چيــزى فراتــر از شناســايى خســارت هاى مهــم 
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را انجــام مى دهنــد. اين داده هــا در تعيين روش 
بســيار مفيدنــد. هد ف   نيز  بــا وضعيــت  برخورد 
ارزيابــى خطر اين اســت كه ميــزان جدى بودن 
تعيين و معلوم شــود كه آيا افــراد در معرض آن 
قــرار دارنــد. يك جنبــه از ايــده ى اندازه گيرى 
بــه اين فرض اساســى مربوط مى شــود كه  خطر 
توانايــى پيش بينــى تحقــق خطرتا حــد زيادى به 
كميــت و قابل اطمينان بــودن اطالعات در مورد 
پديده ى تحت بررسى وابسته است. با وجود اين، 
در برخــى موارد منحصر به فــرد بودن وضعيت به 
نحوى اســت كه اندازه گيــرى و بنابراين ارزيابى 

خطر را مشكل مى كند.
در همــه ى موقعيت هــاى داراى خطــر ســه عامــل 
تعيين كننــده ى مهم وجــود دارد: اطالعات،كنترل و 
زمــان. مديريت بحران نيز به معنــى فقدان زمان براى 

ارزيابى خطر و اتخاذ تصميم است.

گام چهارم: كنترل خطر
مستقل از تصميم هر بنگاه به پذيرش يا گريز از خطر، 
مديريت خطر همواره دو احتمــال زير را همواره در 

نظر بگيرد:
1. كاهش فراوانى پيشامد.

2. كاهش شدت خسارت هايى كه حادث خواهند شد.
ســود بالقوه ى حاصل از كنترل خطر بــا اين هزينه ها 
مورد مقايســه قرار مى گيرد. اگر ســود مــورد انتظار 
برابر يا بيشتر از هزينه نباشد بهتر است كه بنگاه در آن 
فعاليت وارد نشود. حتى اگر كاهش هزينه هاى مستقيم 
و غير مستقيم قابل تخمين باشد، سودهاى مورد انتظار 
بلند مــدت (مانندكاهش عدم اطمينــان، بهبود درك 
عمومى يا درك مصرف كنندگان و افزايش روحيه و 

كارايى كاركنان) مى تواند قابل اندازه گيرى نباشد.

مديريت خطر و خريد بيمه
مطالعه ى بلين و براونكه انجمن مديريت بيمه و خطر 
آن را منتشــر كرد ســعى در بــرآورد كل هزينه هاى 
مديريــت خطر يك بنگاه دارد. اعضــاى اين انجمن 
در ســال 1980  تخميــن زدنــد كــه حق بيمــه در 
حدود52درصد كل هزينه هاى مديريت خطررا شامل 
مى شود و فعاليت كنترل خطر25درصد هزينه ها را در 
بر مى گيرد. طبيعى اســت كــه هزينه ها در بين صنايع 

تفاوت چشم گيرى داشته باشد.
يك شــيوه ى فهميدن اهميت بيمــه و مديريت خطر، 
تعيين حدى اســت كه اصول مديريــت خطر به كار 
گرفته اســت و اين كه مسؤوليت مديران خطر در چه 
حدى اســت. بايد توجه داشت كه مديران خطر بيشتر 
به مديريت اموال و مسؤوليت در معرض خطر تمايل 

دارند تا مديريت اشخاص در معرض خطر. 
بنابر اين، در نزد شركت ها اصول مديريت خطر بدون 
توجه به اندازه ى فعاليت يكسان است. تفاوت عمده، 
در كاربــرد اين اصول و محدوده ى مســؤوليت هاى 

مديران خطر اســت. در بنگاه هــاى كوچك، جنبه ى 
تأمين مالــى خطر و مذاكره براى واگذارى پوشــش 

خطر، تنها مسؤوليت مدير خطر به حساب مى آيد. 

تأمين مالى پيش از خسارت با بيمه
با سازوكار بيمه، تأمين هزينه ى مالى براى سرمايه گذارى 
مجدد بعد از خسارت وارده به شركت به علت پرداخت 
يك مبلغ ثابت و براســاس برنامه اى مشــخص (معموالً 
ساالنه) به مؤسسه ى اقتصادى ديگرى واگذار مى شود.
تصميمات بيمه گر را مى توان بررسى و با ساير شكل هاى 

تأمين مالى مقايسه كرد.
بديهى اســت كه بــا بيمه بنــگاه، ارزش آن مى تواند 
افزايش يابد. عالوه بر اين در مقايسه با ساير روش هاى 
تأمين مالى، بيمه بايد بتواند هزينه ى سرمايه را كاهش 
و بــه اين ترتيب دارايى خالص بنگاه را افزايش دهد. 
با وجود اين، تأثير هزينه ى ســرمايه اى ناشــى از بيمه 
احتماالً كم اســت، اما تأثير ساير عوامل در كنار بيمه 
از جملــه ارايه ى خدمات جنبى، دسترســى فورى به 
منابع اعتبارى،كاهش هزينه ورشكستگى مورد انتظار 
و كاهش در ساير هزينه هاى بنگاه، تقاضا براى بيمه را 
افزايش مى دهد. به اين دليل كه شــناخت همه عوامل 
موثر بر جريان هاى نقدى دشــوار اســت اين مقايسه 
بســيار پيچيده مى شــود، حتى اگر بپذيريــم كه بيمه 

تأثيرى بر نرخ تنزيل ندارد. 

خطرگريزى و بيمه
خطرگريزى

افراد خطرگريز، ســرمايه گذارى داراى خطررا فقط 
به شــرطى قبول مى كنند كه پــاداش خطر آن كامًال 
مثبت باشــد. هرچه خطر گريزى مطلق فرد بيشتر باشد 
به حداقل پاداش بيشــترى نياز اســت تا فرد تشــويق 
به ســرمايه گذارى شود، يعنى ســطح حداقل پاداش 
افزايــش مى يابــد. خطر گريزى مطلــق معيارى براى 

اندازه گيرى انعطاف تابع مطلوبيت افراد است.
فــرد با تابــع مطلوبيت مقعــر از قبول خطــر اجتناب 
مى كنــد و به او خطر گريز گفته مى شــود و اگر تابع 
مطلوب خطى باشــد، فرد نســبت بــه خطر بى تفاوت 
است كه در اين حالت به او خطر خنثى گفته مى شود؛ 
همچنين فرد با تابع مطلوبيت محدب، خطر پذير ناميده 
مى شــود. بنابراين مطلوبيت بازده انتظــارى معين در 
يك نقطه ى معين از زمان براى افراد مختلف متفاوت 
است و دليل آن هم تفاوت منحنى مطلوبيت آنهاست 
امــا مطلوبيت آن براى هر فرد معين، ثابت و مســتقل 
از فرصت هاى مصرفى اوســت. اين اقدام براى ساده 
ســازى رفتار فرد، مدل مفيدى براى تحليل چگونگى 

تصميم گيرى فراهم مى آورد.

شكل هاى مختلف تابع مطلوبيت
رفتــار افراد ظاهراً متناقض اســت زيــرا در عين حال 
كــه بيمه نامه مى خرنــد بليت هــاى بخت آزمايى نيز 

مى خرنــد، به هميــن دليل مى تــوان نتيجه گرفت كه 
شــكل تابع مطلوبيت بايد هم قســمت محدب و هم 

قسمت مقعر داشته باشد.

خطر گريزى در قلمرو خسارت ها
فرض خطر گريزى در نظريه ى مطلوبيت بيان مى كند 
كه مــردم ترجيح مى دهنــد از وضعيت هــاى داراى 
با خســارت زياد اجتناب كنند. اگر پوشــش بيمه اى 
با قيمت عادالنه وجود داشــته باشــد بر طبق نظريه ى 
مطلوبيــت انتظــارى، پيش بينــى مى شــود هنگاميكه 
خسارت بالقوه افزايش مى يابد تمايل افراد براى بيمه 
شدن بيشــتر شــود. البته بايد توجه داشت كه بررسى 
تمامى مــوارد مؤثر بر خطر پذيرى بســيار دشــوار و 

پيچيده است.
درصد افرادى كــه هزينه ى امن (خريد بيمه) را براى 
حوادث پرخسارت ولى كم احتمال، انتخاب مى كنند 
بيشتر از كســانى است كه براى حوادث كم خسارت 
ولى پر احتمال به بيمــه روى آوردند. در ادامه اضافه 
مى شود كه هيچ كدام از افراد به طور مطلق خطر گريز 
نيستند و رجحان هاى افراد نشان دهند ه و جود حداقل 

يك نقطه ى عطف در منحنى مطلوبيت است.

دليل منطقى براى خريد بيمه
مطلوبيت انتظــارى و خطر پذيرى، تمــام پديد ه هاى 
مربوط به خريد هاى بيمه اى بنگاه ها يا افراد را توضيح 
نمى دهنــد. بنگاه هاى تجارى كوچك ممكن اســت 
انگيزه هايى براى خريد بيمــه (به علت خطر گريزى)

داشــته باشند ولى ســهامداران شــركت هاى بزرگ 
مى توانند بــا اســتفاده از تنوع  دادن بــه دارايى هاى 
خود، خطراتــى قابل بيمه را كاهش دهنــد يا آنها را 
كًال از بين ببرند. به هرحال  همان طور كه قبًال توضيح 
داده شــد، ممكن اســت تنوع دارايى ها براى كاهش 
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خطراتى تأثير گذار مختلف، ناكافى باشد. 
با توجــه به تمامى اين موارد، بــاز هم مى توان گفت 
كه ارزش افزوده ى ناشــى از خدماتى كه بر اســاس 
قرادادهاى بيمه فراهم مى شــود، از جمله داليل افراد 
براى خريد بيمه اســت. هرچند كه از ديدگاه حمايت 

در برابر خطر، درجه ى دوم محسوب  شوند.

مفاهيم بيمه
تعريف يك قرار داد بيمه

تعريــف قانونى كه در بســيارى از قوانيــن بيمه به 
آن اســتناد مى شــود چنين اســت: قــرار داد بيمه، 
قــراردادى اســت كه بــه موجــب آن يك طرف 
قــرارداد (بيمه گــر) متعهد مى شــود كــه در قبال 
دريافــت يــك حق بيمــه ى قطعى يا بــرآوردى، 
در صورت وقــوع حادثه اى كه هــدف قرارداد، 
پوشــش دادن به خطر آن اســت، مبلغى به طرف 
ديگر (بيمه گذار، يا طرف سوم) بپردازد. قرارداد 
بيمه، قراردادى اســت كه اغلب به عنوان قرارداد 
جبــران خســارت تعريف مى شــود. بيمه شــونده 
هيچ ســودى بابت قرارداد بيمه نمى برد اما بايد تا 

حدودى خســارت نقدى او جبران شــود.
هر چند تعاريف متعددى ارايه شــده  اســت اما يكى 
از بهترين تعريف ها اين اســت كه بيمه ســازوكارى 
(يا خدمتى) براى انتقال خطراتى معين خســارت هاى 
مالــى، در قبــال پرداخت مبلــغ ثابت توافق شــده به 
شخصى اســت كه بيمه گر خوانده مى شود. پرداخت 
حق بيمه قبل از اين كه بيمه گر خســارت احتمالى را 

پوشش دهد بايد صورت گيرد.
بيمه از ديد بيمه گذار، يك  «انتقال» و از ديد بيمه گر، 
يك راهكار «انباشــت»  اســت. بيمه گــر مى تواند با 
ارايــه ى «خدمــات بيمــه اى» و از طريق يك كاســه 
كردن پوشــش تعداد زيادى از واحدهاى در معرض 

خطر، خطراتى را كه خود ممكن است با آنها روبه رو 
شود كاهش دهد.

خطرات قابل بيمه
گرچه در تعريفى كه ارايه شــد مشخص مى شود كه 
بيمه از نظر بيمه گذار به چه معناست، خطرات بسيارى 
از خســارت هاى اقتصــادى وجــود دارنــد كه هيچ 
شــركت بيمه اى حاضر به پوشش آنها نيست. از ديد 
مديريت خطر، خطر اتى كه قابليت بيمه شــدن دارند 
عبارتنداز: خطر خالص، خطر ايستا و خطر خاص. از 
نظر بيمه گر، براى تحقق عقد بيمه بايد شــرايط معينى 

وجود داشته باشد.
شرط اصلى براى وجود قرار بيمه، وجود تعداد زيادى 
از واحدهاى در معرض خســارت مشابه است. آنچه 
قــرارداد بيمــه را امكان پذير مى كند، انباشــت تعداد 
زيادى موارد در معرض خســارت است كه همگن و 
مستقل از يكديگرند. اين خطرات در قالب رشته هايى 
(رشــته هاى فعاليت) و مطابق با نظريــه ى احتماالت 
(قانون اعداد بزرگ) طبقه بندى شده اند.گرچه ميزان 
احتمال وقوع حادثه به طور دقيق مشــخص است علم 
آمــار براى خطراتــى مربوط به گروهــاى كوچك، 
كاربرد ندارد. مشــابه آن، براى شــركت بيمه مشكل 
است كه خطراتى فاجعه آميزى مانند زمين لرزه، سيل 
يا خســارت هاى جنگى را پوشــش دهد، زيرا ممكن 
اســت اين حوادث تعداد زيادى از بيمه شــوندگان را 

يك باره متأثر كند.
يك كاســه  كردن موارد در معرض خسارت و كاهش 
خطر نوسان از پيشامد انتظارى يكى از داليلى است كه 
شركت هاى بيمه مى توانند با افرادى كه در تنوع بخشيدن 
به خطراتى خود ناتوانند قــرارداد بيمه امضا كنند. دليل 
ديگر، اين كه شركت هاى بيمه مى توانند خطر پسماند 
هر رشــته از واحدهاى در معرض خســارت را از طريق 
تركيب كردن چندين رشته ى فعاليت در يك سبد تنوع 
بخشند. يك شركت بيمه نمى تواند تمام تخم مرغ هايش 
را در يك ســبد نگه دارد. گر چه قانــون اعداد بزرگ 
براى بيمه الزم اســت، اما كافى نيست. شرط ديگر اين 
اســت كه امكان تعيين دقيق ماهيت مــوارد در معرض 
خسارت وجود داشته باشد و از طريق تخمين احتماالت 
برجســته يا از طريق قضاوت بتوانيم فراوانى و شــدت 
خسارت احتمالى را محاســبه كنيم. البته هزينه ى بيمه، 
قابل محاسبه است اما اگر حق بيمه اى كه بيمه گر تعيين 
مى كند خيلى زياد باشــد به علت اين كه فرد (يا بنگاه) 
به پرداخت چنين حق بيمه اى تمايل ندارد، قرارداد بيمه 

عملى نمى شود.
قرارداد بيمه، قراردادى اســت كــه داراى دو احتمال 
وقوع و عدم وقوع اســت، زيرا عنصر شــانس به طور 
وسيع در معامالت بيمه وجود دارد. در سال هاى پيش 
از اين، بعضــى از انواع قراردادهــاى بيمه غير قانونى 
اعالم شــده  بود زيرا آنها را ماننــد قراردادهاى قمار 

مى دانستند.

منافع مورد انتظار قراردادهاى بيمه
مزيت مســتقيم قرارداد بيمه بــه ازاى پرداخت ثابتى 
عبارت اســت از مبادله ى عدم اطمينان مرتبط با وقوع 
خســارت بالقوه، در برابر اطمينان از جبران خسارت، 
در صورتــى كه بيمه گــذار با آن خســارت روبه رو 
شــود. تضمين خســارت يا جبران خســارت در برابر 
عدم اطمينان، نخســتين دليلى است كه افراد يا بنگاه، 

قرارداد بيمه خواهند داشت.
كاهش عــدم اطمينان عامل انگيزشــى ديگرى براى 
خريد بيمه است؛ زيرا افراد خطر گريز هستند. اطمينان 
داشــتن از نتيجه ى يك وضعيــت پرخطر، در حالت 
ترتيب تأمين مالى قبل از خسارت، يكى از هدف هاى 

مديريت خطر است.

خطر اخالقى
خطــر اخالقى وضعيتى اســت كه فراوانى يا شــدت 
خســارت انتظارى را افزايش مى دهد. اين خطر ناشى 
از يك عمل آگاهانه اســت كه هوشــمندانه احتمال 
بــاز پس گرفتن مبلغــى پول از بابت قــرارداد بيمه را 
امكان پذير مى كند. براى مثال، آتش ســوزى عمدى 
يكى از علل آتش سوزى است. افزايش مبلغ خسارت 
كه از يك ادعاى نادرســت ايجاد مى شــود. بنابراين 
قراردادهــاى بيمــه بايد طــورى طراحى شــوند كه 
بيمه شونده به مراقبت درست و كامل اموالش تشويق 
شــود. البته بايد توجه داشــت كه به طــور كلى، بيمه 
باعث مى شود دقت و مراقبت بيمه شونده كاهش يابد 
زيرا با بيمه كــردن باعث حذف عدم اطمينان مربوط 
به پيامدهاى مالى ناشــى از خطر مى شود. اكثر اوقات 
احتمال ميزان خســارت تحت تأثير اعمــال افراد قرار 
مى گيرد. ثابت شــده  است كه بيمه انگيزه ى ممانعت 

از بروز خسارت يا كنترل آن را كاهش مى دهد.

منافع يك بازار بيمه
سازمان هاى بيمه ممكن است بهتر از فرد عمل كنند چون 
كه در جريان شناســايى و جور شــدن افرادى كه مايل 
هســتند تا به ديگران بيمه بفروشند يا بخرند، هزينه هاى 
مبادالتى وجود دارد. از طرف ديگر صرفه هاى ناشى از 

مقياس نيز در مراقبت و كنترل اطالعات وجود دارد .
بيمه گر همچنين در ارايه ى خدمات به اشخاص حقيقى و 
حقوقى مزيت نسبى دارد. خدمات قبل از وقوع خسارت 
شــامل فعاليت هاى پيش گيرى كننــده ى بيمه گر، مانند 

نظارت و بازرسى در محل، گسترش يافته است.
هر چنــد قراردادهاى بيمــه، هزينه هــاى مبادالتى و 
همچنين هزينه هاى اطالعاتى را به بازار مى آورد، در 
ســطح اقتصاد كالن، بيمه به شكل گيرى درآمد ملى 
كمك مى كنــد. خدماتى كه بيمه گــر ارايه مى كند 
نوعى از خدمات واســطه اى اســت و هزينه ى بيمه را 
كه معيارى براى نشان دادن تمايل جامعه براى داشتن 
سامانه ى بيمه (پرداخت حقوق و دستمزد، كارمزدها 

و سود سهام) است امكان پذير مى كند. 
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كاستنى
كاســتنى يكى از ابزارهاى بيمه است كه سبب مى شود 
بيمه شونده بخشى از خسارت بالقوه اى را كه در قرارداد 
بيمه پوشش داده مى شود بر عهده گيرد (شرط مشاركت 
در خسارت). معموالً بيمه گر فقط خسارت هاى بيشتر از 
يك مبلغ مشخص را پرداخت مى كند. در قرارداد بيمه ى 
آتش سوزى انفرادى يا قرارداد بيمه ى خودرو، اين رقم 
تقريباً كمتر از يك درصد مبلغ پوشــش بيمه است. هر 
چند، بيمه شونده ممكن است از ميان چندين مبلغ كاستى 

حق انتخاب داشته باشد.

حق فرانشيز3
شرطى اســت كه به موجب آن خســارت هاى كمتر 
از مبلغ تعيين شــده قابل پرداخت نيست ولى چنانچه 
خســارتى از حد تعيين شده تجاوز كند تمام خسارت 
قابــل پرداخــت اســت. فرانشــيزى كه معمــوالً در 
قراردادهاى بيمه ى دريايى و مهندسى به كار مى رود، 
محدوديتى اســت كه به صورت درصدى از ارزش و 
يا به صورت مبلغى پول مطرح مى شود و كمتر از اين 
ميزان را بيمه گر جبران نخواهد كرد. تفاوت فرانشــيز 
با كاســتنى در اين است كه وقتى ميزان خسارت برابر 
يــا بيش از ميزان محدوديت باشــد، بيمه گر بايد تمام 
خسارت را بدون كســر هيچ مبلغى بپردازد. هدف از 
كاربرد فرانشيز اجتناب از خسارت هاى كوچك تر از 
مبلغ محدوديت براى كاهش هزينه هاى ادارى است.

بدون توجه به نوع كاســتنى، تأثير واضح آن اين است 
كه بيمه شــونده را مجبور مى كند تا بيشتر دقت داشته 
باشد، زيرا او نيز سهم خود را از خسارت بايد پرداخت 
كند. دومين تأثيرى كه كاستنى دارد اين است كه سبب 
مى شود هزينه هاى ادارى شركت بيمه براى رسيدگى و 
تأديه ى خسارت كاهش يابد. مزيتى كه كاستنى براى 
بيمه گذار دارد اين اســت كه حق بيمه ى او براى تمام 

پوشش بيمه اى كمتر خواهد شد.

قراردادهاى بيمه
بازار بيمه براساس دو مشخصه ى اساسى شكل گرفته 
است: انتقال فشار از يك بخش به يك گروه گسترده، 

و تسهيم ضررها در بين اعضاى اين گروه.
بيمه ضررهاى اتفاقى را از بيمه شده (كه يك حق بيمه 

3 - franchise

عادالنــه را پرداخت مى كند) به بيمه گــر (كه جبران 
متناســبى را مى پذيرد) منتقل مى نمايــد. به طور كلى 
بيمه گــران فقــط خطراتى خالص را، مبتنــى بر تعداد 
زيــاد خطراتى غيرفاجعه آميز بيمــه مى نمايند. آنها از 
ضررهاى فاجعه آميز (مثًال خطراتى كه به طور همزمان 
تأثيرگذار مى گردند) به وســيله متنوع كردن صحيح 
و با اســتفاده از ســازوكار هاى بيمــه ى  اتكايى پرهيز 
مى كنند. البته استثناهايى نيز در اين ارتباط وجود دارد 
(مثًال برخى از بيمه گران خطراتى را پوشــش مى دهند 
كه تخمين ضرر مورد انتظار بســيار مشكل مى باشد يا 

احتمال ضرر فاجعه آميز نيز وجود دارد).

ويژگى هاى قراردادهاى بيمه
 جنبه هاى قانونى

براى اينكه يك قرارداد اعتبار قانونى داشته باشد بايد 
شامل موارد زير باشد:

1. دو طرف قرارداد (كه معموالً به «پيشــنهاد و قبول» 
اشاره دارد) توافق كنند؛

2. موضوع قرارداد با ارزش باشد؛
3. هدف و ظرفيت قانونى داشته  باشد.

 عالوه بر حصول شــرايط ضرورى قراردادها، عناصر 
معينى وجود دارد كه مختص بيمه نامه اســت. به طور 
كلى بيمه نامه، عقدى يك طرفه است كه فقط بيمه گر 
را متعهد مى كند. همچنين بيمه نامه قراردادى مشروط 

و مقيد به دو احتمال وقوع است.
براى طفره رفتن از اجراى يك قرارداد بيمه، يكى از 

شروط زير الزامى مى باشد:
١. ضمانت  (بيانيه اى كه در قرارداد گنجانده شــده و 
نيازمند آن است كه شرط خاصى وجود داشته باشد) 

غلط باشد.
٢. اظهارنامه  (گزارشى كه بيمه شونده به بيمه گر ارايه 
مى كند تا براساس آن بيمه گر قرارداد را قيمت گذارى 
كند) نادرست و از نظر محتوايى اهميت داشته باشد. 
٣. پنهــان كارى با نيت فريــب و تقلب صورت گرفته 
باشــد ( بيمه شــونده متعهد اســت بيمه گــر را از تمام 
پديدهايى كه از نظر محتوايى مهم هستند آگاه نمايد).

بيمه هاى مهندسى 
بيمه هاى مهندسى شــامل طيف وسيعى از بيمه نامه ها 
مى باشــند. كــه در اين بخــش به معرفى ايــن بيمه ها 

مى پردازيم.

تاريخچه ى بيمه هاى مهندسى
منشاء بيمه هاى مهندســى را در بازرسى بويلر هاى بخار 
مى تــوان يافت. در قرن نوزدهم، در بريتانياى كبير و در 
عصر انقالب صنعتى، رخداد انفجارهاى فراوان ســبب 
آســيب هاى فراوان بــه اموال و از دســت رفتن زندگى 
افراد زيادى مى شد كه اين امر ضرورت كسب محافظت 
در برابــر چنين خطراتــى را مى طلبيد. در ســال 1854، 
افراد برجســته ا ى كه عالقه مند به استفاده از بخار بودند، 
تصميم به تشكيل انجمن اســتفاده كنندگان از بخار4 را 
گرفتند. اعضا مجاز به استفاده از خدمات بازرسان بويلر 
كه توســط انجمن استخدام شده بودند، مى گشتند. اين 
سازمان نه تنها خدمات مشاوره اى در زمينه ى چگونگى 
جلوگيرى از انفجار ارايه مى داد، بلكه اعضا در زمينه ى 
مزايــا و روش هاى اقتصادى اســتفاده از اين كارخانه ها 
راهنمايى مى كــرد. مالكان كارخانه ها مى توانســتند از 
مهندســان بــازرس در زمينه ى بهره بــردارى و تعمير و 

نگهدارى مشاوره بگيرند.
با وجود اين كه اين انجمن خدمات ارزشمندى را ارايه 
مى داد، اما يك شــركت بيمه اى نبود. در ســال 1858، 
در پاســخ به اين نيازهاى مشهود، برخى از اعضا، اولين 
شــركت بيمه ى مهندســى را با عنوان شــركت بيمه ى 
مهندســى بويلر بخار5 راه اندازى كردند. اين شــركت 
آغــاز به بيمه كردن بويلرها كرد و موفقيت آن منجر به 

4- Association Manchester team Users
5- the team Boiler Assurance Company

 ١. بايد تعداد زيادى واحدهاى مستقل و همگن در معرض خسارت خطر مشابه وجود داشته باشد.

 ٢. واحدهاى در معرض خسارت بايد از نظر زمان، علت و مقدار تعيين  شده باشند.

 ٣. واحدهاى در معرض خسارت بايد قابل محاسبه باشند و در نتيجه حق بيمه ى آنها از نظر اقتصادى مقرون به صرفه باشد.

 ۴. خسارت بايد ناشى از خطراتى تصادفى و اتفاقى باشند و تحت كنترل بيمه گذار نباشد.

جدول 1. ويژگى هاى يك خطر قابل بيمه ى ايده آل

بيـــــــــــــــــــــمه 
ـگاه آن در صنعت  و جايــــــ
بـــــــــــــــــــــرق 
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تأسيس شركت هاى مشابه گرديد. در ابتدا فقط بويلرها 
بيمه مى شــوند، اما پوشش ها به تدريج به انواع مختلف 
مخازن تحت فشار گسترش يافت. بيمه ى ماشين آالت 
كه امروز به بيمه ى شكست ماشين آالت معروف است 
از سال 1872 آغاز شــد، و پوشش هاى ماشين آالت به 

سرعت به ساير كشورهاى صنعتى نيز گسترش يافت.
بــا آغاز قرن بيســتم، اوليــن بيمه نامه هــاى عدم النفع 
به دنبال بيمه هاى ماشــين آالت منتشــر شد. در همين 
زمــان، بيمــه ى نصب، (پوشــش دهنــده ى كارهاى 
نصــب در داخــل ســايت و مونتاژ قطعــات) پديدار 
گشــت. اين بيمه نامه بر مبناى خطرات نام برده شــده 
بود و آتش ســوزى را پوشــش نمى داد، اما محافظت 
منطقــى را براى پروژه هــاى با انــدازه ى كوچك و 
متوســط ارايه مى داد. از ســال 1920 تا 1930، برخى 
از شركت هاى آلمانى و انگليسى بيمه نامه ى پيمانكار 
را معرفى كردند كه پوشــش بيمه اى را براى كارهاى 
ســاختمانى و عمرانى در طول دوره ى ساخت فراهم 
مى كرد. براســاس ايــن بيمه نامه، بيمــه ى تمام خطر 
ســاخت و نصب تدوين گشت. به هر حال، هيچ يك 
از ايــن بيمه ها به اهميت قابل توجهى تا بعد از جنگ 
جهانى دوم دســت نيافتند، هنگامى كه كار ســاخت 

و توســعه ى مجدد پس از جنگ اين پوشــش ها را به 
اعتبار كنونى رساند.

امــروزه، متخصصــان بــه دنبال محصــوالت بيمه اى 
مهندســى جديدترى مى باشــند. احتياجــات بيمه ا ى 
جديد با توجه به خطراتى از قبيل ماشين آالت نمونه، 
تعهدات قراردادى، و خطر ات سياســى خاص (سلب 
مالكيت، مصادره، تغيير قانــون و ...) كه تاكنون بيمه 
ناپذير قلمداد مى شــدند، پديد آمده اند. اين نيازها با 
توجه بــه افزايش تمايل اســتفاده از روش هاى تأمين 
مالــى پروژه محــور جديد بــه صورت گســترده اى 
افزايــش يافته اند و انتقال اين خطرات اغلب توســط 
تأمين كننــدگان مالــى تحمل مى شــوند. بــه منظور 
برطرف كــردن اين نيازها، راه حل هــاى جديد بيمه، 
به عنوان مثال در زمينه هــاى non vitation، وجه 

التزام ضمانت هاى عملكردى، توسعه يافته اند.
ادامه دارد
------------------------------
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شناسايى بيمه شونده و پوشش بيمه اى مورد نظراظهار نامه

ويژگى هاى پوشش بيمه اى و توافق بيمه شونده و بيمه گرموافقت نامه ى بيمه

تعريف تمام واژه هاى مهم (حوادث، خطرات، اشخاص، موقعيت مكانى، خسار ت ها و دوره ى زمانى)تعاريف

محدوديت هاى پوشش بيمه اى و تعيين خطرات، افراد، اموال يا دوره ى زمانى  اى كه تحت پوشش قرار نمى گيرد.استثناها

حقوق و وظايف بيمه شونده و تعهدات بيمه گر تحت قراردادشرايط

جدول 2. ساختار نمونه ى يك قرارداد بيمه

بيـــــــــــــــــــــمه بيـــــــــــــــــــــمه 
ـگاه آن در صنعت  ـگاه آن در صنعت و جايــــــ و جايــــــ
بـــــــــــــــــــــرق بـــــــــــــــــــــرق 
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قسمت چهارم4
خودترميمى 

در شبكه هاى الكتريكى هوشمند

در ايــن مجموعه مقاالت، تا بديــن جا به بحث در 
خصوص كليات و تعاريف اساســى در شبكه هاى 
الكتريكى هوشــمند و نيز بيــان ويژگى ها و عوامل 
كليدى موفقيت در آن ها پرداختم. از اين قســمت 
به بعد، به بررسى خودترميمى در چنين شبكه هايى 
خواهيم پرداخت. درســت اســت كه بدون حضور 
اين ويژگى نيز مى توان شبكه ى هوشمند داشت، اما 
بايد خاطرنشــان كرد كه  براى تحقق هرچه بيشتر و 
بهتر هوشمندى درسامانه هاى الكتريكى، و رسيدن 
به بسيارى از اهداف شبكه هاى هوشمند، استفاده از 

مفاهيم و ويژگى هاى خودترميمى الزامى است.

دكترعليرضا فريدونيان  1

على دشتيانه 5 

دكترحميد لسانى 2

نويد سروش فر 6 

حامد تدينى 3

محمد مهدوى 7

رويا پشنگ پور 4

حامد مير سعيدى 8

1. پژوهشگر پسا دكترى، آزمايشگاه سيستم و ماشين، دانشكده  ي برق و كامپيوتر دانشگاه تهران
    استاديار دانشگاه صنعتى خواجه نصيرالدين طوسى

2. استاد دانشكده  ي برق و كامپيوتر دانشگاه تهران
3. دانشجوى كارشناسى مهندسى برق دانشگاه تهران

4. دانشجوى كارشناسى مهندسى برق دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور)
5. دانشجوى كارشناسى مهندسى برق دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور)
6. دانشجوى كارشناسى مهندسى برق دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور)
7. دانشجوى كارشناسى مهندسى برق دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور)
8. دانشجوى كارشناسى مهندسى برق دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور)

واژه هاى كليدى :
شبكه ى برق

شبكه ى هوشمند
خود ترميمى

قابليت اطمينان

ش
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Smart Grids
شبكه هاى الكتريكى هوشمند ـد
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شبكه هاى الكتريكى هوشمند

10. خودترميمي- مقدمات و كليات
1.10. خودترميمـي؛ ويژگـي تفكيك ناپذيـر 

شبكه ي قدرت
از خودترميمــى مى تــوان به عنــوان اصلى  ترين و 
كاربردى ترين ويژگى  شــبكه ى هوشــمند نام برد، 
زيرا با پياده ســازى اين ويژگى  اســت كه دستيابى  
به شبكه ي هوشــمند ايده ال امكان پذير مى گردد. 
شــايان ذكر اســت كه جزو اهداف بنيــادى ما در 
دســتيابى  به شــبكه ي ايــده ال و مناســب نياز هاى 
امــروزى، قابليــت پيشــگيرى خرابى  ها مى باشــد، 
در ايــن صورت بــه نقطــه اى  خواهيم رســيد كه 
دادن  از روى  پيــش  را  و خرابى  هــا  خاموشــى ها 
پيش بينى  كرده و مانع صدمه ي بيشــتر به شــبكه ى 
برق قدرت مي شــويم. به دنبال آن با پياده ســازى 
شــبكه ى خودترميم خواهيم توانســت خرابى هاى 
كاهــش يافته را نيــز از بين ببريــم، بدين صورت 
اســت كه شــبكه ي هوشــمند مورد نيــاز قرن 21 
محقق مى  شــود. اين نكته را نيز نبايد ناديده گرفت 
كه اگرچه خودترميمى ويژگى اساســى  شــبكه ي 
هوشمند اســت؛ اما شبكه هاى هوشــمند بدون آن 
نيــز قابل تصــور هســتند، هرچند كه شــايد تصور 
شبكه ي هوشــمند بدون قابليت خودترميمى دشوار 
باشــد ولى  بايد اين موضــوع را در نظر گرفت كه 
اعــالم خرابى  ها كــه يكى  از قابليت هاى شــبكه ي 
هوشمند اســت بدون پياده ســازى خودترميمى نيز 
قابل دسترســى  اســت، على  رغم اين موضوع نبايد 
منكــر رابطــه ى تنگاتنــگ شــبكه ى هوشــمند با 

ويژگى  خودترميمى شد .

همان طور كه از نام آن بر مي آيد، شبكه ي خودترميم 
شبكه اي است كه بتواند مشكالتي را كه براي خودش 
ايجاد مي شــود، در كوتاه ترين زمان ممكن رفع كند. 
اهميت اين موضوع زماني آشــكار مي شود كه بدانيم 
در صــورت عدم رفع خطا در مــدت زمان مورد نظر 
در شــبكه هاي الكتريكي، خطا گسترش يافته و پس 
از زماني به بخش هاي ديگر تســري مي يابد و ممكن 
اســت فاجعه اي همانند آن چه در تابســتان 2003 در 

اياالت متحده رخ داد، براي شبكه روي دهد.
چه چيزى آينده را از داشــتن شــبكه ي هوشمند منع 

مى كند؟
بنا به گزارش شــبكه ي هوشــمند برق چين شــرقي، 
شبكه هاي هوشمند آينده بايد داراي سامانه ي كنترل 

امنيت هوشمندى باشند كه:  [1]
1. بــه ســرعت عيب را از ســامانه جدا كنــد و آن را 

برطرف كند؛
2. از وقوع خاموشي جلوگيري كند؛

3 . پايداري عملكرد شــبكه را بدون كمترين دخالت 
انسان بهبود بخشد؛

2.10. تاريخچه ي خود ترميمي
بايد گفت كه به دليل رابطه ي تنگاتنگ شبكه هاي 
هوشــمند و مفهوم خود-ترميمــي، تاريخچه ي اين 
دو نيز بســيار در هم تنيده و نزديك است. در سال 
EPRI ،1999 مفهوم شبكه ي خود ترميم را مطرح 
نمــود و در يــك همكاري مشــترك بين DoE و 
EPRI ايــن امر بــه صورت پروژه هاي پژوهشــي 
مــورد توجه قرار گرفت. بعد از ايــن زمان بود كه 
 Modern Grid" و EPRI "Intelligrid" از 
خود ترميمي  توانســتند   "DoE" از   "Initiative
را به عنوان يكــي از زمينه هاي اصلي پژوهش خود 

در اختيار بگيرند. [2]
نبايد پژوهش در اين زمينــه را كم اهميت تلقي كرد 
و مانند ســاير موضوعات مطرح در عرصه ي پژوهش 
بــه عنــوان مفهومي صرفــاً انتزاعــي و غيرمهم به آن 
نگريست؛ زيرا همانطور كه در باال گفتيم خود ترميمي 
به افزايش كيفيت انــرژي و قابليت اطمينان و اتكاي 
شــبكه كمك شــاياني مي كند و اين خــود از داليل 

اهميت پژوهش در اين زمينه است. [2]

3.10. اهداف عمده ي خودترميمي
شــايد بتوان گفت مهم ترين هدف خود ترميمي اين 
اســت كه انرژي الكتريكي را با قابليت اطمينان باالتر 
و كيفيت بيشــتري تأمين كرد. يعني عالوه بر اين كه 
به تمامي مصرف كنندگان اين تضمين داده مي شــود 
كه تا حد امكان، كم تر با خاموشي و يا نوسانات برق 
مواجه مي شوند، در تمامي ساعات تالش مي شود كه 
انرژي الكتريكي با كيفيت بيشتري به مصرف كنندگان 

منتقل شود. [2]
پس با توجه به مطالب فوق مي توان گفت خودترميمي 

به معناي قابليت اطمينان و كيفيت است.

1.3.10. تعريف قابليت اطمينان
در ايــن جا به تعريف قابليت اطمينان مي پردازيم. اين 
ويژگــي به معناى پيوســتگي تأمين قدرت مشــتريان 

است كه با دو شاخص زير تعريف مي شود: [2]
•  طول مدت متوسط قطع بودن سامانه و يا خاموشي

•  تعداد تكرار متوسط قطعي سامانه و يا خاموشي
حتي در اياالت متحده نيز 99/7 درصد قابليت اطمينان 
وجود دارد. جالب توجه اســت كه همين ميزان پايين 
قطعي برق و خاموشــي ســاليانه بيش از 150 ميليارد 

دالر به اقتصاد اين كشور ضربه مي زند. [2]

2.3.10. تعريف كيفيت
در مقابــل، كيفيــت قدرت بــه معناي اين اســت كه 
مشــترك، انرژي الكتريكي را با چه كيفيتي و به چه 

صورتى دريافت مي كند:  [2]
اين كيفيت را مي توان با شاخص هاي زير اندازه گيري كرد:

•  تكرار، يا انحراف ولتاژ از معيار آن
•  فركانس ولتاژ

•  نوسان ولتاژ
•  وجود هارمونيك ها
•  نامتعادل بودن فازها

البتــه شــايان ذكر اســت كــه در حال حاضــر آمار 
قطعي هاي موقت را در خصوص قابليت اتكا محاسبه 
نمي كنند، زيــرا اين گونه مــوارد نيازمند پژوهش و 

بررسي بيشتري مي باشند. [2]
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3.3.10. انتظارات از يك شبكه ي خودترميم
از يــك شــبكه ي خودترميم اين انتظــار مي رود كه 
در برابر تهديدها، خطاهاي شــبكه، حوادث طبيعي و 
غيرطبيعــي، افزايش بار و بســياري از مواردي كه در 
مقدمه مطرح شــد و مانع از كاركرد درست شبكه ي 
قدرت مي شوند، پاســخگو باشد.[3] اين امر مي طلبد 

كه شبكه ي خودترميم داراي توانايي هاي زير باشد:
•  به طور آنالين و به موقع تمامي مشــكالت احتمالي 

را تشخيص دهد و حتي پيش بيني كند.
•  بتواند نقل و انتقال منابع براي كاهش يا از ميان بردن 
اثرگذاري خطاها را به موقع و با تصميم گيري درست 

انجام دهد.
•  بتوانــد از دســت دادن هر يك از خدمات شــبكه 
تحت هرگونه اتفاق و رويدادها را به حداقل برساند.

•  بتواند زمان ترميم و بازگرداني خدمات، سامانه ها و 
خدمات را به كم ترين زمان ممكن برساند. [3]

4.10. خودترميمـي؛ يـك سـامانه ي ايمنـي 
در برابر خطاها

از اين منظر، خودترميمي همانند سامانه ي ايمني بدن 
انسان مي باشد. همان گونه كه در بدن انسان سامانه ي 
ايمني مي تواند ســبب شود كه بدن هر خطر دروني يا 
بيروني را تاب بيــاورد، يا كاهش دهد و نيز مي تواند 
پايداري و كيفيت ســامانه را افزايش دهد، شــبكه ي 
هوشمند خودترميم نيز اين توانايي را دارد كه قابليت 
اتكاي شبكه را افزايش دهد و از آن در برابر تهديدها 

و خطاهاي احتمالي محافظت كند.

روي  پيـش  خطاهـاي  و  مشـكالت   .1.4.10
شبكه ي قدرت

در حقيقت بايد گفت كه همواره در شبكه ي قدرت، 
مشــكالت و خطاهايــي وجــود دارند كه بــه داليل 

مختلفي ايجاد مي شوند، از جمله: [2]
•  قطعي به دليل ريكلوزر

•  تغيير خودكار منبع قدرت در نيروگاه1 
 Imrush وجود جريان  •

... •
ايــن خطاها ممكن اســت ســبب ايجــاد تهديدها و 

اشكاالت زير شوند:
•  ضعيف شــدن و يا قطعي ولتاژ به مدت نيم ســيكل 

قدرت تا يك دقيقه؛
•  عملكرد بد دستگاه هاي ديجيتال؛

•  و در نتيجه خسارت هاي اجتماعي و اقتصادي بزرگ.
در حقيقــت مي توان گفت كه خودترميمي بســط و 
توســعه ي فناوري قديمــي رله و حفاظت اســت كه 
امروزه به شــكلي ديگر مطرح مي شــود. شايد بتوان 
گفت كــه هدف نهايــي خودترميمــي فراهم كردن 
انرژي و قدرت ايده آل و با كيفيت اســت، مضاف بر 

1-switch over 

اين كه امنيت اين انرژي را نيز تأمين كند و وجود آن 
را براي هميشه تضمين نمايد. [2]

5.10. اجزاي سامانه ي خودترميم
شــبكه ي خودبهبود را مي توان به دو قســمت تقسيم 

كرد:
1-اليه ى اجزا

2-اليه ى سامانه ي
اليه ي اجزا: اين اليه، خود به دو قســمت اليه ى اوليه 
 circuit و ثانويه تقســيم مي شود. اليه ى اوليه شامل
  FACTSترانســفورماتورها و ادوات breakerها، 
مي شود. اليه ى ثانويه اجزاي محافظتي و خودكار را 

در بر مى گيرد.
اولويت اليه ى اجزا در ســامانه ي خودبهبود، تعمير و 

جايگزيني لوازم محلي2 مي باشد.
اليه ي سامانه: كار اليه ى سامانه اي جداكردن خطاهاي 
اتفاق افتاده در ســامانه و جلوگيري از به وجود آمدن 
نقص در انتقال و توزيع به صورت خودكار مي باشد، 
كارى كه بر پايه ى اطالعات گسترده ي سامانه اي براى 
رسيدن به هدف اطمينان بخشى از عملكرد عادى كل 

سامانه در سطح عالى مى باشد.[1]

6.10. عيب يابي
على رغــم اين كه ســال هاى زيادى اســت كه روى 
عيب يابى در ســامانه هاى قدرت تحقيق مى شود، اين 

موضوع فقط به بحث خودترميمى مربوط مى شود.
ســامانه ي عيب يابي نيز در شــبكه ى خودبهبود به دو 

بخش اليه ي سامانه واليه ي اجزا تقسيم مى شود.
عيب يابي در بخش اجــزا، در مرحله ى تحقيقاتى در 
سامانه ي خودترميمى مي باشد، اما در اليه ي سامانه اي 
گام اول يعنى اين كه چطور خطا به وســيله ي سامانه  
جداســازى شــود محقق شــده، ولى گام بعدى يعني 
بازيابــي و جلوگيري از خرابــي در انتقال و توزيع به 

 2- local

صورت خودكار، نياز به مطالعه ي بيشتري دارد.
در حال حاضر راهكارهاى مختلفى براى تشــخيص 
خطــاى شــبكه وجــود دارد كــه تعــدادى از آنها 
عبارتنــد از: شــبكه ى عصبــي مصنوعي، شــبكه ى 
Petri Net، ســامانه ي چندعاملــه، ســامانه ي 

متخصص و غيره. [1]
با ايــن وجود، تشــخيص خطــاى ســامانه ي قدرت 
همچنان در مرحله ى كاوش و تحقيق قرار دارد. حال 
اين كه از يك ســو بررســى تئورى ها نياز به آناليز و 
در پــى آن زمان بيشــترى دارد و از ســوى ديگر در 
بــه كارگيرى اين بخش در ســامانه ي خودبهبود بايد 

شتاب نماييم.[1]

7.10. انواع شبكه هاي خودترميم
خودترميمــي را مي توان در دو شــبكه دنبال كرد: 
يكي شــبكه ى انتقال و ديگري شبكه ي توزيع. اما 
دليل آن كه بر روي اين دو شــبكه نمي توان براي 
رسيدن به خودترميمي، راهبرد يكساني را در پيش 
گرفت، اين اســت كه اين دو شــبكه در نقش ها، 
پيكربندي ها و روش عملكرد با هم تفاوت دارند. 
الزامــات و عملكرد شــبكه ي خودترميم  همچنين 
در اين دو شبكه، يعني شــبكه هاي توزيع و انتقال 

با هم متفاوت است.[2]

1.7.10. خودترميمي در شبكه ي انتقال
براي بررســي خودترميمي در شبكه ي انتقال، ابتدا به 
بيان تعريف اين شــبكه مي پردازيم؛ شــبكه ي انتقال، 
انــرژي الكتريكــي را از نيروگاه بــزرگ و اصلي به 
مراكــز اصلي بــار منتقــل مي كند. اين شــبكه يك 
شــبكه ي جا افتاده اســت كه به وسيله ي نيروگاه هاي 

بسياري تغذيه مي شود. [2]
در نتيجه خودترميمي در شبكه ي انتقال، شامل پايش 
پيوســته ي وضعيت وســايل الكتريكى در شــبكه ى 
انتقال، تشــخيص مشكالت دســتگاه هاى الكتريكى 

Smart Grids
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(مربوط به شــبكه)، كاهش اشــكاالت دســتگاه هاى 
الكتريكى، ايزوله كردن دســتگاه هاى داراى اشكال 
با استفاده از حفاظت ســريع، ارزيابى امنيتى آنالين، 
هشــدار اوليه، كنترل اصالح گرانه ى پايدارى سامانه 
(يعنى اصالح ســامانه و پايداري آن) براى جلوگيرى 

از خاموشى ها و قطعى هاى پشت سر هم3 مي باشد.
به طــور خالصــه مي توان گفــت از جملــه اهداف 
خودترميمــي يكي كاهش خاموشــي ها و قطعي هاي 
موقتي براي افزايش قابليت اتكاي منابع تأمين كننده ي 
انرژي و ديگري بهينه ســازي كيفيــت قدرت به ويژه 

كاهش ضعف ولتاژها مي باشد.

2.7.10. خودترميمي در شبكه ي توزيع
در ايــن جا ذكر اين نكته ضروري به نظر مي رســد 
كــه در زمينــه ي خودترميمــي برخالف شــبكه ي 
انتقال كه تحقيقات گســترده اي صــورت گرفته و 
پروژه هاي بسياري به مرحله ي اجرا درآمده است، 
در حوزه ى شــبكه ي توزيع كمتر كار شــده است. 
در حالــي كه به داليلي كه در زير به آن ها اشــاره 
مي كنيم، شــبكه ي توزيع نيز در زمينه ي رســاندن 
برق به دســت مصرف كننــدگان اهميت بســياري 
دارد كــه نبايد از آن چشم پوشــي گردد و به همين 
دليــل اســت كه بــه همان انــدازه كــه در زمينه ي 
خودترميمي در شبكه ي انتقال كار شده است، بايد 

3- Cascade 

در عرصه ي توزيع نيز كار شود. [2]

1.2.7.10. داليل اهميت شبكه ي توزيع
از جملــه داليل اهميت شــبكه ي توزيع يكي اين 
است كه به طور مســتقيم با مصرف كننده ي نهايي 
يعنــي مشــترك بــرق ســروكار دارد و در نتيجه 
هرگونــه اتفاقي كــه در آن بيفتد به طور مســتقيم 
و بــدون هيچ گونه واســطه اي بر مشــتركان تأثير 
ايــن مطلب نيز صادق اســت  مي گــذارد. عكس 
و آن اين اســت كه هر مشــترك انرژي الكتركي 
مي تواند با مصرف درســت يا اشتباه خود بر روي 
شــبكه تأثير مســتقيم يا غيرمســتقيم داشــته باشد. 
ايــن تأثير در برخي موارد آن قدر كم اســت كه 
قابل اغماض اســت و بــراي آن كه تأثير به ســزا 
داشته باشــد، بايد چندين مشترك به طور همزمان 
آن اثــر را بــر روي شــبكه بگذارنــد و در برخي 
مــوارد آن قــدر بزرگ اســت كه ممكن اســت 
طيف وســيعي از مشــتركان اطــراف خود و حتي 
كل شــبكه اي را كــه در اطــراف آن قرار دارد، 
تحــت تأثير قــرار دهد. براي مــورد اول مي توان 
مثــال مصرف بي رويه ي انرژي مثل روشــن بودن 
يك المپ اضافــي در چندين خانه در يك منطقه 
را مطــرح كرد و براي دومــي مي توان اقدام يك 
فرد به جوشــكاري را با استفاده از برق شهر و در 

يك منطقه ي مسكوني مطرح نمود.[2]
دوميــن دليل اهميت شــبكه ي توزيع در اين اســت 
كه قدرت و توان اين شبكه در اجراي خودترميمي 
تأثير به ســزايي بر روي كيفيت انــرژي مي گذارد؛ 
بــه عبارت ديگر هرچــه اين شــبكه ي خودترميمي 
بهتر و مؤثرتر اجرا شــود، كيفيت انرژي الكتريكي 
باالتر مي رود و تمام شــبكه ي قدرت توان بيشتري 
در اجراي خودترميمي خواهد داشت و هرچه توان 
شــبكه ي توزيع در عرصه ي خودترميمــي پايين تر 
باشــد، اين امر در كل شــبكه با كيفيــت پايين تري 
اجــرا مي شــود و در نتيجه كيفيت انــرژي و قابليت 

اطمينان شــبكه پايين مي آيد.[2]
در اين زمينه مي توان به فاجعه ي يخبندان سال 2008 
در چين اشــاره كرد كه بيــش از 545 ناحيه را تحت 
تأثير خود قرار دارد. در اين حادثه نزديك به 3 مليون 
نفر تحت تأثير قرار گرفتند. شايد نتوان تصور كرد كه 
بيش از 884 ايســتگاه فرعي 35 كيلو ولت و 15300 
ايستگاه فرعي 10 كيلو ولت درگير اين قضيه شده اند. 
39 ميليــارد يــوآن هزينه نيز بــراي راه اندازي مجدد 
سامانه صرف شد. در زمينه ي فاجعه ي تابستان 2003 

اياالت متحده نيز به اندازه ي كافي بحث كرديم.[2]

بـراي  نيـاز  مـورد  زيرسـاخت هاي   .11
خودترميمي

اما براي دستيابي به يك شبكه ي خودترميم مناسب 
به زيرســاخت هاي مختلفي در زمينه هاي گوناگون 

نياز اســت. در اين زمينه بايــد فناوري اطالعات و 
ارتباطات قوي وجود داشــته باشــد؛ هم چنين بايد 
بتوان از ابزارهاي اندازه گيري و ابزاردقيق در يك 
شــبكه ي منسجم و به هم پيوســته استفاده كرد. در 
ضمن بايد يك ســري ابزار كنترلي و تصميم گيري 
در شبكه داشــت و از آن ها به بهترين نحو استفاده 
كرد. ايــن ابزارهاي كنترلي و پردازشــي به نوعي 
مهم تريــن و اصلي ترين بخــش خودترميمي و در 
حقيقت روح و هســته ي اصلي آن هستند. در مورد 
هر يك از زيرســاخت هاي كنترلــي، ارتباطاتي و 
اندازه گيــري در فصــول آينــده به تفصيل ســخن 

خواهيم گفت.[3]
پيش از آن، ذكر اين نكته ضروري به نظر مي رسد 
كه در واقع شــبكه ي خودترميم با استفاده از چند 
عامل مي تواند به وظايف خود در راســتاي تأمين 
امنيت و افزايــش كيفيت انرژي كمك كند: يكي 
از اطالعــات دريافتي از حســگرهاي  با اســتفاده 
جاسازي شده و ديگري با اســتفاده از كنترل هاي 
خــودكار تعبيه شــده در شــبكه. ايــن دو مبحث 
شــامل مطالعات كنترلي، اندازه گيري، پردازشي و 
مخابراتي اســت كه همان طور كه گفتيم در فصول 

آينده به آن ها مي پردازيم.[2]
البتــه در زيــر هريــك را به طــور مختصــر معرفي 

مي كنيم:

1.11. شبكه ي اندازه گيري هوشمند
بديهــى اســت كــه در شــبكه هاى هوشــمند بايد 
براى هرگونــه تصميم گيرى و اجراى دســتورات 
داده هايى در اختيار داشــته باشيم تا براساس آن ها 
نيازمند  امــور  اين گونه  براى  تصميم گيرى كنيــم. 
تجهيزاتــى هســتيم كه برايمــان اندازه گيرى انجام 
دهنــد. در بخش هاى بعد اين گونه شــبكه ها را كه 

به AMI 4 معروف هستند، بررسى مى كنيم.

2.11. شبكه هاي كنترل هوشمند
در ايــن زمينه آن چه كه بايد مطرح كرد اين اســت 
كه شــبكه ي خودترميــم بايد براســاس آن چه كه 
هــر لحظه در ســامانه توليد، انتقال و يــا توزيع رخ 
مي دهــد، بتوانــد تصميم گيري كند كه اســتفاده از 
كدام نيــروگاه، خط يا ژنراتور مناســب تر، بهينه تر 
و كم خطرتر اســت و اين تنها يكي از ده ها موردي 
است كه به موجب آن شبكه ي هوشمند بايد قدرت 
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و تــوان تفكر و تصميم گيري داشــته باشــد. بديهي 
اســت ســامانه اي كــه از آن انتظــار تصميم گيري 
مي رود بايد داراي مراكز كنترلي باشــد كه هر يك 

خود داراى يك يا چند پردازنده باشند.

3.11. شبكه هاي مخابرات هوشمند
در ايــن زمينه و در ايــن مقاله تنها مى تــوان گفت كه 
بايد ســامانه اي در شــبكه ي هوشــمند تعبيه شده باشد 
كــه اطالعات را از ســامانه هاي اندازه گيــري به مراكز 
تصميم گيري منتقل نمايد و برعكس تصميم هاي ابالغ 

شده را از آن جا به سامانه هاي مورد نظر بفرستد.

اندازه گيـري  شـبكه هاي  پيكربنـدي   .12
هوشمند

اندازه گيـري  سـامانه هاي  اجـزاي   .1.12
(AMI) پيشرفته ي هوشمند

HAN .1.1.12 5 يـا همـان شـبكه ي محـل 
زندگي (شبكه ي خانگي)

5- Home Area Network

اين شــبكه براي خارج منزل كنتوري در نظر گرفته 
و در داخل منزل نيز نمايشــگري براي نشــان دادن 
ميزان مصرف، به مصرف كننده تعبيه شــده اســت. 
ممكن اســت اين ســؤال پيش بيايد كه چرا كنتور 
را فقــط در داخــل منزل نصــب نكرده اند. پاســخ 
روشن است، زيرا در صورت نصب در داخل منزل 
امكان و احتمال دســت بردن كاربر و مشــترك در 
اطالعات دســتگاه بيشــتر اســت. در عين حال بايد 
وســيله اي وجود داشته باشــد تا كاربر براساس آن 
ميــزان و ســرعت مصرف خود را ببينــد و با مقدار 
مصــرف مجاز مقايســه كند تا بتواند براســاس آن 
تصميــم بگيــرد كــه آيا مطابــق الگــوي مصرف، 
مصــرف كرده اســت يا خيــر. بنابرايــن در خارج 
منزل كنتور اصلي نصب مي شــود و در داخل منزل 
نمايشــگري براي نشــان دادن اطالعات به مصرف 

كننده تعبيه مي گردد.
در عيــن حــال بايد دانســت كه اين شــبكه دو طرفه 
خواهــد بــود. دليل وجــود ارتباط از منــزل به مركز 
كنترل كه واضح اســت، اما در مورد سوي اطالعات 
از مركز كنترل به ســمت منزل بايد گفت كه اين امر 

براي آن است كه مركز كنترل بتواند به مصرف كننده 
در مواقع لزوم پيغام بدهد يا در مورد ميزان مصرف او 

از طريق كنتور اعمال محدوديت كند. [4]
در آخــر بايد گفت كه اين شــبكه ها بايــد از طريق 
Gateway و يــا رابــط خدمات انــرژي6 (ESI) با 

شركت برق (مركز كنترل) در ارتباط باشد.

و  اطالعـات  فنـاوري  سـامانه ي   .2.1.12
(ICT  - مخابرات ) ارتباطات

در ايــن جا تنها بايــد گفت كه از طريق شــبكه هاي 
WAN بيــن ســامانه هاي رايانــه اي و ســامانه هاي 
پيشرفته ي هوشمند اندازه گيري (AMI) رابطه برقرار 
 WAN مي كنيم. شــايان ذكر اســت كه شــبكه ي
مي توانــد تنها و يا به صورت LAN/WAN باشــد 
و ايــن شــبكه بين ســامانه ي اندازه گيــري AMI و 
ســامانه ي مديريت داده ي MDM/R ارتباط مؤثر و 

مناسبي برقرار مي كند. [5]
در شــكل 1.12 نماي يك شــبكه ي WAN را كه 
هم داراي ارتباط هدايت شــده7 يا باسيم و هم ارتباط 

هدايت نشده8  يا همان بي سيم است، مي بينيم.

3.1.12.  سـامانه ي مديريت پايگاه هاي داده 
و ذخيره ي اطالعات

در سامانه هاي AMI نيازمند اين هستيم كه اطالعات 
اندازه گيــري شــده همــواره و در پريودهاي خاص 
زمانــي ثبــت شــود و در فواصل زماني معيــن هم به 
وســيله ي gatewayها ذخيره شود و هم به وسيله ي 
آن ها به مركز كنترل ارسال گردد. در جهت معكوس 
نيز اطالعات دوره اي همانند صورتحســاب از طريق 
شــبكه ي توزيع محلــي (LDC) براي مشــتركين و 

مصرف كنندگان ارسال مي گردد. [5]
در شــكل 2.12 مركز كنترل يك شــبكه ي هوشمند 
(در واقع مركز كنترل شبكه ي اندازه گيري هوشمند) 

را مي بينيم:
همانطــور كه در شــكل 2.12  مى بينيم شــبكه هاى 
LAN، WAN و ديگر شــبكه ها بعــد از عبور از 
ديــوار آتش، اطالعات خود را به قســمت مديريت 
داده هاى كنتور مى فرســتند كه در اين بخش پس از 
اعمال مديريت اطالعات، صورت حســاب كنتورها 
به كمــك نرم افزارهاى مخصوص صادر مى شــود. 
همچنين بخش مديريت اطالعات در تعامل دوطرفه 
با قســمت خدمات مشتركان نيز قرار دارد. در بخش 
بعدى شــكل مى توان انواع واســطه هاى ارتباطى با 
مشــتركين را مشــاهده نمود همان طور كه مشــاهده 
مى شــود در آخــر نيز بايد قســمتى را بــه ذخيره ي 
اطالعات و كاركردهاى هوشمند اختصاص داد.[4]

براي آن كه مقايســه اي انجام داده باشــيم بين مركز 

6- Energy Services Interface
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كنترل شــبكه ي اندازه گيري هوشمند و مركز كنترل 
خــود شــبكه ي هوشــمند،  شــكل 3.12 را كه مركز 

كنترل خود شبكه ي هوشمند است مي آوريم:
در شــكل 3.12 مركــز كنترل شــبكه ى هوشــمند 
مشــاهده مى شــود بــا كمــى دقــت و مقايســه با 
شــكل قبــل در مى يابيــم به كمــك نرم افزارهاى 
همسوســازى اطالعــات و مديريت گردش كارى 
تجارىT  مى توان بخش كنترل شــبكه هوشــمند 
اندازه گيــرى را بــا خدمــات مديريــت داده هاى 
شــبكه در تعامــل دو طرفــه قرار داد. در قســمت 
خدمــات مديريــت داده هــاى شــبكه، مديريــت 
اطالعــات و همچنيــن تجزيه و تحليــل اطالعات 
نيــز اعمال مى شــود. در قســمت ديگــر مى توان 
بخش هــاى تعبيه شــده به منظور مديريت ســرمايه 

و امور مالى را مشاهده كرد.[6]

اندازه گيـري  شـبكه هاي  مزايـاي   .2.12
پيشرفته ي هوشمند

در زير آن چه را كه شــبكه هاي AMI به قابليت هاي 
سامانه هاى AMR مي افزايد را بر مي شمريم. [6]

1. تمــام مزاياى ســامانه هاى اندازه گيرى هوشــمند 
(AMR)؛

2. رعايــت مصــرف بهينــه ي انرژي از ســوي خود 
مصرف كننــدگان بــودن نيــاز بــه اعمــال فشــار و 

محدوديت از سوي مركز كنترل؛
2. كاهش هزينه ي توليد انرژي؛

3. كاهش مصرف مشتركين در زمان هاي خاص مانند 
ساعات اوج مصرف؛

4. كاهش آلودگي محيط زيست؛
و بسياري مزايا و قابليت هاي ديگر.

 در زير برخــي از قابليت هاي شــبكه ي اندازه گيري 
هوشــمند را در شبكه  ي هوشــمند كه AMI در آن 

پياده سازي شده است را مي بينيد.

نتيجه گيري قسمت چهارم
عنــوان  بــه  را  خودترميمــى  قســمت،  ايــن  در 
ويژگى اى از شبكه هاى هوشــمند بيان كرديم كه 
مى تواند حضور نداشــته باشــد، امــا در عين حال 
بدون حضــور آن بســيارى از انتظارات و اهداف 
مــورد نظرمان از شــبكه هاى الكتريكى هوشــمند 
تأميــن نخواهند شــد. ســپس بــه بيــان تعاريف و 
ايــن خصيصــه پرداختيم. در  ويژگى هــاى اصلى 
ادامه انواع شبكه هايى را  كه براساس خودترميمى 
بنا مى شوند، به طور كلى مورد بررسى قرار داديم 
و به بيان زيرســاخت هاى اساســى مورد نياز براى  
تحقق شــبكه هاى هوشــمند مبتنى بــر خودترميمى 
پرداختيــم. امــا آخريــن بحثى كه در اين شــماره 
مطرح كرديم، بررســى هريــك از پيكربندى هاى 
مورد نياز براى تحقق شــبكه ى خودترميم اســت. 
هر يك از ســامانه هاى موجــود در پيكربندى ها، 
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شكل 1.12. يك شبكه ي WAN كه هم از ارتباطات هدايت شده بهره مي برد و هم از ارتباطات بي سيم [5]

شكل 2.12. مركز كنترل يك شبكه ي هوشمند اندازه گيري [6]
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شكل 4.12. شبكه ي توزيع در تعامل با شبكه ي اندازه گيري AMI و اجزاي آن [6]
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مانند ســامانه هاى موجود در بدن انســان، به طور 
مســتقل وظايفــى را انجام مى دهند، كــه با به ثمر 
نشســتن اهداف تمــام اين ســامانه ها در كنار هم، 
مى تــوان اميدوار بود كه به اهــداف اصلى و كلى 
يافته ايم.  يك شبكه ى هوشــمند خودترميم دست 
در اين شماره، به عنوان نمونه اى از اين سامانه ها، 
شــبكه ى هوشــمند اندازه گيرى را مورد بررســى 
قــرار داديــم. در شــماره ى بعــد، مجموعه اي از 
تئورى هــاى جامعى را كه براى تحقق خودترميمى 
در زمينه ى شــبكه هاى الكتريكى هوشــمند مطرح 
هســتند، بيان خواهيــم كرد و به بحث و بررســى 

هريك از آن ها خواهيم پرداخت.
ادامه دارد
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(ادامه) DeltaV معرفى سامانه ى

معرفى معماري سامانه هاي كنترل
DCS مطرح دنيا
---------------------------

قسمت يازدهم
---------------------------

مهندس صادق اكبــرى
پژوهشگر و كارشناس ارشد 

كنترل و ابزار دقيق
sadegh_akbari@yahoo.com

ش
ـار

نگ

واژه هاى كليدى :
 DCS

DeltaV
 I/O

نرم  افزار

 DeltaVدر قسمت قبلي اين مقاله بحث در مورد سامانه ي
شركت Fisher-Rosemont را آغاز نموديم. اين شركت 
 Rosemont و Fisher ــركت بزرگ حاصل ادغام دو ش
مي باشد. شركت مذكور همانند بعضي از شركت هاي رقيب 
خود، تاكنون مدل هاي مختلفي از سامانه  هاي DCS را به 
 RS3 بازار ارايه داده است. اين مدل ها عبارتند از سامانه ي
 PROVOX ــامانه ي ــركت Rosemont، س ساخت ش
ــركت Fisher و DeltaV كه ساخت شركت  ــاخت ش س
ــر آخرين  ــال حاض ــت. در ح Fisher–Rosemont اس
ــركت يعني DeltaV با نسخه ي  ــخه ي DCS اين ش نس
  ،Windows XP ــل  عام ــامانه ي  س ــت  تح  V11.x
Windows 2003 و Windows 7 با شبكه ي مبتني 
ــده است. در بخش قبلي پس از  بر اترنت به بازار عرضه ش
ذكر تاريخچه ي مختصري در مورد سامانه ي DeltaV در 
ــي و برخي خصوصيات منحصر  مورد معماري، برنامه نويس
به فرد اين سامانه مطالبي را ارايه نموديم. مباحث تكميلي 

در خصوص اين سامانه در ادامه آمده است.

IO 6. خانواده ى
ســخت افزار DeltaV متشــكل از انواع ماژول هاى 
ورودى/خروجــى متصــل به يــك رايانــه ي كنترل 
ديجيتال با ماژول هاى I/O اســت. اين ســخت افزار 
اختصاصى DeltaV بــوده و كنترل كننده ها به يك 
شــبكه ي بزرگ DeltaV گسترده شــده در سطح 
پلنت متصل هســتند. اين شــبكه شــامل ايستگاه هاى 

كارى مهندسى و اپراتوري مبتنى بر PC است.

مهندس صادق اكبــرىمهندس صادق اكبــرى
پژوهشگر و كارشناس ارشد 

DeltaVدر قسمت قبلي اين مقاله بحث در مورد سامانه ي
Rosemontشركت Rosemontشركت Fisher-Rosemont را آغاز نموديم. اين شركت 
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شبكه هاى فيلد معموالً زير يك سامانه ي كنترل توزيع 
شده (DCS) و يا ديگر كنترل كننده ها قرار مي گيرند. به 
طوري كه سيم بندي نقطه به نقطه ي حسگرها، محرك ها 
و دستگاه هاى I/O ديگر را با يك رويه ي سيم بندي باز 
و اتصال چند دســتگاه به يك گذرگاه فراهم مي كنند. 
حســگرها، محرك ها و ديگر دستگاه هايي كه پيش از 
اين به كنترل كننده ي ميزبان و يا رك هاي I/O راه دور 
متصل بودند، در اين ســامانه به گره ها در يك شــبكه 
تبديل شده اند. گذرگاه هاي فيلدباس را مى توان براساس 
الزامات برنامه هاى مختلف و انواع دستگاه به سه سطح 
طبقه بندى نمود. اين ســه ســطح عبارتند از سطح بيت، 
سطح بايت و سطح بلوك. از اين سه دسته بندى گاهى با 
عنوان هاي گذرگاه  حسگر، گذرگاه دستگاه و گذرگاه 

فيلدباس ارجاع مي شود.
بــر حســب   DeltaV ســامانه ي   IO كارت هــاي 
نيازمندي هاي هر دســتگاه، مخصوص آن مي باشند و 

از پروتكل هاي فيزيكي زير پشتيباني مي كند:
• 4-20 mA input, 4-20 mA output
• 24 VDC input, 24 VDC output, etc
• Foundation Fieldbus Interface
• ……

DeltaV در IO 1.6. انواع گذرگاه هاي
ســامانه ي DeltaV از يك رابط يكپارچه براي ارتباط با 
CENELEC يا گذرگاه هاي مربوط به تجهيزات استاندارد 
IEC استفاده مي كند. پشتيبانى از استانداردهاى مختلف، 
آزادى كاربر را در استفاده از دستگاه هايي كه كاربر ترجيح 
مى دهد، فراهم مي كند. گذرگاه هاي مربوط به پروتكل هايي 
�DeviceNet ،Pro، فيلدباس bus DP ،AS-I  چون
HART ،FOUNDATION و I/Oهــاي قديمي 
مى تواننــد به راحتــى بــه كارت I/O در كنترل كننده ي 
DeltaV متصل گردند. به طو خالصه ارتباطات ديجيتال 

سامانه از پروتكل هاي زير پشتيباني مي كند:
• FOUNDATION �eldbus
• HART
• WirelessHART
• Profibus DP
• DeviceNet
• AS-i bus
• Modbus RTU/ASCII/TCP
• Ethernet/IP
• OPC
• OPC Express Interface (Xi)

DeltaV 7. نرم افزار
در اين قســمت به صورت اجمالي به معرفي مجموعه 
 DeltaV برنامه هاي كاربردي نرم افزاري ســامانه ي
پرداخته مي شود. سامانه ي DeltaV براي پيكربندي، 
مهندسي، پايش و كنترل عمليات و همچنين مديريت 
و مستندسازي، برنامه هاي كاربردي متنوعي را تحت 
عنوان DeltaV با يك شماره ي نسخه منتشر مي كند 
 DeltaV كه ســه نســخه ي اخير آن تحت عناويــن
 DeltaV v11.3  ،DeltaV v10.3  ،v9.3
به بازار ارايه شــده اســت. جدول 2 تفاوت بين ســه 

نسخه ي اخير DeltaV را نشان مي دهد. 
در اين بســته ي نرم افزاري، برنامه   هاي اصلي در قالب 
ابزار هاي مهندســي و ابزار هاي اپراتوري دســته بندي 
شــده اند و برنامه ها و ابزار هاي ديگــر براي مواردي 
چون كنترل پيشــرفته، نصب و راهنماي آنالين ارايه 
شــده اند. شــكل 13 ايــن مجموعه ابزار هــاي تحت 

ويندوز را نشان مي دهد.

1.7. ابزار هاي مهندسي
عمده ي ابزارهاى مهندسى اين سامانه عبارت است: 
• Configuration Assistant, DeltaV 
Explorer, Control Studio
• Recipe Studio(batch applications
• User Manager, Database 
Administrator, FlexLock, and System 
Preferences

نرم افــزار و ابزار  هاي مربوط به مهندســي راهبرد هاى 
كنترل مبتنــى بر زبان هاي برنامه نويســى اســتاندارد 
IEC 61131-3  مي باشد. بسته هاى نرم افزارى شرح 
داده شــده همه بر روى رايانه ي ســازگار با استاندارد 

(غير اختصاصى) سخت افزار PC اجرا مي شوند. 
مجموعه ي نرم افزار پيكربندى شامل تمام برنامه هاى 
 DeltaV كاربردى است كه براي مهندسي سامانه ي
مورد نياز مي باشــد. عالوه برايــن برنامه هاى ديگري 
نيز بــراي كاربردهاى كنترل پيشــرفته مانند مديريت 
دارايى، كنترل دســته اى يا batch و تنظيم خودكار 
در دسترس هســتند. بعضي از ماژول هاي مستقل اين 

بسته عبارت است از:
• DeltaV Explorer
• Control Studio
• Configuration Assistant
• DeltaV User Manager

1.1.7. سرويس به روز رسانى خودكار1 
از سرويس به روز رســانى خودكار براي تنظيم انتقال 
مجموعه اى از فايل ها به صورت خودكار از ايستگاه 
كارى ProfessionalPLUS به تمام ايستگاه هاى 

كارى پس از بارگذاري هر گره، استفاده مي شود.

1- Auto-Update Service

DeltaV در سامانه ي IO شكل12. انواع كارت هاي

DeltaV شكل 13. مجموعه ابزار هاي تحت ويندوز نرم افزار
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DeltaV v9.3DeltaV v10.3DeltaV v11.3مشخصه

كنترل فرآيند هوشمند با 
قابليت كنترلي

 InSight DeltaV 

 PIDPlus براي بهينه سازي كنترل قابليت كنترل تطبيقي جديد 
با IO نمونه برداري شده و بي سيم

كنترل پيشرفته و بهينه  سازي

بهبود كنترل پيشرفته با 
 Historical Data Status

 Enterprise Historian ادغام

بهبود آموزش اپراتور با 
 SimulatePro Playback

امكان
 DeltaV History Data Anywhere

 Workstation Alarm Reports
پهناى باند ارتباطات DeltaV SIS دو برابر 

شده است.
پشتيباني بيشتر براي پروژه هاي 

بزرگ تر با 
 SISNet Domains

DeltaV SIS

گسترش شبيه سازى DeltaV SIS در برنامه هاى 
كاربردى تك گره (مستقل) و چندگرهي

توسعه ي محدوديت ظرفيت به 100 
 30,000DTS گره و

 DeltaV SIS HART 2-state output با 
قابليت اتصال به 

 DVC6000 SIS

قابليت ارجاع به متغيرهاى فرآيند از 
كانال هاى ورودى حل كننده منطق در 
يك الگوريتم كنترل DeltaV است 
كه نياز به I/O با سرعت به روز رسانى 

باال دارد.

 WirelessHART بي سيم راه حل افزونه ي ادغام IO كارت هاي
كاملي را براي شبكه هاي بي سيم 

فراهم كرده است

بي سيم

اضافه نمودن سوييچ هاي هوشمند قفل خودكار درگاه
DeltaV

امنيت

Dell استفاده از ايستگاه هاي كاري

 : AMSمجموعه ي كامل
ادغام مديريت دستگاه 

هوشمند

به روزآوري پياده سازي HART براي 
HART V7 كار با

تعهد به فناورى هاى باز 

قابليت انتخاب بلوك هاي 
تابع بيشتر براى 

كاربردهاي فيلدباس 
FOUNDATION

استفاده از كارت H1 با قابليت 
توان و تشخيص يكپارچه كه نياز به 
دستگاه هاى ثالث را حذف مي كند.

شامل دستگاه تنظيم كننده AMS با 
DeltaV

افزايش ظرفيت داده هاي ثبتي 
تا 30,000

پذيرش و مديريت آسان داده ها

حل مشكالت تأمين و 
نگهدارى با قابليت ثبت مداوم 

AutoSync
ثبت وقايع و آالرم ها به صورت 

قوي تر
رهبري كنترل batchاجراي batch به صورت افزونهواسط اپراتور يكپارچه
تخصيص واحد پويا

تكرار رشته ي عمليات مداوم
ISA-95 ادغام

ايجاد دستورالعمل مديريت  خدمات وب براى 
رشته  عمليات

DeltaV جدول 2. مشخصات سه نسخه ي اخير سامانه ي
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2.1.7. ابزار دستيار پيكربندى2
ايــن ابزار اطالعات و خطــوط راهنماي پيكربندى را 
  DeltaVبــراى كاربران جديــد و اتفاقي ســامانه ي
فراهم مى كند. براي كاربري كه اولين بار از ســامانه 
استفاده مي كند، اين يك ابزار عالى براى باال آوردن 
سامانه و اجراي ســريع آن و همچنين آموزش اصول 

اوليه ي سامانه ي DeltaV است.

2- Configuration Assistant

3.1.7. ابزار مديريت ثبت پيوسته3 
اين برنامــه ي  ابزاري، براي مديريــت اطالعات ثبتي 
(داده هــاي ثبت شــده از متغيرهاي فرآيند) پيوســته 

استفاده مي شود.
4 DeltaV 4.1.7. استوديو كنترل

ابزار اســتوديو كنترل يك ابزار بصرى براى طراحى 
و ايجاد تغييــر در ماژول هاى و قالب هايى كه راهبرد 

3- Continuous Historian Administration
4- DeltaV Control Studio

كنترل را تشــكيل مى دهند، مى باشد. محيط استوديو 
كنترل به صورت ساده طراحي شده و كاربر مي تواند 
بلوك هــاي تابــع و غيره را به روش «كشــيدن و رها 
كــردن» در پالــت طراحــي قــرار داده و بــه راحتى 
راهبردهاي كنترل را طراحى و مســتند نمايد. ســپس 
آيتم هــا را براى ايجاد يــك الگوريتم براى ماژول به 
صورت ســيم بندي به هم متصل  كند. تمام ارتباطات 
ســامانه ي DeltaV بر اســاس نام ماژول مي باشــد. 
انواع راهبرد هاي كنترلي كه مي توان پياده سازي كرد 

عبارتند از:
• Logic
• Regulatory
• Sequential
• Advanced control

اين نرم افزار بر پايه ي زبان هاي مربوط به كنترل منطق 
IEC1131 - 3 ساخته  تعريف شــده در اســتاندارد
شــده است؛ از جمله اين زبان ها مي توان به موارد زير 

اشاره نمود: 
• Function block diagrams
• Sequential function charts
• Structured text

كنترل اســتوديو با هر ماژول به عنوان يك نهاد مجزا 
رفتار مي كند و به شــما اين امــكان را مى دهد كه بر 
روي يك ماژول خاص و بدون تحت تأثير قرار دادن 
ماژول هــاى ديگر كه ممكن اســت در حال اجرا در 

همان كنترل كننده باشند، تمركز كنيد. 

5.1.7. نرم افزار كنترل
بــا   DeltaV كنترلــي  برنامــه ي  يــا  نرم افــزار 
شــده5  جاســازى  پيشــرفته ي  كنتــرل  مدل هــاى 
طراحى شــده اســت. عالوه بر كنترل PID سنتى 
DeltaV بــه طور خودكار مى تواند  كه نرم افزار 
 DeltaV آن را تنظيــم كنــد، كنترل پيشــرفته ي
را مى تــوان براي ارايــه ي كنترل مــدل پيش بين، 
شــبكه هاى عصبى، منطق فازى، و تجزيه و تحليل 
فناورى هاى  ايــن  نمود.  پيكربنــدى  تغييرپذيــري 
كنتــرل ديجيتال مى توانند با كــم كردن واريانس 
در فرآينــد، زمان راه اندازى را كاهش و محصول 
خــارج از مشــخصات را حذف نماينــد و به طور 
كلى عملكرد پلنت را بهبود بخشــند. براى بچينگ 
انواع فرآيندهاى توليد (كه اغلب در داروســازى، 
و  تخصصــي  مواد شــيميايى  زيســت فناروي، 
فرآيندهاى توليد محصوالت غذايى و آشــاميدنى 
وجود دارد)، DeltaV batch، روش هايي چون 
اجراى دســتور العمل7  اجراي عمليات مرحله اي6، 

و مديريت سلسله  مراتبي8 را فراهم مى كند. 

5- Embedded advanced control models
6- phase logic execution
7- Recipe execution
8- Campaign management

شكل 14. نمايي از ابزار دستيار پيكربندى

DeltaV شكل15. پيكربندي كامل راهبرد هاي كنترل در استوديو كنترل
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6.1.7. ماژول مديريت پايگاه داده9
ابزار مديريت پايگاه داده با مجوز هاي الزم مديريتي، 
به كاربران اجازه انجام وظايف نگهدارى پايگاه داده 
ماننــد ايجاد، حذف، كپى و پشــتيبان گيرى از پايگاه 

داده را فراهم مي كند.

DeltaV Explorer 7.1.7. ماژول
امكان مشــاهده ي اجراى ســامانه ي كنتــرل و توابع 
اساســى مربوط به كنتــرل منطق ســامانه مانند كنترل 

نسخه را براي كاربر فراهم مى كند.

9- Database Administrator

اين ماژول ابزار ناوبرى اصلي براى پيكربندى ســامانه 
مي باشد. اين ابزار ارايه ي كاملي از سامانه را در يك 
پنجره ي تنها فراهم كرده و دسترســى مســتقيم به هر 
آيتم را امكان پذير مي كنــد. ماژول مذكور در ظاهر 
مشــابه به Explorer ويندوز بوده و به شــما اجازه 
مى دهد تا اجزاى سامانه (از قبيل مناطق و محدوده ها، 
گره ها، ماژول ها و آالرم) را تعريف و ساختار و طرح 

كلى سامانه را مشاهده كنيد. 
همچنين اين ماژول يك راه سريع براى اضافه كردن 
ماژول هــاى كنترل بــه بانك اطالعاتــى را نيز فراهم 

مى كنــد. در هنگام ايجاد راهبــرد كنترل يك پلنت، 
به ســادگى مى توانيد از طريق «كشيدن و رها كردن» 
ماژول كنترل از كتابخانــه، قالب يا الگوي10 پلنت را 
 Explorer ايجاد كنيد. در حالى كه هنوز در محيط
DeltaV قرار داريــد، مى توانيد ويژگى هاى ماژول 

را به منظور سازگاري با كاربرد خود ويرايش كنيد.

8.1.7. استوديو دستورالعمل11 
اين برنامه براي پلنت هاي نوع batch طراحي شــده 
اســت. اســتوديو دســتورالعمل براى ايجاد و اصالح 
دســتورالعمل مــورد اســتفاده قــرار مي گيــرد. يك 
دســتورالعمل مجموعه اى از اطالعات مي باشد كه به 
صورت اختصاصي مواد، مقدار مواد تشكيل دهنده و 
تجهيزات توليد مورد نياز را براى توليد يك محصول 
را مشــخص مي كند. يك دســتورالعمل مى تواند به 

صورت ساده و يا پيچيده باشد.

DeltaV Inspect 9.1.7. ماژول
ايــن مــاژول امــكان پايــش پيشــرفته ي  فرآينــد را 
براي تشــخيص آني حلقه هــاي از كارافتــاده فراهم 
مي كند. ماژول DeltaV Inspect يك شــاخص 
تغييرپذيري را براي بلوك هاي I/O و كنترل محاسبه 
مي كند. براي تمامــي بلوك ها، وضعيت ورودي ها و 
حالت ها پايــش مي گردد. بــراي بلوك هاي كنترل، 
مــواردي چــون كارايي بلــوك و تشــخيص كنترل 
محدود شــده نيز پايش مي شــود. همچنين با استفاده 
از ايــن ابزار، وضعيــت جاري آالرم هــاي مربوط به 
تجهيزات فيلدبــاس Foundation و HART كه 
از آالرم هاي سخت افزاري پشتيباني مي كنند، نمايش 

داده مي شود.

DeltaV Neural  10.1.7.  ماژول
مشــخصه ي شــبكه ي عصبي DeltaV يك راه حل 
عملــى بــراى ايجــاد حســگرهاى مجــازى بــراى 
اندازه گيرى هايي كه پيش از اين تنها از طريق استفاده 
از تحليل هــاي آزمايشــگاهي و يــا تجزيــه و تحليل 
آنالين در دســترس بود، فراهــم مى كند. اين راه كار 
براي مهندسان فرآيند راهي را براى توليد نتايج بسيار 
دقيق، حتى بدون اطالع قبلى از نظريه ي شــبكه هاى 

عصبى فراهم مي نمايد.

11.1.7. ماژول كنترل پيش بين12 
اين مــاژول روش كنترل پيش بين را براي فرآيند هاي 
چندمتغيره با اندازه ي كوچك تا متوســط پياده سازي 
مي كنــد. روش كنتــرل پيش بيــن كه تحــت عنوان 
DeltaV Predict مطرح مي شــود، رويكرد كامًال 
جديــدي را بــراي پياده ســازى مــدل چندمتغيره ي 

10- Template Library
11- Recipe Studio
12-  DeltaV Predict

DeltaV Neural شكل 17. نمايي از نرم افزار

DeltaV Explorer شكل16. نمايي از ماژول
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  (  (DCSDCS))

  (  (DCSDCS))

كنتــرل پيش بين مقيد13 ارايه مى دهد. قابليت پيش بين 
DeltaV فعــل و انفعــاالت فرآيندي و مشــكالت 
ديناميكــي را مورد هدف قرار مي دهــد. به اين معني 
كــه كنترل تداخــالت فرآيندي و اختشاشــات قابل 
اندازه گيرى است. الگوريتم هاى مدل كنترل پيش بين 
در كنترل كننده ي DeltaV بــه اجرا در مي آيند، و 
راهبردهاى حياتى در محيط افزونه، نيرومند و سرعت 
بــاال اجرا مي شــود و بهتر از همه، پياده ســازى روش 
پيش بين DeltaV براى يك مهندس كنترل و بدون 

نياز به تخصص ويژه، ساده و آسان مي باشد. 
ماژول DeltaV Predict تشكيل شده است از:

• Model Predictive Control (MPC) 
function block
• MPC Simulation function block
• Dynamos
• MPC Operate application

PredictPro 12.1.7. ماژول
ابزار DeltaV PredictPro، كنترل مدل پيش بين 
را براي فرآيند هاي چندمتغيره ي بزرگ پياده ســازى 
مي كند. اين ابزار به شــما اجازه مى دهد تا پنج هدف 
كنترلي را براى فرآيندهاى تعاملى با محدوديت هاى 

عملياتي قابل اندازه گيرى تعريف كنيد. 
 DeltaV PredictPro با استفاده از قابليت پيش بين و
در پياده ســازى راهبردهاى چندمتغيره ي مدل كنترل 
پيش بين، مي توان به مشــخصه هايي چــون اخذ توان 
بيشتر، كاهش تغييرپذيرى و افزايش سود دهى دست 
يافــت. اين ابــزار با اســتفاده از قابليــت كنترل مدل 

13- Constrained multivariable model predictive control

پيش بين به راحتى تعامالت فرآيند و ديناميك دشوار 
را مورد هدف قرار مي دهد. از آن جا كه مشــخصه ي 
طــور  بــه   DeltaV Predict & PredictPro
كامل در ســامانه ي DeltaV تعبيه شــده است، شما 
مى توانيد از اجزاى از پيش مهندســى شــده و بلوك 
تابع، در توسعه، آزمايش و اسقرار14 راهبردهاى كنترل 
 PredictPro چندمتغيره ي خود استفاده كنيد. ابزار

شامل بخش هاي زير مي باشد:
• Model Predictive Control 
Professional (MPCPro) function 
block
• MPC SimulatePro application
• Dynamos
• MPCPro Operate application

14- Deploy

15 DeltaV13.1.7. بينش
كاهش در تنوع كنترل مى تواند به بهبود در كيفيت، توان 
خروجي و مصرف انرژى منجر شود كه مى تواند سودهى 

پلنت را افزايش و هزينه هاى نگهدارى را كاهش دهد. 
برنامه هاي بينــشDeltaV كارايي و عملكرد كنترل 
را پايش كرده و حلقه هاي مشــكل دار را شناســايى و 
تشخيص مي دهند، پيكربندى و روش هاي نگهدارى 
را بــراي افزايش بهبــود توصيه و پيشــنهاد مي كنند، 

گزارش هاي كارايي كنترل را فراهم مى كنند. 
بينــش DeltaV براى تنظيم حلقــه دو رويكرد ارايه 

مي دهد:
1. تنظيم بــه مجرد درخواســت16: از روش آزمايش 
فرآيند به مجرد تقاضا براي فرآهم كردن توصيه هاى 
تنظيم به طور خودكار، اســتفاده مي كند. (كه پيش از 

اين با عنوان تنظيم DeltaV مطرح بود).
2. تنظيم تطبيقى

 DeltaV 14.1.7. شبيه سازى
مجموعــه ابزار هــاي شبيه ســازى DeltaV شــامل 

محصوالت زير مى باشد:
• DeltaV Simulate Standalone
• DeltaV Simulate Multi-Node
• DeltaV SimulatePro

ابــزار شبيه ســازي DeltaV يك برنامــه ي نرم افزاري 
جداگانه اســت كه به شما اجازه مى دهد تا بدون خريد 
 DeltaVسامانه ي سخت افزاري از همه ى نرم افزار هاي

به منظور آموزش و توسعه اســتفاده كنيد؛ به اين معنى 
كه شــما مى توانيد دقيقاً از همان نرم افزار فراهم شده با 
ســامانه ي DeltaV واقعــى، در كســرى از هزينه هاى 
ارايه شده استفاده كنيد. همچنين با مجموعه ي شبيه ساز 
 DeltaV مى توانيــد ويژگى هاى ســامانه ي DeltaV
را كه هنوز خريدارى نشــده است بررسى كنيد. تمامي 
 ،DeltaV ويژگى هاى پشتيبانى شــده توسط سامانه ي

15- Insight
16- On-Demand Tuning

شكل18. شمايي از نرم افزار مرتبط با مدل پيش بين

شكل 19. معماري 
DeltaV Insight
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DeltaVDeltaV  (  (DeltaV  (DeltaVDeltaV  (DeltaV

DeltaVDeltaVDeltaV  (  (DeltaV  (DeltaVDeltaV  (DeltaV

مانند كنترل پيوسته، كنترل batch، كنترل پيشرفته17 و 
صفحات نمايش ايستگاه هاى كارى مرتبط، هشدارها و 
داده هاي ثبت شده، مي توانند بدون نياز به سخت افزار و 
يا مجوز DeltaV پيكربندى گردند. از اين رو با داشتن 
دسترســى به تمام نرم افزار، شــما مى توانيــد هر يك از 
قابليت هاى قدرتمند DeltaV را در راهبردهاى كنترل 

خود امتحان كنيد.

DeltaV Tune 15.1.7. ابزار
اين ابزار متشــكل از يك پنجره مي باشد كه از طريق 
آن شــما مى توانيد بلوك  هاي تابع مربــوط به منطق 
كنترل فازى18 (FLC) و كنترل PID را تنظيم كنيد.

2.7. ابزار هاي اپراتوري
ابزارهــاي اپراتور براى عمليات روزبه روز ســامانه ي 
كنترل فرآيند اســتفاده مى شوند. ابزار اپراتور اوليه يا 

اصلي نرم افزار DeltaV عبارت است از: 
• DeltaV Operate Run, Process 
History View, Diagnostics
• Batch (batch applications)
• Operator Interface. 
• The DeltaV Login

نرم افــزار Login بــراى ورود و خارج از ســامانه ي 
 DeltaV و تغييــر رمــز عبور ســامانه ي DeltaV

استفاده مى شود.

1.2.7. ابزار مشاهده ي
 Batch History View

اين ابزار براي بازيابــى داده هاي خاص batch از پايگاه 
داده ي ثبت داده ي batch 19 اســتفاده مي كند و اجازه ي 

نمايش داده ها را در فرمت هاى مختلف فراهم مي كند.
ساير ابزار هاي اپراتوري عبارتند از:

Batch Operator Interface ابزار •
DeltaV Login ابزار •

DeltaV Operate Run ابزار •
Diagnostics ابزار •

 MPC Operateابزار •
 Process History Viewابزار •

3.7.  ديگر برنامه ها
1.3.7. برنامـه خدمت  دهنده ي دسترسـي به 

 OPC20 داده ي
خدمت  دهنده ي دسترسى به داده ي  OPC با پشتيباني 
از نرخ ارتبــاط مداوم تا 30000 مقــدار زمان واقعى 
(بي درنگ) در هر ثانيه، ارتباطات ســريع، امن و قابل 
اطمينــان را به برنامه هاى كاربردى خدمت گيرنده در 

17- Continuous control, batch control, advanced control
18-  Fuzzy Logic Control
19- Batch Historian database
20- DeltaV OPC Data Access Server

هر نقطه بر روى شبكه ارايه مي دهد. به طوري كه در 
ايســتگاه برنامه كاربردي تعداد مقادير داده از 250 به 

30،000 قابل تنظيم مي باشد.

OPC Mirror 2.3.7. ابزار
آينــه ي OPC تبادل هــزاران داده از بين ســامانه ي 
DeltaV و ديگر ســامانه هاى ســازگار با OPC را 

امكان پذير مي كند. 

 DeltaV Continuous3.3.7. ابزار
Historian

نمونه برداري از مقادير آنالوگ، پارامترهاى ديجيتال 
و متــن همراه بــا وضعيت آنهــا و ذخيــره ي آنها را 
براى تجزيــه و تحليل آينده فراهــم مي كند. به طور 
اختيارى تعداد آنها از 30 تا 250 پارامترها در ايستگاه 

كاربرد قابل تنظيم مي باشد. 

Event Chronicle 4.3.7.  ابزار
بــراي ضبــط آالرم  هــاي فرآينــدي، ســامانه اي و 
 SQL sever كاربر و ثبــت آنها در پايــگاه داده ي

�Microso مورد استفاده قرار مي گيرد. 

DeltaV Reporter .5.3.7
مشاهده، تجزيه و تحليل و توليد گزارش از داده هاي 
ثبت فرآيندي، آالرم هــا و رويداد ها به صورت يك 
�Microso توســط ايــن ابــزار  Excel كپــى از

امكان پذير است.

6.3.7. ماژول مديريت كاربران21
نرم افزار DeltaV شامل يك سامانه ي امنيتي قدرتمند 
و در عين حال انعطاف پذير اســت. با استفاده از يك 
سامانه ي DeltaV، براي مطابقت با فلسفه ي اجرايي 
هر پلنــت، امنيت به طــور كامل توســط كاربر قابل 

21- DeltaV User Manager

DeltaVسامانه (AMS) شكل 21. نرم افزار مديريت دارايى

شكل 20. ماژول مديريت كاربران
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اصالح مي باشد. پارامترهاى امنيتى گسترده در سطح 
ســامانه، هر يك از قطعه داده هــا را تعريف مي كنند. 
مهم نيســت كه شــما در حال كار در DeltaV و يا 
نرم افزار ثالث در ايســتگاه برنامه ي كاربردى هستيد، 
به منظور حصول اطمينــان از اين كه هر كاربر اجازه 
دسترسي درستي دارد يا نه، امنيت بررسي مي گردد. 

ابزار مديريــت كاربر DeltaV با امنيت اســتاندارد 
ويندوز يكپارچه شده است. تمام كلمات عبور كاربر 
به عنوان بخشى از استاندارد امنيتى ويندوز نگهدارى 
 ،DeltaV مى شــود. در ابــزار مديريــت كاربــران
كاربــران معتبر ســامانه و مجوز هاي آنهــا را تعريف 
مى كنيد، ســپس DeltaV امنيت مربوط به كاربران 

جديد و اصالح شده را به روز رسانى مي كند. 

 7.3.7. نرم افزار مديريت دارايى22
مجموعــه ي AMS يــك گــروه ابــزار نرم افزاري 
كاربــردى  برنامه هــاى  كالس  در  كــه  مي باشــد، 
تشــخيصى، بهترين بــوده و كاربران را در شناســايى 
مشكالت تجهيزات پلنت قبل از وقوع ياري مي دهد.

مجموعه ي نرم افــزار AMS به منظور بهبود عملكرد و 
در دســترس بودن دارايى هاى كليــدي توليد، از جمله 
تجهيزات مكانيكى، ســامانه هاى الكتريكى، تجهيزات 
فرآيندي، ابزاردقيق، و شير هاي صنعتي استفاده مي شود.

خواه شــما در مديريت پلنــت، عمليات يا در تعمير و 
 AMS نگهدارى و قابليت اطمينان باشيد، مجموعه ي
به شما اطالعاتى كه شما نياز به تصميم گيرى آگاهانه 
داريــد را فراهم مي كند. و به طــور مؤثر دارايى هاى 
موجود را براى رســيدن به اهداف مالى و با تشخيص 

پيش بين مديريت مي كند.

4.7. سامانه ي پايش يا رابط اپراتور
ســامانه ي DeltaV براي طراحــي، پيكربندي و نمايش 
صفحات گرافيكي فرآيند يــك پلنت از يك مجموعه 
 «DeltaV Operate» برنامه ي نرم افزاري تحت عنــوان
اســتفاده مي كند. برنامــه ي DeltaV Operate داراي 
دو حالــت عملياتي اســت. در حالــت پيكربندى، يعني 
�DeltaV Operate Con، براى ايجاد gure ابــزار
صفحات گرافيكــى فرآيند به صورت زمــان واقعى و با 
وضوح باال مورد اســتفاده قرار مي گيــرد. در حالت اجرا 
نيز، اپراتورهاى سامانه ي كنترل، با استفاده از اين صفحات 
گرافيكي عمليات نظارت روزانه و روند نگهدارى از پلنت 

را با ابزار DeltaV Operate Run انجام مي دهند.
 ،DeltaV كاربــردى  برنامه هــاى  تمــام  هماننــد 
واســط هاى اپراتوري بر روى سخت افزار اختصاصى 
 Microso� عامــل  ســامانه ي  و   DELL PC
 Windows ، Server2003 ،Windows XP
 V10 تنها در نســخه ي) Server2008 يــا Vista

پشتيبانى مي شود) اجرا مي گردد.

22- Asset Management Software
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 DeltaV Operate Run شكل 22. پنجره ى نرم افزار

Deltav Operate سامانه ي HMI شكل 24. نمونه ي يكي از صفحات گرافيكي

DeltaV Operate شكل 23. قابليت پخش زنده ويديويي در

رل
ــت

ــ
كن



91
ت 

هش
ديب

 ار
/ 1

31
ى 

ياپ
 / پ

1 
اره

شم
 / 1

ل 5
سا

35

DD
CC
SS

به طور خالصه نرم افزار DeltaV Operate، يك 
برنامه ي كاربردي از مجموعه ي DeltaV است كه 
رابــط كاربرى را به به اپراتــور ارايه و اجازه مى دهد 
تا اپراتور به مشــاهده و دســتكارى فرآينــد بپردازد. 
نرم افــزار DeltaV Operate از يــك نســخه از 
نرم افزار Intellution iFIX ايجاد شــده اســت. 
نرم افــزار  DeltaV Operate يــك مجموعه ا ي 
كامل از ابزارهايى با كارايى باال را فراهم مى كند كه 

عبارتند از: 
• operator graphics
• sophisticated alarm management 
and presentation
• embedded historical trending 
• system-wide security

اين محصول همچنين شــامل قابليت پيكربندى كامل 
صفحه نمايش مي باشد. 

در اين سامانه هر ايستگاه كارى (اپراتوري) به طور مستقل 
آالرم هاي خاص خود و دسترسى به داده ها را مديريت 
مي كند. به طوري كــه به هيچ رايانه ي خدمت  دهنده ي 

اضافى و يا واسطه هاى ديگر نياز نيست.

1.4.7. يكپارچه سازى پخش زنده ي 
ويديويى 

Emerson خدمــت جديــد  خدمــات بى ســيم 
پخش زنــده ي ويديويــى را در داخــل صفحات 
 DeltaV 9 Operate بــا نســخه هاى  نمايــش 
و 10 ارايــه مى دهــد. بــه طــوري كــه اپراتورها 
بــه راحتــى مى تواننــد، قابليت هايــي چــون پن، 
بزرگ نمايــى و غيره را بر روي نمــاى دوربين از 
درون صفحــه ي نمايــش اپراتور اعمــال كرده و 

حتى بين دوربين هاســوييچ كنند.

8. ايمنى و SIS هوشمند
ســامانه ي SIS DeltaV به شما كمك مى كند تا در 
ايمنى فرآيند از طريق پايش و تشخيص مداوم توانايى 
حسگرها كنترل كننده ها و عناصر كنترل نهايى به منظور 

انجام به موقع فعاليت ها بهبود ايجاد نماييد. 
ســامانه ي DeltaV SIS داراى يــك ســخت افزار و 
سامانه ي عامل كامالً مجزا از زيرسامانه ي كنترل كننده ي 
DeltaV و زيرسامانه هاى I/O بوده و به هيچ وجه وابسته 
به كنترل كننده ي استاندارد DeltaV براي انجام عملكرد 
ايمنى خود نيست. به طوري كه اين طرح داراي يك شرح 
 IEC 61508 جداگانه در اســتاندارد ايمنى بين المللى
است. محيط هاي مهندسى و اجرايي آن به منظور كاهش 
هزينه هاى آموزش، نصب ساده، ارايه سريع تر و ارتباطات 
قابل اعتماد به طور كامل در ســامانه كلي يكپارچه شده 
است. شكل 22 مجموعه ماژول  هاي كنترل ايمني را نشان 

مي دهد كه از سامانه ي كنترل كامالً جدا مي باشد.

9. مشخصات شبكه
شــبكه ي كنتــرل DeltaV كه يك شــبكه ي اترنت با 
سرعت باال مي باشــد، ارتباطات ســامانه اي و اتصال بين 
گره هاى مختلف سامانه را فراهم مى كند. شبكه ي كنترل 
مى تواند به طور كامل به صورت افزونه باشد. خدمات از 
راه دور DeltaV عمليات، مهندسى و برنامه هاى كاربردى 

تشخيصى در سراسر شبكه پلنت را گسترش مي دهد.
شــبكه ي كنترل ســتون فقرات يك ســامانه محسوب 
مي گردد. شــبكه ي كنتــرل DeltaV (DCN) يك 
شبكه ي اترنت استاندارد اختصاص داده شده به سامانه ي 
DeltaV اســت. در اين ساختار ايســتگاه هاى كارى 
DeltaV، كنترل كننده هــاي DeltaV، كارت هــاي 
I/ هــاي بى ســيم وgateway ،Charm نــوع I/O

O هاي از راه دور با اســتفاده از سوييچ هاى هوشمند به 
شبكه ي كنترل DeltaV متصل مي گردند.

 BaseT 1000/100/10  شبكه ي كنترل، يك شبكه از نوع
اســت. كابل زوج  ســيم به هم تابيــده ي CAT 5 از نوع 

(ScTP)23  هر گره را به سوييچ شبكه متصل مي كند.
تمام دســتگاه هاي DeltaV به يك زير شــبكه متصل 
مى شــوند و تمام آدرس دهى شــبكه (آدرس IP) براي  
تجهيزات DeltaV توسط DeltaV مديريت مي شود. 

سيستم DeltaV از يك مجموعه خاصي از سوييچ هاي 
شبكه براي شبكه كنترل DeltaV پشتيباني مي كند.

 DeltaV 1.9. سوييچ هاي هوشمند
سوييچ هاي هوشمند DeltaV  نسل بعدي در استفاده از 
مؤلفه  هاي جديد تجاري در سامانه  هاى كنترل مي باشند. 
اين ســوييچ ها كه تحت عنوان «ساخته شده براى هدف 
تجارى خاص» مطرح هستند، هزينه هاي كم محصوالت 
توليد انبوه را با نرم افزار خاص DeltaV و ويژگى هايى 
از آنها را به منظور يكپارچه شــدن بيشتر و داشتن قابليت 
 plug-and-playدر شبكه ي كنترل تركيب مي كند.

ســوييچ هاى هوشــمند DeltaV بــراي عملكــرد در 
شبكه ي DeltaV نياز به هيچ تنظيمي ندارند. دسترسى 
به ويژگى هاى پيشرفته تنها به تنظيمات جزيى نياز دارد. 
كه به آسانى با اســتفاده از مركز فرماندهى سوييچ هاي 

هوشمند DeltaV انجام مي گيرد.

23- CAT 5 screened twisted-pair
DeltaV شكل26. نمايي از سوييچ هاي هوشمند

  SIS شكل25. ساختار پياده سازي سامانه ي
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1. مقدمه
اســتفاده از روش هــاى داده كاوى در صنعت تقريباً 
از ســال 1990 آغــاز شــد[2] و بــه تدريج بــا مورد 
توجه قرار گرفتن اين روش ها از ســوى مهندســين و 
توليدكنندگان در سال هاى اخير كاربرد اين روش ها 
در صنعت پيشرفت چشم گيرى داشته است؛ تا جايى 
كــه هم اكنون روش هــاى داده كاوى در محيط هاى 
صنعتــى زيــادى به منظــور اســتخراج دانــش براى 
تعميرات و نگهدارى پيشــگويانه، آشكارسازى خطا، 
طراحــى، توليد، تضميــن كيفيــت، برنامه ريزى و ... 

مورد استفاده قرار مى گيرد. 
مهم ترين كاربردهاى روش هاى داده كاوى و كشف 
دانش در ســامانه هاى احتراق بويلر نيروگاه ها شــامل 
آناليز وضعيت ها و بهينه سازى (افزايش بازده احتراق) 
[3،9،5]، تشــخيص و پيش بينى خطا[7] و مدل سازى 
[4،6،8] مى باشــد كه در اين مقاله ســعى شــده يك 

مرور اجمالى بر اين روش ها صورت گيرد.
الگوريتمى كه به منظور كاربرد روش هاى داده كاوى 
در اكثر مقاالت مورد اســتفاده قرار گرفته است طبق 

شكل 1 شامل مراحل زير مى باشد:
1. جمع آورى داده هــا: در اين مرحله داده هاى بويلر 
توسط سامانه ى كنترل توزيع شده جمع آورى و ثبت 

مى شود. 
2. انتخــاب ويژگى ها: پــس از جمــع آورى داده ها 
ويژگى هاى مهــم و تأثيرگذار در ســامانه ى احتراق 
بويلــر به منظور اعمــال فرآينــد  داده كاوى انتخاب 

مى شوند

3. كاهــش داده ها: بــه منظور كاهش حجــم داده ها 
و كاهش حجم محاســبات و فضاى مــورد نياز براى 
ذخيــره ى داده ها از روش هاى كاهش داده اســتفاده 

مى شود.  
4. داده كاوى: اعمــال روش داده كاوى مــورد نظر به 
داده هاى پيش پردازش شده و بدست آوردن نتيجه ى 

مناسب از روى اين داده ها 
5. بررسى نتايج بدست آمده از فرآيند داده كاوى

نكتــه ى قابــل توجه اين اســت كه ايــن الگوريتم به 
صورت خطى (مســتقيم) نيســت و در مرحله اى كه 
نتايج بررسى مى شود در صورت مناسب نبودن نتايج 
حاصله، امكان بازگشــت به هر يك از مراحل قبلى و 

انجام تصحيحات مورد نظر وجود دارد. (شكل 1)

2. مدل سازى با استفاده از 
روش هاى داده كاوى

بدســت آوردن يك مدل رياضى براى بويلر در يك 
نيــروگاه حرارتى نقش بســيار مهمــى را در كنترل، 
ارزيابى، عملكرد بهينه، تشخيص خطا و شبيه سازى ها 
ايفا مى كند. ســامانه ى بويلر داراى خصوصياتى مثل 
متغير با زمان، به شدت غيرخطى، چند متغيره و تداخل 
زياد مى باشــد [1،10]. روش هاى معمول مدل سازى 
يك ســامانه ى بويلر به دو دسته ى روش هاى تئورى 
و روش هاى مبتنى بر آزمايش تقســيم بندى مى شود. 
روش هاى تئورى بر اســاس تحقيق روى ســازوكار 
داخلى و ساختار و پارامترهاى سامانه مى باشد. در اين 
روش به دليل در نظر گرفتــن برخى فاكتورگيرى ها 

و ساده ســازى ها دقت مدل سازى كاهش مى يابد. در 
روش آزمايــش محور، مدل رياضى ســامانه در حين 
آزمون واقعى سامانه بدســت مى آيد كه معموالً اين 
روش هاى مدل ســازى به شناســايى ســامانه معروف 
اســت[8،6]. در اين روش براى بدســت آوردن مدل 
ســامانه، ســيگنال هاى ورودى خاصى در نظر گرفته 
مى شــود و سپس پاســخ ســامانه مورد آزمايش قرار 
گرفته و مدل بر اساس رابطه بين سيگنال هاى ورودى 
و داده هــاى خروجــى بدســت مى آيــد. رابطه بين 
متغيرهــاى اندازه گيرى و پارامترهــاى آزمون واقعى 
قبل از انجام تســت بايد مورد بررســى قــرار گيرد و 
ســاختار مدل بايد قابل توجيه و قابل فهم باشد. مدل 
يك بويلــر بايد داراى دقــت باال بــوده و رابطه بين 
متغيرهــاى ورودى و خروجــى واضح باشــد. از اين 
رو در فرآيندهاى مدل ســازى معمولــى مفروضاتى 
در نظــر گرفته مى شــود كه بــه طور مســتقيم روى 
دقت مدل ســامانه تأثير مى گذارد. ســامانه ى كنترل 
توزيع شــده نيروگاه ها تعــداد بســيارى از داده هاى 
كارى مربوط به پارامترهــاى مختلف بويلر را ذخيره 
مى كنــد كه اين داده ها محتوى دانش و قوانين مهمى 
مى باشــند و عالوه بر آن اين داده ها از شرايط كارى 
طبيعى سامانه (از ماهيت اصلى و خود سامانه) بدست 
مى آيند. روابط بين اين داده ها يك اطالعات صحيح 
از ســاختار سامانه بدون هيچ گونه فرضياتى را بازتاب 
مى كنــد. اســتفاده از اين داده ها بــراى پديد آوردن 
يك مدل دقيق رياضى بســيار مفيد اســت و مى تواند 
ضعف روش هاى متداول مدل سازى را از بين ببرد. به 

به دليل اهميت فرآيند احتراق در سامانه ى بويلر، تنظيم پارامترهاى مؤثر بر روى اين فرآيند در نيروگاه  هاى حرارتى نقش بسيار مهمى را در 
كاهش مصرف سوخت و كاهش انتشار آالينده هاى زيست محيطى ايفا مى كند. از طرفى اين فرآيند يك فرآيند چند ورودى چند خروجى، 
متغير با زمان، به شدت غيرخطى و متداخل مى باشد كه بيان يك مدل رياضى جامع و دقيق براى اين فرآيند در اندازه صنعتى بسيار مشكل 
است. از اين رو استفاده از روش هاى كالسيك مبتنى بر مدلسازى رياضى براى اين سامانه مشكل مى باشد. با وجود اين مشكالت و با توجه 
به اينكه سامانه هاى كنترل توزيع شده به طور گسترده در نيروگاه ها مورد استفاده قرار مى گيرد و داده هاى مربوط به پارامترهاى مختلف از 
جمله پارامترهاى مهم بويلر و سامانه احتراق آن جمع آورى و ثبت مى شوند استفاده از روش هاى داده كاوى يك روش بسيار مؤثر  مى باشد. 
ــد كه مى تواند بوسيله روش هاى داده كاوى مورد آناليز قرار گرفته و به  ــامانه محتوى اطالعات مفيدى از بويلر مى باش حجم باال داده هاى س
منظور بهينه سازى فرآيند  احتراق و همچنين در پيش بينى وقوع خطاهاى ممكن و مدل سازى به كار گرفته شوند. يكى ديگر از مزيتهاى 
داده كاوى اين است كه داده هاى مورد نياز براى آناليز از اين روش در حين شرايط كارى نرمال سامانه جمع آورى مى شود و نياز به ايجاد 
ــرايط عادى سامانه به حالت هاى خاص بسيار  ــامانه نمى باشد و از آن جايى كه در نيروگاه ها تغيير ش ــرايط و وضعيت هاى خاصى براى س ش
مشكل، هزينه بر و خطرناك مى باشد، روش هاى داده كاوى مى توانند روش هاى بسيار مفيد و مؤثرى باشند. در اين مقاله به صورت خالصه 

كاربرد روش هاى داده كاوى روى سامانه ى احتراق بويلر مورد بررسى قرار مى گيرد.
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طور مثال در مقالــه ى[8] از روش هاى داده كاوى به 
منظور مدل سازى بويلر نيروگاه حرارتى فوالد مباركه 
اصفهان استفاده شده است كه تفاوت بين روش ارايه 
شــده در اين مقاله و ســاير روش هاى مدل ســازى به 

شرح زير است :
1. در روش ارايه شــده متغيرهاى ورودى در شرايط 
طبيعــى و بــدون هيچ گونه دخالت انســان بدســت 
مى آينــد كه اين نكته براى مدل ســازى ســامانه هاى 

متداخل و چند بعدى بسيار مهم است.
2. در روش ارايــه شــده نيــازى بــه در نظــر گرفتن 
فرضياتى براى ســاختار ســامانه نيست به همين خاطر 

دقت مدل سازى افزايش مى يابد.
 3. داده هاى واقعى سامانه شامل حالت هاى مختلف سامانه 

است و به همين دليل سودمندى مدل ارتقا مى يابد.

3. آناليز وضعيت ها و بهينه سازى
يكى از كاربردهاى مهم داده كاوى در تحليل وضعيت هاى 
سامانه و استخراج روابط بين پارامترهاى مختلف سامانه 
مى باشــد و معمــوالً قوانينى هم كــه از روش هاى داده 
كاوى استخراج مى شــوند كامًال قابل فهم و سازگار با 
تجربه هاى افراد خبره در آن زمينه مى باشــد. در مقاله ى 
[9] با اســتفاده از روش هــاى داده كاوى و اســتفاده از 
داده هاى فازى راندمان بويلر نيروگاه حرارتى ذوب آهن 
اصفهان بهبود يافته است. در اين مقاله به اين نكته اشاره 
شده است كه داده هاى موجود در سامانه بويلر، خروجى 
حسگرهاى نصب شــده روى اين سامانه است و اغلب 
اين داده ها داراى دقت مناســب نبوده و از آن جايى كه 
بدســت آوردن خروجى مفيد از روش هاى داده كاوى 
مستلزم داشتن داده هاى دقيق مى باشد استفاده از داده هاى 
فازى در تحليل اين داده ها بسيار مفيد مى باشد. در مقاله 
مذكور يك روش مبتنى بر روش هاى داده كاوى فازى 
به منظور افزايش راندمان بويلر ارايه شده و سپس كارايى 
آن با استفاده از يك آزمون مجازى روى سامانه ى بويلر 
نيروگاه حرارتــى ذوب آهن اصفهان مورد ارزيابى قرار 
گرفته است. از مهم ترين مزيت هاى روش ارايه شده در 

اين مقاله مى توان به موارد زير اشاره كرد:
1. خروجى روش ارايه شده به آسانى قابل پياده سازى 

با سامانه ى كنترل موجود در نيروگاه مى باشد.
2. عــدم نياز به مدل ســازى رياضى ســامانه به منظور 

بهينه سازى.

3. كاهش تأثير داده هاى اشتباه يا همراه با نويز به خاطر 
حذف داده هاى زايد و استفاده از داده هاى فازى.

البتــه بايد به اين نكته اشــاره كرد كــه در همه ى اين 
روش ها تصميم گيرى بر اساس داده هاى در دسترس 
مى باشــد و اگــر دامنه ى ايــن داده ها وســيع نبوده و 
همــه ى شــرايط ســامانه را در بر نگيرد ســودمندى 
خروجــى الگوريتم هــا كاهش مى يابــد كه اين يك 

عيب روش هاى عنوان شده مى باشد.

4. كاربرد داده كاوى در آشكارسازى و 
پيش بينى خطا

يكى از كاربردهــاى ديگر داده كاوى در ســامانه ى 
بويلــر آشكارســازى و پيش بينــى خطاهاى ســامانه 
مى باشــد. به طور مثــال در مقالــه ى [7]  ابتدا داده ها 
به ســه دســته ى داده هاي مربوط به شــرايط عملكرد 
عادي ســامانه، داده هاي مربوط به شــرايط خطاهاي 
آنــي و داده هاي مربوط به شــرايط خطاهاي وابســته 
تقسيم شده و سپس از روش هاى داده كاوى به منظور 
تشــخيص و پيش بيني خطا در مشــعل بويلر نيروگاه 

بخار استفاده شده است.
اهميــت پيش بينى خطاى مشــعل در اين اســت كه 

مى تــوان با داده هــاى موجود ســامانه احتمال وقوع 
خطا در مشــعل بويلر را در چرخه هاى كارى آينده 

 

 

 

  

   
  

   
    

 

شكل 1. فلوچارت 
روش بكارگرفته شده
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BOILER
ســامانه پيش بينــى كــرد و در صورت وجــود خطا 
تمهيدات الزم را بــراى جلوگيرى از وقوع خطا در 

ســامانه لحاظ نمود.

5. نتيجه گيرى
بــا توجــه بــه اهميــت ســامانه ى احتــراق بويلر در 
نيروگاه هاى حرارتى و مشــكالت تنظيم اين ســامانه 
و بكارگيرى ســامانه هاى كنترل توزيع شده در اكثر 
نيروگاه هــاى برق، اســتفاده از روش هاى داده كاوى 
يك روش بســيار مناســب در تنظيم، مدل ســازى و 
پيش بينى پارامترهاى مختلف اين سامانه مى باشد كه 
در اين مقاله به بررسى اجمالى كاربردهاى روش هاى 

داده كاوى در سامانه ى احتراق بويلرها پرداخته شد.

-----------------------------
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در بخش هاي پيشين بيان شد كه اندازه گيرى جريان ممكن است به دو منظور انجام شود، براى كنترل و نمايش 
جريان يا اندازه گيرى جريان به قصد فروش ســيال. اما در اين جا و كمى دقيق تر، اندازه گيرى را متناظر با پنج 

هدف زير معرفى نموده ولى در ادامه ى بحث، يكى از مهم ترين داليل آن را مورد بررسى قرار مى دهيم:
1. اندازه گيرى جريان به قصد فروش1 يا صدور صورت حساب جهت پرداخت2

2. اندازه گيرى جريان با هدف انجام محاســبات مالياتى3 (به منظــور پرداخت عوارض4 يا حق االمتياز5  و حق 
مالكيت منابع بخش خصوصى و حتى منابع بخش دولتى، متناسب با قوانين كشورى)

3. اندازه گيرى جريان با هدف محاسبات داخلى6 يا انجام اصالح عمل كرد7 واحد فرآيندى
4. اندازه گيرى جريان با هدف كنترل فرآيند8 يا تأمين سيگنال هاى ورودى يك سامانه ى ايمنى9

5. اندازه گيرى جريان با هدف نمايش محلى10 يا نمايش در اتاق كنترل

1- Custody Transfer
2- Invoicing for Payment
3- Fiscal
4- Taxing
5- Royalties
6- Internal Accounting
7- Performance
8- Process Control
9- ESD System مانند
10- Local Indication

اندازه گيرى جريان سياالت به قصد فروش
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دقيق تريــن و پرهزينه تريــن تجهيــزات اندازه گيرى 
جريان سيال، اندازه گيرى جهت صدور صورت حساب 
و به قصد فروش مى باشــد. اما ارزان ترين دستگاه هاى 
اندازه گيرى، دســتگاه هاى با كاربــرد نمايش صرف 
ميزان جريان اســت كــه در رده ى پنجم قــرار دارد. 
اندازه گيرى جريان با هدف انجام محاســبات مالياتى 
(كه در كشــور ايران كاربرد عمومى ندارد) در دومين 
رده از نظــر دقت، صحت و قيمت قــرار دارد. كاربرد 
عمده ى اين گونه دستگاه ها مربوط به بنگاه هاى تجارى 
و بخش خصوصى به ويژه بهره بــرداران غيردولتى از 
منابع طبيعى اســت كه در ازاى برداشت از منابع تحت 
ســيطره ى خود ملزم به پرداخت ماليات يا عوارض به 
دولت متبوع مى باشند. دستگاه هاى اندازه گيرى جريان 
به منظور اصالح عمل كرد واحدهاى فرآيندى يا انجام 
محاســبات موازنــه ى جرم در ســومين رده از دقت و 
صحت قــرار دارد. چهارمين كاربــرد و متداول ترين 
استفاده از اغلب دســتگاه هاى اندازه گيرى، استفاده از 
آن با اهداف كنترل فرآيند و يا استفاده در سامانه هاى 

ايمنى است.
از طرفى، مهم تريــن كاربرد اندازه گيــرى جريان به 
قصد فروش، استفاده از فناورى هاى نوين اندازه گيرى 
جريان جهت صدور نفت خام و يا فرآورده هاى نفتى 
اســت. با در نظر داشــتن امكان صــدور محصوالت 
گازى و محصوالت مايع، مى توان انتقال محصوالت 

را به دو دسته ى كلى تقسيم بندى كرد:
• انتقال محصول و بارگيرى آن توســط كشتى (نفت 

خام، ميعانات گازى و فرآورده هاى نفتى)
• انتقال محصول توسط خط لوله (بيشتر براى گاز)

البتــه در گذشــته (به ويــژه در اوليــن محموله هــاى 
صادراتى نفت خام در ســال 1291 هجرى شمســى) 
انتقال نفت خام توســط بشــكه نيز معمول بوده است. 
بــا توجه به معمول نبودن ايــن روش از ادامه ى بحث 
در مورد آن خوددارى مى شــود. شايان ذكر است در 
صنايــع ديگر (حتى در بعضــى از واحدهاى توليدى 
نفــت) از روش هاى ويژه اى براى پر كردن گالن و يا 
ظروف مخصوصى استفاده مى شود كه حجم ظروف 

مالك پر كردن است.
در اندازه گيرى جريان گاز صادراتى، با توافق خريدار 
يكى از روش هاى ذكر شده ى اندازه گيرى انتخاب و 
نصب مى گردد. اما در اندازه گيرى جريان مايعات كه 
معموالً توسط كشتى بارگيرى و منتقل مى شود به دو 

شيوه مى توانيم عمل كنيم:
• روش ديناميـك- اندازه گيــرى حجــم يا جرم 

مايعات و يا گاز منتقل شده به روش مستقيم
• روش اسـتاتيك- اندازه گيــرى حجــم مايعات 

منتقل شده به روش غير مستقيم
در روش مســتقيم يــا ديناميك، يكــى از روش هاى 
اندازه گيرى جريان كه تاكنون ذكر شد مورد استفاده 
قرار مى گيرد. در اين روش كه هم براى مايعات و هم 
براى گازها كاربرد دارد، هنــگام بارگيرى يا انتقال، 

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

شكل 1.9. كاروان 
صدور نفت خام 
به عراق، دهه ى 

1290

شكل 2.9. اولين 
كشتى صدور نفت 
خام در سال 1291
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جريان ســيال داخل لولــه را اندازه گيــرى مى كنند. 
نكتــه ى مهم اين اســت كه چنان چه حجــم مايع در 
حال انتقال زياد باشد انتخاب روش ديناميك به روش 
استاتيك ارجحيت دارد. در اين روش، صرفاً از يك 
حسگر11 يا يك دســتگاه اندازه گيرى صرف استفاده 
نمى شود، بلكه از عناصر ديگرى نيز براى اندازه گيرى 
دقيق جريان، انجام محاســبات جبران ســازى، كنترل 
ميزان حجم منتقل شــده و ... در يك مجموعه كامل 
تحت عنوان Skid اندازه گيرى جريان كمك گرفته 

مى شود.
در روش غير مســتقيم يا اســتاتيك كــه صرفاً داراى 
كاربرد براى مايعات مى باشــد، با اندازه گيرى حجم 
مايــع موجــود در مخازن قبــل و بعــد از بارگيرى و 
محاســبه ى تفاضل آن مى توان به حجــم واقعى مايع 
منتقل شــده دســت يافت. در اين روش بايد مخازن 
باالدســتى صادرات، كاليبره شــود. كاليبــره كردن 

11- Sensor

مخازن، به مفهوم به دست آوردن جداولى استاندارد 
اســت كه به ازاى هر ســانتيمتر (يا حتى هر ميلى متر) 
از ارتفــاع مخزن بيــان مى دارد چه حجمى از ســيال 
جابه جا شده است. از جانب ديگر، سطح مايع توسط 
دستگاه هاى بســيار دقيق اندازه گيرى سطح مايعات12 
(از جمله اندازه گير ســطح از نوع رادارى13 يا ماوراء 
صوتى14) ســنجش مى شــود. البته گاهــى اوقات از 
روش بسيار قديمى عمق يابى15 زدن هم كمك گرفته 
مى شــود. در هر صورت تنها ميزان سطح مايع و قطر 
مخزن بيانگر حجم واقعى نيســت و براى كاليبراسيون 
مخزن و ســنجش حجم هنگام بارگيــرى، الزاماً بايد 
فشــار داخل مخــزن و ميانگيــن دمــاى آن را نيز در 

محاسبات لحاظ نمود.
پس، تنها در صورتي كه شــرايط زير مهيا باشــد رقم به 

12- Level Transmitter
13- Radar Type Level Transmitter
14- Ultrasonic Type Level Transmitter
15- Dip

دست آمده در اين روِشِ اندازه گيرى و محاسبه مى تواند 
قابل استناد باشد:

• مخــزن صادراتــي دقيقــاً در ســاحل اســكله و در 
نزديك تريــن نقطــه ى ممكن به بازوهــاي بارگيري 
باشد، چراكه در اين روش چنان چه انتقال مايع توسط 
خطوط لوله طوالني انجام پذيرد، ممكن اســت دقت 

محاسبات مخدوش شود.
• دســتگاه اندازه گيرى ســطح مايع مخــزن از دقت 
بااليي برخوردار باشــد، ضمن اين كه اندازه گيرى در 

شرايط پايدار مخزن انجام شود.
• ميــزان تغييــرات مؤلفه هاي دما و فشــار مخزن در 
محاســبه ى حجم مايع انتقالي در صــورت لزوم و به 

نحو مقتضي لحاظ شود.

• هنگام بارگيري توســط كشتي، ورودي هاي مخزن 
صادراتي ساحلي مسدود16 باشد (يعني تنها خروجي 

مخزن به طرف كشتي باز باشد).
گاهى به لحاظ دور بودن مخازن صادراتي از ســاحل 
اســكله و يا عدم دقت دســتگاه اندازه گيرى ســطح 
مايع در مخــازن و گاه عدم توجه بــه مؤلفه هاي دما 
و فشــار در محاسبات، اين روش از دقت بسيار بااليى 
برخوردار نيست و كمتر مورد استفاده قرار مي گيرد.

اندازه گيرى سطح مايع در مخازن خود براى سه منظور 
انجام مى شود:

1. كنترل سطح مايع درون تجهيزات فرآيندى
2. كنترل موجودى مخازن17

3. اندازه گيرى به قصد فروش
بديهى اســت كه هدف نگارنده در اين نوشــتار تبيين 
اندازه گيــرى ســطح نمى باشــد، از ايــن رو اهــداف 
اول و دوم از اندازه گيــرى ســطح در ايــن متن دنبال 

16- Box Up
17- Inventory Control

شكل 3.9. مخازن 
صادراتى و خطوط 

لوله

كشتى پهلو گرفته و آماده ى بارگيرىبازوهاى بارگيرى
شكل 4.9. روش مدرن صادرات
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نمى شــود. امــا اندازه گيرى ســطح مخازن بــه منظور 
انجام محاســبات دقيق حجم يا جــرم مايعات در نقل 
و انتقــاالت فرآورده هاى نفتى و نفــت خام، مى تواند 
مرتبط به مباحث كتاب باشد. ناگفته نماند كه مباحث 
مربــوط به روش اندازه گيرى اســتاتيك حجم يا جرم 
در تبادل مايعات، خود به عنوان يك مبحث مســتقل 
مطرح بوده و محاســبات متنوعى را براى تعيين حجم 
مخزن كشتى ها، مخازن صادراتى و مخازن خوراك يا 
محصول در مجتمع هاى توليدى را شامل مى شود. براى 
آشــنايى بيشتر خوانندگان محترم با محاسبات حجم و 
جرم به روش اســتاتيك، توصيه مى شود به دو فصل 3 
و 17 از اســتاندارد API MPMS مراجعه شــود. در 
ادامه به صورت مختصر و در حد آشــنايى با موضوع، 
در خصوص تئورى اندازه گيرى حجم تبادل شــده به 

روش استاتيك بحث خواهد شد.
مهم ترين اداواتــى كه در اندازه گيــرى حجم و جرم 
ســياالت به روش اســتاتيك مطرح مى باشــند، تحت 

 (TGS يا) عنوان ســامانه هاى پايش ســطح مخازن18
شــناخته مى شــوند. از مهم ترين نكاتى كه در انتخاب 
اين ســامانه ها بايد در نظر داشت، عالوه بر مسايل فنى 
و گواهى نامه هاى معتبر بين المللى در تأييد آن، مسايلى 
هم چون ايمنى و ســازگارى ســامانه با شرايط سيال و 
مخزن، درســتى، دقت، تكرارپذيرى، قابليت اطمينان 
ادوات اندازه گيرى، قابليت توســعه ى سامانه و ادوات 
جانبى آن براى طرح هاى توســعه اى، قابليت كاربرى 
آسان19، قابليت نرم افزارهاى به كار گرفته شده، لحاظ 
كردن مســايل تعميراتى و قطعــات يدكى، همخوانى 
TGS با ديگر ســامانه هاى كنترلى و پايش موجود و 
... را در بر مى گيرد. نكته ى مهمى كه در اندازه گيرى 
حجــم و جــرم مايعات موجــود در مخــازن به روش 
استاتيك با هدف فروش آن قابل ذكر است، موضوع 
درصد آب (و ديگر ناخالصى هاى) موجود در مخازن 
حاوى نفت خام مى باشد. بنابراين عالوه بر ميزان سطح 

18- Tank Gaging System
19- User Friendly

مايع در مخزن، اطالع از دما، فشار و چگالى محتويات 
مخزن مورد نظر مى تواند از اين زاويه نيز حايز اهميت 
باشد. در نتيجه، از مهم ترين وظايف سامانه هاى پايش 
سطح مخازن، عالوه بر اندازه گيرى متغيرهاى منتسب به 
مخزن، انجام محاسبات دقيق و صدور صورت حساب 

نيز مى باشد. 
نكتــه ى قابل ذكر ديگــر اين كه، طراحى و ســاخت 
ســامانه هاى پايش ســطح مخــازن يــا اندازه گيرى به 
روش اســتاتيك خود بر مبناى دو ايده ى اندازه گيرى 
حجم و اندازه گيرى جرم محتويات مخزن گروه بندى 

مى شود.
اندازه گيـرى بر مبناى حجـم20 – در اين روش 
ســطح مايع در مخزن و دماى ســيال به طور مســتقيم 
اندازه گيــرى و ســپس حجم واقعى بــا توجه به دماى 
محتويات داخل مخزن محاســبه مى شود. بديهى است 
براى داشــتن دقت الزم در اندازه گيرى و محاسبات، 
دستگاه اندازه گيرى ســطح بايد از نوع بسيار دقيق (و 
از جملــه نوع رادارى و يا فراصوتــى) انتخاب گردد. 
حس گر اندازه گيرى دما نيز با توجه به دماى عملياتى21 
و گستره ى تغييراتى محتويات مخزن، مى تواند از نوع 
حرارتــى (RTD) و يــا ترموكوپل انتخاب شــود. با 
داشــتن دما و سطح مايع درون مخزن و با اطالعاتى از 
ابعاد مخزن كه از قبل به سامانه ى فوق داده شده است، 
نرم افزار مربوطه محاســبات بر پايــه ى حجم را انجام 
داده و در خروجــى خود قرار مى دهــد، به طورى كه 
در اين محاســبات فقط جبران ســازى دما انجام شده 
است. حجم محاسبه شــده (VV) در شرايط استاندارد 
بيان خواهد شــد (دماى oC  25و فشار يك آتمسفر). 
بديهى است اگر چگالى مايع را داشته باشيم (ρD)، از 
رابطه ى زير مى توان جرم (MM) مايع داخل مخزن را 

نيز محاسبه نمود:

MM = VV × ρD

اندازه گيرى چگالى و لحاظ كردن آن در محاســبات 
جرم، روش مناسب ترى را پيش روى ما مى گذارد. 

اندازه گيـرى بر مبنـاى جـرم22 – در اين روش 
متغيرهــاى ديگرى نيز در محاســبات لحــاظ خواهد 
شــد، از جمله فشــار و چگالى. با نصب يك دستگاه 
اندازه گيــرى فشــار در پايين تريــن ســطح مخــزن، 
فشار ســتون مايع23 معروف به فشــار هيدرواستاتيك 
اندازه گيــرى مى شــود. مطابــق با رابطــه ى زير، جرم 

تقريبى محتويات مخزن به دست مى آيد:

MM ≈ P × A

20- Volume Base Measurement
21- Operation Temperature
22- Mass Base Measurement
23- Head Pressure

شكل 5.9. چيدمان و ترتيب اجزاي اصلى سامانه هاى اندازه گيرى جريان سياالت به منظور فروش

شكل 6.9. يك حلقه ى Batch Control ساده
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A سطح مقطع مخزن و P فشار ستون مايع
جرم تقريبى محاسبه شده داراى خطايى بيشتر از روش 
محاسبه بر مبناى حجم اســت، بنابراين بايد تمهيدات 
بيشــتري را در نظر داشــت. اولين موضوع، ساختمان 
خود مخــزن و جنس مايع درون آن اســت. چنان چه 
مخــزن از نوع روباز بوده و مايــع داخل آن به راحتى 
به بخار تبديل نشود، فشــار اندازه گيرى شده به روش 
پيشين، معادل همان فشار هيدرواستاتيك است. اما در 
مخازن روبســته كه مايع داخل آن فرار بوده و به بخار 
تبديل مى شود، آنگاه ميزان فشارى كه توسط دستگاه 
اندازه گيرى فشار در كف مخزن نمايش داده مى شود 
معادل فشار محاسبه شده توسط رابطه ى زير و نتيجه ى 
حاصل ضــرب چگالى (ρ) در وزن مخصوص (g) در 
ارتفاع مخزن (H) در فشــار باالى مخزن (فشار گاز يا 

بخار) خواهد بود: 

P = ρ × g × H × P(G/V)

پــس جرم محتويــات مخازن روبســته به شــكل زير 
محاسبه خواهد شد:

M = (P – P(G/V)).A

تا اين جا چگالى ثابت در نظر گرفته شد، اما با تغييرات 
دما تغييرات چگالى هم خواهيم داشت. براى محاسبه ى 
دقيق چگالى، عالوه بر ترانســميتر فشار نصب شده در 
كف مخزن يك ترانســميتر فشــار ديگر در فاصله اى 
مشــخص از آن قرار داده و با مشــخص بــودن ميزان 
اختالف ارتفاع (D) فشار اين نقطه (PD) به روش زير 

وارد محاسبات شده و چگالى را به ما مى دهد:

Ρ(CAL) = (P – PD) / g.D

 24 HTG به اين روش اندازه گيرى و محاســبه، روش
گفته مى شــود. مالحظه شد كه در ســه نقطه ي باالى 
مخزن، كف مخــزن و در ارتفاعى بــه اندازه ى D از 

24- Hydrostatic Tank Gaging

كــف مخزن فشــار اندازه گيرى مى شــود. با داشــتن 
اطالعــات حاصل از اندازه  گيرى دما و ســطح هم كه 
پيش از اين شــرح آن داده شــد، بقيه ى محاســبات و 
استخراج جرم واقعى توسط نرم افزار پيش بينى شده ى 
سامانه ى HTG، محاسبه و گزارش خواهد شد. بديهى 
اســت كه اين روش نيز مبرا از خطا نيست، بنابراين به 
ناچار مى توان تعداد و چيدمان ترانســميترهاى فشار را 
تغييــر داده و دو متغير ديگر (از جمله ارتفاع يا ســطح 
غير مفيد مخزن كه پايين تر از ترانســميتر فشار موجود 
است) را نيز وارد محاسبات نمود. با اين عمل چگالى 
ميانگين محتويات مخزن در محاســبات لحاظ خواهد 
شــد، چراكــه ممكن اســت چگالى مايع در ســطوح 
مختلف مخزن (كه در مايعاتى مانند قير در اثر ته نشين 
شــدن ذرات ســنگين به وجود مى آيد) با هم متفاوت 

باشد.
نكتــه ى ديگر اين اســت كــه محاســبات در مخازن 
مختلف و با شــكل هندســى گوناگون با هم متفاوت 
اســت، به همين طريق چيدمان ادوات اندازه گيرى نيز 
در مخازن با ابعاد و شــكل هاى هندسى مختلف با هم 

متفاوت خواهد بود.
البته يك روش سومى هم وجود دارد كه براى جبران 
برخــى از خطاها، بــا تركيــب دو روش اندازه گيرى 
مبتنــى بر حجم و اندازه گيرى مبتنى بر جرم طراحى و 

محاسبات انجام مى شود.

1.9. سامانه هاي اندازه گيرى جريان25
همان گونــه كــه بيــان شــد، در اندازه گيــرى ميزان 
جريان سيال منتقل شــده به كشتي، معموالً از حسگر 
اندازه گيرى جريان به تنهايي اســتفاده نمي شود. بنا بر 
داليل زير هم زمان با ميزان جريان، الزم است مقادير 
ديگري از كميت هاي فيزيكي و يا كيفيت شــيميايي 

سيال نيز اندازه گيرى شود: 
1. اندازه گيــري هم زمان ميزان فشــار و دماى ســيال 
در لوله- مقادير بدســت آمده در اين اندازه گيري ها 

25- Metering Skids

جهــت جبران ســازي26 و اصالح ارقام خوانده شــده 
توســط حســگر اصلي جريــان در رايانــه ى ويژه ي 

محاسبات27 استفاده مي شود.
2. اندازه گيري هم زمان گرانروى سيال، با همان نيت 

ذكر شده در بند 1.
3. اندازه گيري ميزان بخارات برگشــتي از كشتي، در 
صدور فرآورده هاى نفتي و محصوالت پتروشيمي كه 
سيال با دمايي پايين (كمتر از صفر درجه سانتي گراد) 
به كشتي منتقل مي گردد چون هنگام بارگيرى كشتى 
بخــش كوچكى از مايع  به بخار تبديل مي شــود (به 
لحاظ اختالف دما و فشــار مخزن بــا خط لوله) براي 
جلوگيــري از تكميــل شــدن ظرفيت كشــتي بطور 
كاذب، بايــد بخارات فــوق از مخــزن تخليه گردد. 
چنان چه كشــتي براي تبديل اين گازها به مايع، فاقد 
كمپرسور28 و يا سامانه ي تبريد باشد، به اجبار بخارات 
فوق به ساحل برگشت داده مي شود. قطعاً چون حجم 
اين گاز داراي رقمي چشم گير مي باشد، در محاسبه ي 
ميزان مايعات منتقل شده به كشتي بايد كسر اين ارقام 
لحاظ گردد. مقادير سيگنال هاي اندازه گيرى شده به 

26- Compensation
27- Flow Computer
28- Boil O� Compressor

شكل 7.9. منحني ميزان باز بودن شير كنترل
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طــور كامل  به رايانه اعمال مي شــود تــا ضمن انجام 
محاســبات، ميزان و چگونگي بارگيري را هم تحت 

كنترل داشته باشد. 
از طرفى عالوه بر داليل بيان شــده ى باال، داليلى هم 
به شــرح زير وجود دارد كه طراح را وادار مى كند تا 
بــه اندازه گيرى صرف فكر نكند و مفاهيم فوق را نيز 

در سامانه ى اندازه گيرى خود ببيند:
1. كنترل جريان سيال هنگام بارگيرى

2. انجام محاسبات جبران سازى
3. صدور صورت حساب

4. امكانات نصب صحت سنج براي كاليبراسيون
5. پيش بينى ادواتى جهت جداسازى اجسام معلق در 

سيال
6. تمهيــدات الزم براى جلوگيرى از تالطم ســيال و 

يك نواخت سازى آن
خود اين سامانه ها از نظر ســاختمان، از معماري هاي 
مختلفي در طراحــي برخورداراند، اما آن چه معمول 
اســت اين كه از نظر بهره برداري، اصولي يكسان بايد 

رعايت گردد از جمله:
• طراحي براي حصول ايمني در زمان بهره برداري

• اندازه گيري مؤلفه هاي ياد شده براي جبران سازى

بــراي  صحت ســنج  نصــب  امــكان  • پيش بينــى 
كاليبراسيون

• طراحــي و نصب Master- Meter (در صورت 
نياز)

• طراحي و تعبيه ي شــير كنترل بــراي كنترل جريان 
هنگام بارگيري29

• داشــتن رايانه ى ويژه براي جبران ســازى و صدور 
صورت حساب

با در نظر داشــتن خواسته هاي باال و به عنوان صورت 
مســأله، طراح موظف اســت به گونــه اي طراحي را 
انجام دهد كه هم تمام اجزاي طراحي شــده توســط 
ســازندگان قابل ساخت باشــد و هم در خدمت قرار 
گرفتن سامانه ى اندازه گيرى از نظر عملياتى هيچ گونه 

مانعي براي بارگيري نباشد.

2.9. چيدمان و ترتيب اجزاي اصلى 
سامانه هاى اندازه گيرى جريان سياالت 

به منظور فروش
چيدمان اغلب سامانه هاى اندازه گيرى جريان سياالت 

به منظور فروش به ترتيب زير است:
1. جريان باالدستى30 كه از خط لوله ى اصلى منشعب 
شــده31 و قطر لولــه ى آن معموالً بيشــتر از اندازه ى 

دستگاه اندازه گيرى است.
2. شير ورودى32 براى جداسازى ايستگاه اندازه گيرى33 

از خط لوله ى اصلى
3. صافى34 براى جداسازى اجسام معلق در سيال

4. شــكل دهنده ى جريان35 براى جلوگيرى از تالطم 
سيال و يك نواخت سازى آن

5. دستگاه اندازه گيرى جريان يا حسگر
6. ســه راهه براى جداسازى خروجى پايين دستى36 و 

محل پيش بينى شده براى اتصال صحت سنج
7. شــير كنترل كننده ى جريان37 كه دستور خود را از 

سامانه ى كنترل بارگيرى دريافت مى كند.
8. شير پايين دستى

چنان چــه از دســتگاه اندازه گيرى جريان ســيال براى 
مقاصد فروش نفت خام يا فرآورده هاى اســتفاده شود، 
بايد از ســامانه ى نمونه گيرى خودكار38 استفاده شود. 
براى نتيجه گيرى بهتر بايد نمونه گير در آخرين نقطه ى 

بعد از دستگاه اندازه گيرى نصب گردد.

29- Batch Control / Flow Control Valve
30- Upstream
31- از لوله ى اصلى ممكن است چند انشعاب براى بارگيرى گرفته باشيم 

كه معموالً روى هر انشعاب يك دستگاه اندازه گيرى قرار داد.
32- Inlet Valve
33- Meter Station
34- Strainer
35- Straightner
36- Downstream
37- FCV = Flow Control Valve
38- Automatic Sampler System
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3.9. رايانه ي جريان 39
يك سامانه ى اندازه گيرى جريان سياالت به قصد فروش 
داراى دو بخش اصلى اندازه گيرى و رايانه جهت انجام 
محاســبات اســت. در مورد بخش هاى سخت افزارى و 
تمام ادواتى كه در امتداد خط لوله نصب مى شــود قبًال 
صحبت شــد و در ادامه در خصوص بخش محاسباتى 
يا نرم افزارى سامانه بحث خواهد شد. محاسبه گر جريان 
سيال داراى بيشترين كاربرد در انجام محاسبات ويژه ى 
اندازه گيــرى جريان به قصد فــروش در اندازه گيرى به 
روش ديناميك است. توسط اين محاسبه گر يك سرى 
عمليات رياضى جهت جبران سازى جرياِن اندازه گيرى 
شده (با توجه به مقادير اندازه گيرى شده ى جريان، دما، 
فشار، گرانروى سيال و ...) انجام مى شود، ضمن اين كه 
محاســبه گر وظيفه ى صدور صورت حساب براى ارايه 
به مشــترى را نيز به عهده خواهد داشــت. در گذشته ى 
نه چندان دور به جاى محاســبه گر جريان سيال، از يك 
 Batch دســتگاه ســخت افزارى معمولى تحت عنوان
Control اســتفاده مى نمودنــد. اما امــروزه به لطف 
پيشرفت هاى چشم گيرى كه در صنعت به وجود آمده 
است، تمام عمليات مربوط به وظايف اين دستگاه نيز به 

عهده ى محاسبه گر جريان سيال است.
Batch Control- گفته شــد، يكــى از كاربردهاى 
مهــم Batch Control در گذشــته، اســتفاده از آن 
در ســامانه هاى بارگيــرى40 مايعات بوده اســت. فرض 
مى كنيم بارگيــرى مورد نظر جهت فروش محصوالت 
يك پااليشگاه باشد. خريدار توسط كشتى يا خط لوله 
متقاضى يك صد هزار متر مكعب نفت ســفيد است و 
ايــن بارگيرى مى تواند با ميزان معينى41 مثًال ده هزار متر 

39- flow computer
40- Loading
41- Rating

مكعب در ساعت انجام پذيرد. در اصطالح و در اين جا 
به اين حجم از سيال كه مى تواند بيشتر يا كمتر هم باشد 

يك Batch گفته مى شود (شكل 9.6).
سامانه اى كه در گذشته جهت كنترل و نظارت بر انتقال 
 Batch Control ،دقيق اين محموله به كار برده مى شد
نام داشت. اين سامانه، نمونه اى بسيار كوچك از روش 
 Batch ،كنترلى فوق است كه شامل دستگاه اندازه گير
Control، انتگرال گير42، نمايش دهنده جريان سيال43 
و شــير كنترل بــه اضافه ى ابزارهــاى ديگر جهت قطع 
اضطرارى و پايان بارگيرى اســت. در شــروع بارگيرى 
معمــوالً اين امكان وجــود ندارد كه به يك باره شــير 
كنترل باز شده و حداكثر جريان پيش بينى شده را داشته 
باشيم. با توجه به شرايط گيرنده ى محصول، زمانى بين 
10 الى 120 ثانيه پيش بينى شــده تا به حداكثر ســقف 
باز بودن شــير برسيم. از ابتداى امر بارگيرى شمارنده به 
كمك انتگرال گير شروع به شمارش ميزان سيال عبورى 
كرده و مقدار كميت انتقال داده شــده را با مقدار تنظيم 
شده مقايسه مى كند. زمانى كه قسمت عمده سيال انتقال 
داده شــد (مثًال باالى نود درصد) خروجى كنترل كننده 
با همان شيب بارگيرى (بين 10 الى 120 ثانيه) شروع به 
كاهش جريان ســيال مى كند و به دنبال آن شير كنترل 
بســته تر مى شــود تا اين كه وقتى خروجى به مقدار بين 
صفر الى %50 رســيد (مطابق با تنظيمــات قبلى ما روى 
كنترل كننده) خروجى ثابت مى شود. علت اين امر اين 
است كه درصد پايينى از مقدار بارگيرى با جريان بسيار 
پايين بارگيرى شــود تا شــمارنده به دقت مقدار ســيال 
منتقل شده را با مقدار مورد تقاضا مقايسه كند و در زمان 
مقتضى فرمان قطع شدن شير كنترل را به شير مغناطيسي44 
كه در مسير هواى باالى ديافراگم شير كنترل است بدهد 
(فرمان قطع جريان45 كه توسط سامانه ى ايمنى داخلى46 

انجام مى پذيرد).

مراحل بارگيري: مراحل بارگيري از جهات مختلف 
قابل بررسي است (به ويژه مسايل و نكات تجاري و اين 
كه مسؤوليت بار تحويلي با خريدار است يا با مشتري و 
مســؤوليت هر كدام از طرفين از مبدأ تا مقصد، چگونه 
تعريف شده است). اما در اين جا تنها به مسايل جانبي در 
مورد اندازه گيرى و ارقام اعالم شــده از سوى هر كدام 
از طرفين اشــاره مي شود. ابتدا، شخص ثالث يا شركت 
مــورد اعتماد طرفين47 و به عنــوان حاكم در خصوص 
مسايل ايمني كشتي و اسكله و هم چنين درجه ي خلوص 
محصوالت مورد نظر براي بارگيري انتخاب مى شــود 
(اين انتخاب مى تواند هنگام پهلو گرفتن كشتى صورت 
پذيرد). مســؤوليت اين شــخصيت حقوقــى از مراحل 
اوليه ى بارگيرى و هنگام پهلوگيرى كشتى، نمونه گيرى 

42- Integrator
43- Flow Indicator
44- Solenoid Valve
45- Batch End
46- Interlock
47- Third Party

از مخزن صادراتى و انجــام آزمايش براى تعيين درجه 
خلوص فراورده اســت. نمونه گيرى و آزمايش توسط 
شــخص ثالث خواهد بــود و هم زمان تمــام ورودى و 
خروجى هاى مخزن براى آماده سازى بارگيرى مسدود48 
مى شــود. از جمله اقدامات الزم باقى مانــده، بازديد از 
تجهيزات اسكله توسط تيم فنى كشتى و متقابًال بازديد 
از تجهيزات كشــتى توسط تيم فنى اســكله است (كه 
هر دو بازديــد مى تواند با حضور شــخص ثالث انجام 
شود). درست قبل از شــروع به بارگيري، موضوع مهم 
ديگري نيز بايد به طور شفاف مورد قبول طرفين واقع و 
در فهرست انجام تعهدات49 بارگيري نيز قيد گردد. اين 
موضوع چيزي نيست به جز توافق استناد به ارقام سامانه ى 
اندازه گيرى ساحل (فروشنده) يا ارقام كشتي و يا ميزان 
ظرفيت مخازن كشتي. بديهى است با فناورى هاى موجود 
وتمهيدات اتخاذ شده از جانب مديران و حضور دايم و 
پيوسته ى كارشناسان خدوم صنعت نفت بر امر صادرات، 
نگرانى خاصى بر اين موضوع نيســت. بنابراين با داشتن 
سامانه هاى اندازه گيرى بسيار دقيق و گواهينامه هاى معتبر 

48- Box Up
49- Check List
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منســوب به آن از حقوق ملت به خوبى دفاع و حراست 
شــده و در اســكله هاى صادراتى ما چيزى به جز اسناد 
صادره از سوى ناظرين و كارشنان مستقر در منطقه معتبر 

نخواهد بود.
بعد از تكميل فهرست انجام تعهدات، بارگيرى متناسب با 
تجهيزات و شــرايط فنى دهنده و گيرنده ى محموله آغاز 
خواهد شد. معموالً بعد از تحويل %10 از مايع درخواستى 
به كشــتى50 و مطابق با توافق طرفين، از مايع داخل كشتى 
نمونه گيرى به عمل آمده و بعد از حصول اطمينان از صحت 
و عدم آلودگى كشتى و مايع بارگيرى شده و هم چنين تأييد 
درجه ى خلوص آن، بارگيرى ادامه پيدا خواهد كرد. البته 
گاهى اوقات نيز براي حصول اطمينان از صحت ارقام اعالم 
شده، ممكن است از روش سنتي عمق يابى51 مخازن خود 
استفاده كنيم، بديهى است كه روش عمق يابى نيز خود يك 

روش تأييد شده و مبتنى بر اصول علمى مى باشد.
با اين وجود، با پيشــرفت ســريع علــم و فناورى در 
جهان، آن چه از منظر توليدكنندگان و صادركنندگان 
به طور عــام (و وزارت محترم نفــت به طور خاص) 
مى تواند حايز اهميت باشــد، اين كه شايســته اســت 
همواره سامانه  و يا دســتگاه هايى را خريدارى نماييم 

كه داراى حداقل ويژگى هاى زير باشد:
· آخرين ويرايش مشــخصات فنى52 مناسب و به روز 
شده براى سامانه ى اندازه گيرى كه مورد تأييد وزارت 

محترم نفت نيز مى باشد را رعايت نموده باشد.
· انتخــاب فناورى اندازه گيرى معمــول و مورد تأييد 
اســتانداردهاى بين المللــى، مجامع علمــى جهانى و 

وازرت محترم نفت

50- First Foot
51- Dip
52- Speci�cation

· لحــاظ كــردن اتصــاالت مــورد نياز صحت ســنج 
روى ســامانه ى اندازه گيرى متناســب با شرايط محل 
مورد اســتفاده جهــت انجام واســنجى هاى دوره اى 

واضطرارى
· انتخاب نوع و تعداد الزم صحت ســنج (در صورت 

نياز و متناسب با تعداد خطوط صادراتى)
· انتخاب ســازنده و يا ســازندگانى كه در دنيا داراى 

فهرست خريداران53 خوبى باشند
· تضميــن خدمات پس از فــروش (ترجيحاً خدمات 

محلى54)
در اين راســتا شايسته است براى امور مهمى هم چون 
آموزش مســتمر بهره برداران و كاركنان اســكله هاى 
بارگيــرى و هم چنيــن متخصصين تعميراتــى، تأمين 
قطعات يدكــى و به روزرســانى اين گونه ســامانه ها 
متناســب با فناورى هاى نوين نيز اهميت ويژه اى قايل 
شويم تا همواره از صحت عمل كرد دستگاه هاى خود 

مطمئن باشيم.

تـا  اندازه گيـرى55  سـند  يـا  بليـت  از   .4.9
صورت حساب هاى56 بسيار دقيق

همان گونه كه هر خريد و فروش معمولى ما با صدور 
صورت حســاب همراه خواهد بود، در مبادالت نفتى 
نيز همين رويه رعايت مى شــود. با توجه به ارزش مند 
بودن طالى ســياه كه به عنوان نماد انرژى هم شناخته 
مى شــود و چون در مبادالت نفتى (شــامل نفت خام 
يــا فراورده) معموالً دو مليت متفاوت خريد و فروش 
را انجام مى دهند، حساسيت ويژه اى در صدور اسناد 

53- Reference
54- Local Services
55- Ticket
56- Bill

مبادالت به كار گرفته مى شــود. قابل ذكر اســت كه 
به لحاظ حساســيت موضــوع، عالوه بر اســتفاده از 
دستگاه هاى اندازه گيرى بسيار دقيق، انجام محاسبات 
جبران سازى توسط رايانه و نمونه گيرى هاى پى درپى 
از سيال، حضور شــخص ثالث57 كه بايد مورد وثوق 
طرفين باشــد نيز بر تمام مراحل بارگيرى و محاسبات 

تا صدور صورت حساب نظارت خواهد داشت.
در گذشته كه اندازه گيرى و محاسبات مبادالت نفتى 
به كمك رايانه اســتفاده نمى شــد، خروجى دستگاه 
اندازه گيرى جريان ســيال به صورت مكانيكى روى 
شــمارنده اى در محــل بارگيرى به نمايش گذاشــته 
مى شــد. متصدى بارگيرى از طرف فروشنده سندى 
را كه داراى شــماره ى سريال نيز بود از همان ابتداى 
بارگيرى در دســتگاه قرار مــى داد و تا انتهاى مراحل 
بارگيرى مجاز به بيرون آوردن آن نبود (ضمن اين كه 
با توجه به شرايط عملياتى دستگاه، تا توقف بارگيرى 
امكان بيرون آوردن آن نبود). رقم حك شــده روى 

اين سند شامل سه رقم زير مى شود:
1. رقــم ابتدايــى58 (كــه در حقيقــت رقــم نهايــى 

Totalizer در بارگيرى قبلى بوده است)
2. رقــم نهايــى59 (بيان گــر پايــان بارگيــرى، رقــم 

Totalizer در پايان اين دوره از بارگيرى)
3. تفاضــل اين دو رقم كه بايســتى مقــدار آن با مقدار 

شمارنده يك سان باشد:

Meter Reading = Counter Figure = 
Totalizer Fig. (Final)- Totalizer Fig. (Initial)

مبناى محاسبات مربوط به حجم مبادله شده، همين رقم 
نهايى حك شده روى بليت يا سند اندازه گيرى مى باشد. 
دســتگاه هاى قديمى كه قابليت گذاردن بليت را دارند، 
مطابق با نظر API بايد اين سند در پنج نسخه كه قبًال به 
امضاى متوليان امر نيز رسيده است در محل مربوطه قرار 
گيرد و در طول زمان بارگيرى نيز مجاز به بيرون آوردن 
آن نيســتيم. از نظر حقوقى چون اين سند داراى اهميت 
ويــژه اى بوده اســت، چنان چه به هر دليلى اين ســند از 
دستگاه بيرون آورده شود و اطالعات روى آن مخدوش 
شــود بايد ســند مذكور به عنوان يك ســند مخدوش 
صورت جلسه و بايگانى گردد. با توجه به اين كه هنگام 
بارگيرى امكان خارج نمودن اين ســند نيست، معموالً 
زمانى اين اتفاق ممكن اســت بيفتد كه بارگيرى انجام 
نشــده و دو رقم ابتدايى و نهايى حك شــده روى سند 
با هم برابر است. اما امروزه به لطف فناورى هاى نوين و 
امكان استفاده از رايانه، تمام محاسبات توسط رايانه انجام 
و در نهايت صورت حسابى كه تمامى جبران سازى هاى 
مورد نظر اســتاندارد API روى آن انجام شــده است 

صادر مى گردد.
ادامه دارد

57- Third Party
58- Initial Figure
59- Final Figure
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حسگر خازنى فشار 
MEMS ازگونه ى
ــگر خازنى فشار از گونه  ى  MEMS 1 فرا نازك2  با حساسيت باال نسبت به فشار  ــته درباره ى حس اين نوش
(بهتر از150aF/Pa)3 و اندازه ى كوچك1mm×1mm×60µm است. اين حسگر براى تشخيص تغييرات 
ــار محيط با توان تفكيك0/025 درصد در دامنه ى فشار 3/5KPa -/+ كارايي دارد. اين حسگر خازنى  فش
ــگرِى فشار را از حسگرِى خازِن خودش با به كار بردن خازِن كامًال آب بندى شده كه به گونه ى  ــار، حس فش
ــده اما به گونه ى مكانيكى با آن درگير است، انجام مى دهد  ــار جدا ش برقى از ميان بند4 حس كننده ى فش
ــترده و حساسيت باال نسبت به فشار به سادگى مى تواند به دست آيد. به  ــكلي كه دامنه ى پوياى گس به ش
ــت، اين حسگر خازنى فشار در برابر اثر سيال مورد  ــبب اين كه خازن در يك كاواك5 كامًال آب بندى اس س

اندازه گيرى و تداخل الكترومغناطيسى نيز ايمن مى باشد.
پيشنهاد مى گردد در صورت نياز، پيشاپيش نوشته ى «سامانه هاي ميكروالكترومكانيكى (MEMS)» را در 

شماره ى 121 ماهنامه ى صنعت هوشمند مطالعه فرماييد.

1- Micro Electro Mechanical Systems
2- ultra-thin
3- aF : attoFarad = 10-18 Farad
4- diaphragm
5- cavity

مهندس جليل بصيريان جهرمى
رئيس گروه متخصصين، شركت مديريت 

توسعه صنايع پتروشيمى
basirian@nipc.net

ـه
جم

تر

واژه هاى كليدى :
اندازه گيري فشار، 

حسگر خازنى فشار، 
MEMS فناوري
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1. پيش گفتار
حسگرهاى خازنى فشار به سبب حساسيت باال نسبت 
به فشار، حساسيت پايين نســبت به دما، پاسخ جريان 
مســتقيم خــوب و مصرف بــرق كم بــراى دامنه ى 
گسترده اى از كاربردهاى اندازه گيرى چه فشار مطلق 
و چه اختالف فشــار طراحى مى شــوند. به طور كلي 
حســگر خازنى فشار داراى يك ميان بند نازك است 
و همــان ميان بند، هم به عنــوان عنصر حس كننده ى 
فشار و هم به عنوان عنصر حس كننده ى خازن به كار 
مى رود. حساســيت باال نسبت به فشــار براى حسگر 
خازنى فشــار با افزايــش انــدازه ى ميان بند، كاهش 
ضخامت و كاهش شكاف حسگرى به دست مى آيد 
كه به اندازه ى بزرگ حســگر، غيرخطى بودن آن و 

دامنه ى پوياى كراندار كشيده مى شود.
افزون بر آن حســگرهاى فشار معمولى به سيال تحت 
اندازه گيرى حساس هســتند كه دربردارنده ى اثرات 
ســيالن، شــيميايى و الكترومغناطيســى اســت؛ زيرا 
ميان بنــد حس كننــده ى آنها درســت در برابر محيط 
اندازه گيرى است. از اين رو حفاظت حسگر فشار در 
برابر محيط اندازه گيرى و مقاوم سازى در برابر تداخل 

الكترو مغناطيسى مى تواند پيچيده و نيز گران باشد.
اين نوشته به چالش هاى ذكر شده در باال با جدا كردن 
عنصر حس كننده ى فشــار (با حساسيت مكانيكى) از 
عنصر حس كننده ى خازن (با حساســيت برقى) براى 
بدست آوردن حساسيت باال و دامنه ى پوياى بزرگ 

مى پردازد. 
از آن جايى كه اين حسگر فشار بر برخى از مشكالت 
 MEMS پايه اى حســگرهاى فشــار خازنى گونه ى
چيره مى شــود، مى توانــد در كاربردهــاى صنعتى، 

مصرفى، خودرو و نظامى به كار گرفته شود.

2. طراحى حسگر 
شــكل 1 طراحى نوآورانه ى حســگر فشار خازنى را 
نشان مى دهد. در برابر حســگر فشار خازنى متداول، 
اين حســگر فشــار، خــازن جداگانه اى بــراى حس 
كردن ظرفيت خازنــى و ميان بند نازك اضافى براى 
حس كردن فشار دارد. همان گونه كه در شكل نشان 
داده شــده است اين حسگر فشار خازنى از سه عنصر 
اصلى درســت شده است: ميان بند، خازن ساخته شده 
از يك صفحــه ى متحرك خازن با تيــرك ميانى به 
مركــز ميان بند به ســختى متصل شــده اســت اما به 
گونه ى برقى از ميان بند حس كننده ى فشار جدا شده 
است. اندازه ى اين تيرك ميانى به قدر كافى كوچك 
اســت تا اثر ناچيزى بر انحراف ميان بند داشــته باشد. 
صفحه ى ثابت به گونه ى موازى با صفحه ى متحرك 
قرار گرفته تا خازن با صفحه هاى موازى شكل گيرد. 
صفحــه ى ثابــت همچنين صفحــه ى متحرك درون 

كاواك آب بندى شده را درپوش مى زند. 
ميان بنــد در زير يك جفت صفحــه (يك صفحه ى 
ثابت و يك صفحــه ى متحرك) و يك عنصر پيوند 

مكانيكى (تيرك6 ميانى) مى باشد. ميان بند، صفحه ى 
متحرك و صفحه ى ثابت همگى به شــكل دايره اند 
تا براى تنش در لبه هاى ميان بند كه بســت مى خورد 
تقــارن شــعاعى را حفــظ كننــد. ميان بند مربــع و يا 
مستطيل شــكل نيز ممكن است به كار گرفته شود اما 
وجــود نقطه هاى با تنش باال در گوشــه ها بر دامنه ى 

پويايى اثر دارد.
بار فشار منحرف مى شــود، صفحه ى متحرك خازن 
همــان مقــدار انحــراف را از مركز ميان بنــد تجربه 
مى كند. از اين رو انحراف ميان بند به آســانى به تغيير 

6- post

ظرفيت خازنى تبديل مى شود.
براى حسگر فشار به شــكل دايره، حساسيت ظرفيت 

خازنى از رابطه ى زير به دست مى آيد:

كه در آن: C∆ تغييرات ظرفيت خازنى؛
تغييرات فشار در دو سر ميان بند؛
R شعاع و T ضخامت ميان بند؛

E وv مدول يانگ و نسبت پواسون جنس ميان بند؛
Asense  مســاحت صفحه ى متحرك و  g شكاف 

حس كننده بين صفحات ثابت و متحرك است.

شكل1. نقشه ي طرح واره براى حسگر فشار بسيار نازك با حساسيت باال. يك خازن كامًال آب بندى شده در يك كاواك. اين 
خازن به گونه اى مكانيكى با ميان بند حس كننده ى فشار درگير است اما از ديد برقى جدا شده است.

شكل2. مدل اجزاء محدود نشان دهنده ى ميان بند حس كننده ى فشار منحرف شده و صفحه ى متحرك متصل به آن توسط تيرك 
ميانى واقع در مركز ميان بند (نقشه به مقياس نيست).
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از اين رو براى رســيدن به اهداف طراحى، حساسيت 
ظرفيت خازنى نســبت به فشار مى تواند توسط تعديل 
ابعاد هم ميان بند حس كننده ى فشــار و هم صفحات 
متحرك خازن به گونه ى ناوابسته افزايش داده شود. 
افزون بر اين همچنان كه در معادله ى 1 ديده مى شود، 
براى يــك مقــدار معين انحــراِف ميان بنــد زيربار، 
حساســيت خازنــى مى تواند با افزايــش Asense و 
كاهش g باال رود، در حالى كه دامنه ى پويا مى تواند 
با كوچك ســازى ابعاد ميان بند حس كننده ى فشــار 
افزايش يابد. از اين رو حساســيت نســبت به فشــار و 
دامنه ى پويا مى توانند به گونه ى ناوابسته اندازه گيرى 
شــوند. اين جداكــردن حس كننده ى فشــار از حس 
كننده ى خازن، توانايى باال بردن هم حساسيت نسبت 
به فشــار و هم دامنه ى پويــا در يك فضاى كوچك 
را فراهم مى كند. با گزينش مناســب نســبت ابعاد در 
ميان بند حس كننده ى فشــار و حس كننده ى خازن، 
افق طراحى بــه ژرفى افزايش مى يابد. از آن جايى كه 
صفحه ى متحرك به مركــز ميان بند كه بزرگ ترين 
فضاى انحراف زير بار فشــار است متصل شده، تمام 
صفحه ى متحرك اين جابه جايى را تجربه مى كند. از 
اين رو حساسيت حسگر فشــار بيشتر مى شود. شكل 
2 ميان بند منحرف شــده تحت فشــار بار را توســط 
شبيه ســازى با روش FEM  7 (اجزاء محدود)  نشــان 
مى دهــد. يك صفحــه ى متحرك به مركــز ميان بند 
متصل شــده اســت. ميان بند در اين شبيه ســازى در 

شرايط مرزى بست خورده است.
بــا جداســازى برقــى حســگر خازنــى از ميان بنــد 
حس كننــده ى فشــار، در حالى كــه هنــوز از ديــد 
مكانيكــى درگير اســت و داراي آب بندى كامل در 
يك كاواك مي باشــد حســگر خازنى در برابر سيال 

مورد اندازه گيرى حفاظت شده است. 
 با به كارگيرى يك اليه ى رسانا براي ميان بند حساس 
به فشار و نگهداشتن آن در پتانسيل ثابت، يك قفس 
فاراده پيرامون حســگر خازنى شكل گرفته است. از 
آن جايى كه حسگر خازنى اكنون هم كامًال آب بندى 
شــده و هم در قفس فاراده گذاشته شده، بنابراين در 
برابر ســيال مورد اندازه گيرى ايمن و نسبت به اثرات 

تداخل الكترو مغناطيسى مقاوم است.

3. ساخت حسگر
حســگرهاى فشار به گونه ى دســته اي8 ساخته شده و 
همه ى گام هــاى فرآيند در ويفر نيمــه هادي9 انجام 
مى شــود، كه دستاورد آن فرآيند ى پرمحصول است 
و مى توانــد با برترى روشــِن هزينه اى به ســادگى به 

كارگاه توليد MEMS استاندارد برده شود. 
شــكل3 فرآيند ساخت حسگر را به تصوير مى كشد. 
عمومــاً فرآيند ســاخت حســگر در بردارنده ى اليه 

7- Finite Element Method
8- Batch
9- Wafer

شكل 3. تصويرى از جريان فرآيند ساخت براى يك حسگر فشار خازنى فرا نازك

( الف )

( ب )

( ج )

( د )

( ه )

لد
ــ

ــ
ــ

في



91
ت 

هش
ديب

 ار
/ 1

31
ى 

ياپ
 / پ

1 
اره

شم
 / 1

ل 5
سا

51

نشــانى و الگودهى دو اليه ى فدا شــونده ى اكســيد 
و ســه اليه ى سازه اى پلى ســيليكون اســت. فرآيند 
ســاخت با اليه نشانِى يك اليه ى تركيبى به ضخامت 
50 ميكرون از اكسيد ســيليكون و نيتريد سيليكون با 
روش LPCVD 10 (اليه نشــانى بخار شــيميايى كم 
فشار) روى ســطح ويفر هاى SOl 11 (سيليكون روى 

عايق) آغاز مى شود.
ويفر هاى SOI براى دســتيابى به حســگر هاى فشار 
فــرا نازك بــه كار مى روند. گرده هــاى معمولى هم 
در ايــن فرآيند مى توانند بــه كار روند. اليه ى نيتريد 
ســيليكون باال الگو دهى مى شود تا شــكل، اندازه و 

جاى ميان بندهاى حس كننده ى فشار را تعيين كند.
اكســيد سيليكون پايين به عنوان باز دارنده ى اليه زدايى 
بــراى گام نهايى پــس از اليه زدايى عمل مى كند. پس 
از گام الگو دهــى نيتريــد، اولين اليه ى پلى ســيليكون 
(به ضخامــت 1 تا1/5ميكرون) اليه نشــانى مى شــود، 
ناخالصــى زدن و الگودهــى مى شــود تــا ميان بندهاى 
حس كننده ى فشــار شكل گيرد (شــكل 3). هدف از 
زدن ناخالصــى در اين جا اين اســت كــه ميان بندهاى 
حس كننده ى فشــار رســانا شــوند تا بتوان هنگام كار 
پتانســيل ثابتى را به اين ميان بندها در حســگرهاى فشار 
اعمال نمود. در اين روش پديدآورى يك قفس فاراده، 
به ســادگى در روند ساخت حسگرهاى فشار گنجانيده 
شــده اســت. از روش هاى پيچيده براى مقاوم سازى در 

برابر اثرات تداخل الكترومغناطيسى پرهيز شده است.
نخستين اليه ى اكسيد فدا شونده اليه نشانى شده و 
الگو دهى مى شود و به دنبال آن دومين اليه نشانى 
پلى ســيليكون (با ضخامت 2 تا 3 ميكرون) و زدن 
ناخالصــى انجــام مى شــود تا صفحــه ى متحرك 
خازن شــكل گيــرد. ايــن صفحه ى متحــرك به 
ميان بنــد حس كننده ى فشــار در مركــز از طريق 
تيــرك ميانى بــه گونــه ى مكانيكى متصل شــده 
اســت، امــا از ميان بنــد با اليــه ى نــازك نيتريد 
ســيليكون به گونه اى برقى جدا شده است (شكل 
3-ب ). ضخامــت اولين اليه فداشــونده مى تواند 
تعديل شــود تا مقاومــت در برابر اثــرات تداخل 

الكترومغناطيسى بيشينه شود.
دومين اليه ى اكسيد فدا شونده اليه نشانى و الگودهى 
مى شــود تا شكاف حس كننده و كاواك را مشخص 

كند (شكل 3-ج).
صفحه ى ثابت حســگر فشــار توســط اليه نشــانى و 
الگو دهى ســومين اليه ى پلى ســيليكون (به ضخامت 
3 تا 3/5 ميكرون) شــكل داده مى شود. هم صفحه ى 
متحرك و هم صفحه ى ثابت براى تخليه ى اليه زدايى 
با سوراخ ريز، سوراخ سوراخ مى شوند (شكل3-د ). 
اليه هاى اكســيد فدا شــونده ى كاواك با بهره گيرى 
از اليــه زداى HF (اســيد هيدروفلوئوريــك) از راه 

10- Low Pressure Chemical Vapor Deposition
11- Silicon-On-Insulator

سوراخ ها برداشته مى شوند. كاواك سرانجام با روش 
 PECVD 12 (اليه نشــانى پيشرفته ى بخار شيميايى 
پالسما) پوشــانده مى شود تا ســوراخ هاى صفحات 
ثابت را در فشــار كم حــدوداً torr 10 13آب بندى 

12- Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition
13- 1Torr  = 1 mmHg

كند. اليه ى دسته ى ويفرSOI  با بهره گيرى از روش 
DRIE 14(اليه زدايى يون واكنشــى ژرف) بر داشته 
شده تا اكسيد زيرين آشــكار شود. روش هاى ديگر 
ماننــد براده بــردارىCMP 15  16(پرداخت شــيميايى 
مكانيكــى) را نيز مى توان براى ايــن گام به كار برد. 
در پايــان، هــر دو اليــه ى اكســيد زيريــن و اليه ى 
دســتگاه، الگودهى و اليه زدايى مى شوند تا ميان بند 
حســگر فشار آشــكار گردد (شــكل 3- ه ). در اين 
هنگام حســگر فشــار خازنى فرا نازك (به ضخامت 
60 ميكــرون ) ســاخته شــده و اين فرآيند ســاخت 
حســگر را كامل مى كند. شكل 4 تصوير نماى باالى 
حسگر فشار را نشان مى دهد. حسگر داراى ابعاد كلى 

1mm×1mm×60µm  است.
هر حسگر داراى 6 سيم بند17 است؛ دو تا براى ميان بند 
حســگر فشار، دو تا براى صفحه ى ثابت و دو تا براى 
صفحــه ى متحرك. اين  ســيم بندها بــراى آزمايش 
حسگر و پديدآورى ويژگى ها هنگام ساخت هستند.
آنهــا مى توانند بــراى كمينه كردن اندازه ى حســگر 

14- Deep Reactive Ion Etch 
15- Lapping
16- Chemical Mechanical Polishing
17- Wire bonding pad

شكل4. تصوير نماى باالى يك حسگر فشار كامًال ساخته شده با 
. 1mm×1mm×60µm ابعاد كلى

شكل5. تصوير ميكروسكوپ الكترونى روبشى، صفحات متحرك سوراخ شده ى داخل كاواك و صفحات ثابت سوراخ شده ى باالى 
آن را نشان مى دهد. اندازه ى سوراخ ها در دامنه ى 2/5- 2 ميكرون است .
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همان گونه كه در شــكل6 ديده مى شــود حسگر 
فشــار بــا ميان بنــد بــا شــعاع ميكــرون مى تواند 
حساســيت نســبت به فشار بهتر از aF/Pa  10 در 
1000>) و حساســيت   Pa) پايين دامنه ى فشــار 
نســبت به فشــار خيلــى بيشــتر ازaF/Pa 150در 
بــه دســت دهــد.   (<1000  Pa) بــاال دامنــه ى 
0/025 درصد در  تفكيك پذيــرى كلى حــدوداً 
دامنــه ى مقياس كامل اســت. همچنان كه شــعاع 
ميكــرون   90 از  فشــار  حس كننــده ى  ميان بنــد 
مى يابد، حساســيت  افزايــش  ميكــرون   100 بــه 
نســبت به فشــار باال مــى رود. همان گونه كه در 
 Pa) شــكل 7 ديده مى شود در دامنه ى فشار باال
 aF/Pa 1000<) حساســيت اندازه گيرى شده تا 

260 افزايش مى يابد.
دســتاورد اندازه گيرى با شبيه ســازى هاى مدل اجزاء 
محدود مقايســه شــد و آنها تطابق خوبى براى هر دو 
حســگر داراى ميان بند با شــعاع  90 و 100 ميكرون 

داشتند.
اين اندازه گيرى ها آشــكارا نشــان مى دهد كه با 
اين طرح حســگر يكتا20، حساسيت نسبت به فشار 
و دامنــه ى پويايــى مى تواند به گونه ى ناوابســته 

تعديل شود.

5. يافته ها 
يك حســگر فشار خازنى نوآورانه با حساسيت باال، 
دامنه ى پويايى گسترده، اليه ى فرانازك، طراحى، 
ســاخته و آزمايش شــد. اين حسگر فشــار در برابر 
ســيال مورد اندازه گيــرى ايمــن و در برابر اثرات 
الكترومغناطيســى مقاوم اســت. يافته ى آزمايش و 
اندازه گيــرى همچنين نشــان مى دهد كــه اين نوع 
حســگر فشــار مى تواند فضاى طراحى حسگر فشار 
را به شــدت گســترش داده و راه حل هايى را براى 
نمايــد در حالى كه  چالش هــاى كاربردى فراهــم 

كارايى كلى را بهتر مى كند.

20- unique

كوچك تر شوند.
شــكل 5 تصوير ميكروســكوپ الكترونى روبشى18 
اســت كه صفحات متحرك سوراخ شــده ى داخل 
كاواك و صفحات ثابت سوراخ شده ى باالى آن را 
نشان مى دهد. قطر سوراخ هاى ايجاد شده در دامنه ى 
2-2/5 ميكرون اســت به گونه اى كه اين ســوراخ ها 
براى چرخش هاى شيميايى در زمان اليه زدايى پايانى 
به انــدازه ى كافى بــزرگ و بــراى درپوش گذارى 
پايانى حســگر و فرآيند آب بندى بــه اندازه ى كافى 

كوچك هستند. 

18- Scanning Electron Microscope (SEM)

اندازه گيرى حسگر .4
حســگرهاى فشــار ســاخته شــده آزمايش شــده و 
ويژگى يابــى19 مى شــوند. شــكل 6 و 7 دســتاورد 
اندازه گيرى دو تا از حســگرهاى فشار ساخته شده را 

نشان مى دهند.
هر دو حســگر داراى صفحات متحرك با شــعاع 
150 ميكــرون هســتند در حالى كــه اندازه هــاى 
دارند.  فشــار  ميان بندهاى حســگر  براى  متفاوتى 
6 و  شــعاع ميان بند حســگر فشار در شــكل هاى 
7 بــه ترتيب 90 ميكرون و 100 ميكرون هســتند. 

19- Characterize

شكل6. كارايى حسگر فشار خازنى 
اندازه گيرى شده براى يك حسگر 

فشار داراى ميان بند با شعاع 90 
ميكرون و صفحه متحرك با شعاع 

150 ميكرو

شكل7. كارايى حسگر فشار خازنى 
اندازه گيرى شده براى يك حسگر 

فشار داراى ميان بند با شعاع 100 
ميكرون وصفحه ى متحرك با شعاع 

150 ميكرون. 
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كتاب ابزاردقيق 
كاربردى براى اتوماسيون

 و كنترل فرآيند
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

در اين كتاب روش هاي اندازه  گيري چهار كميت اصلي فرآيندهاي صنعتي شامل فشار، 
دما، سطح و دبي معرفي شده است و نكات عملي مربوط به انتخاب مناسب، سايزينگ، 
ــت. همچنين  ــده اس روش هاي نصب و تجهيزات جانبي هر يك از اين تجهيزات ارايه ش
روش هاي مختلف انتقال سيگنال هاي آنالوگ و انواع اتصاالت مكانيكي تجهيزات ابزاردقيق 
معرفي شده است. تقسيم بندي مناطق انفجاري و انواع روش هاي حفاظت تجهيزات در 

محيط هاي انفجاري نيز به صورت مختصر بيان شده است.
مطالب اين كتاب بر اساس استاندارد IPS تدوين شده است كه اين موضوع از مشخصه هاي 

بارز كتاب مي باشد.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

محتواي كتاب:
• روش هاي اندازه گيري فشار و تجهيزات جانبي در نصب تجهيزات فشار؛

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

• روش هاي اندازه گيري دبي، سايزينگ و انتخاب دبي سنج مناسب؛
ــروه كنترل و  ــي و ارتباط آنها با گ ــروژه ي صنعت ــر در يك پ ــي درگي ــاي علم • گروه ه

ابزاردقيق؛
• انواع سيگنال هاي آنالوگ و روش هاي انتقال آن ها؛ 

• انواع روش هاي اتصال تجهيزات ابزاردقيق به تجهيزات فرآيند؛
• معرفي و دسته بندي مناطق خطرناك و انفجاري؛

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
نشـاني مركز پخش: تهران، ميدان فردوسـي، خيابان ايرانشهر جنوبي، پالك 16، 

طبقه ي سوم، واحد 5     تلفن: 02188535820- 02188535821
w w w . A u t o m a t i o n S y s . O r g

در اين كتاب روش هاي اندازه  گيري چهار كميت اصلي فرآيندهاي صنعتي شامل فشار، 
دما، سطح و دبي معرفي شده است و نكات عملي مربوط به انتخاب مناسب، سايزينگ، 
ــت. همچنين  ــده اس روش هاي نصب و تجهيزات جانبي هر يك از اين تجهيزات ارايه ش
روش هاي مختلف انتقال سيگنال هاي آنالوگ و انواع اتصاالت مكانيكي تجهيزات ابزاردقيق 
معرفي شده است. تقسيم بندي مناطق انفجاري و انواع روش هاي حفاظت تجهيزات در 

 تدوين شده است كه اين موضوع از مشخصه هاي 

ــروه كنترل و  ــي و ارتباط آنها با گ ــروژه ي صنعت ــر در يك پ ــي درگي ــاي علم گروه ه
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ــامانه هاى   ــيون، فرآيند كنترل و س ــريعى در اتوماس ــد س ــبكه هاى صنعتى رش ــتفاده از اترنت1 در ش اس
ــيارى دارد، هزينه ى كابل  ــت. صرف نظر از اين كه اترنت مزاياى بس ــته اس SCADA 2در كارخانه ها داش
ــيم  هزينه ها كاهش و  ــبكه هاى بى س ــاد 3بااليى ندارند. با ظهور ش ــاد بوده و قابليت اعتم ــب آن زي و نص
ــى روش هايى براى افزايش اعتماد و بهبود عملكرد  ــت. در اين مقاله به بررس توليد خطوط بهبود يافته اس
ــخت افزارى چون نقطه ى دسترس اضافى در شبكه و  ــيم  مى پردازيم. ابتدا روش هاى س ــبكه هاى بى س ش
ــپس روش هاى ارسال داده ها در شبكه چون  ــود و س ــيم  عنوان مى ش اضافه كردن آنتن به ابزار رابط بى س

سازوكار RTS/CTS و روش قطعه بندى بسته هاى اطالعاتى بيان مى شوند. 

1- Ethernet
2- Supervisory Control And Data Acquisition
3- Dependability

رى
آو

رد
گـ

دكتر احمد آيت اللهى
دانشيار دانشكده برق 

دانشگاه علم و صنعت ايران
Ayatollahi@iust.ac.ir

دكتر شهريار شاه حسينى
استاديار دانشكده برق 

دانشگاه علم و صنعت ايران
hshsh@iust.ac.ir

مهندس عليرضا محافظت كار
كارشناس ارشد برق- الكترونيك ، دانشگاه 

علم و صنعت ايران
mohafezatkar@elec.iust.ac.ir

واژه هاى كليدى :
شبكه هاى بى سيم ، 

قابليت اعتماد، 
نقطه ى دسترسى، 

.IEEE 802.11

راه كارهايى براى 
افزايش قابليت اعتماد 

شبكه هاى بى سيم  
صنعتى

لد
ــ

ــ
ــ

في



91
ت 

هش
ديب

 ار
/ 1

31
ى 

ياپ
 / پ

1 
اره

شم
 / 1

ل 5
سا

55

1. مقدمه
قابليت اعتماد ســامانه توانايى آن در رساندن خدمت 
به كاربران مى باشــد. به ويژه در زمان هايى كه خرابى 
يا رويدادهايى در زمان رساندن خدمت رخ مى دهد. 
مى تــوان آن را به عنوان قابليت اطمينان ســامانه، در 
دســترس بودن، ايمنى و قابليت نگهدارى ســامانه نيز 
بيان نمود. روش معمول محاســبه قابليت اعتماد يك 
وســيله، بدســت آوردن مقدار MTBF 4مى باشــد. 

مقدارMTBF را به صورت زير تعريف مى نماييم:

Total Samples Total TimeMTBF
Number of Failures

×
=

 زمــان متوســط بيــن خرابى هــا (MTBF) ، يــك 
مشــخصه ى اساســى در اندازه گيرى قابليــت اعتماد 
يك ســامانه مى باشــد و معموالً بر حسب واحدى از 
زمان بيان مى شود. هرچه MTBF بزرگ ترى داشته 

باشيم، به اعتماد باالترى دست مى يابيم.

( ) - ( )1 TimeR t e
MTBF

λλ = ⇒ =

يك تصور غلط معمول درباره ى MTBF اين اســت 
كه اين مقدار برابر ســاعت ها كاركرد سامانه تا اولين 
خرابى يا طول عمر5 مى باشــد. اين تعريف درســتى از 
MTBF نيست. به عنوان مثال اگر MTBF سامانه اى 
برابر با 1 ميليون ساعت باشد، اين مفهوم غيرواقعى است 
كه بگوييم، سامانه اى براى 100 سال بدون هيچ خرابى 
عمــل نمايد. دليل بزرگ بودن اين مقدار به اين خاطر 
اســت كه اين مقدار بر اســاس نرخ خرابى محصول تا 
زمانى اســت كه هنوز در حالت كار طبيعى6 خود قرار 
دارد و فرض مى شود كه تا نهايت در اين نرخ خرابى7 
باقى مى ماند. در اين حالت سامانه كم ترين مقدار نرخ 
خرابى خــود را تجربــه مى نمايد. بنابرايــن نبايد هيچ 
ارتباط مستقيمى بين طول عمر محصول و نرخ خرابى يا 
MTBF آن ايجاد نمود. پس كامًال امكان پذير است 
كه ســامانه قابليت اعتماد يا MTBF باال و طول عمر 

كوچكى داشته باشد. [1]

2. روش هاى كاربردى 
براى افزايش اعتماد شبكه

1.2. روش هاى سخت افزارى
يكــى از اين راه حل ها اضافه كردن نقطه ى دسترســى8 
(AP) ديگرى، عالوه بر AP موجود با همان فركانس 
مى باشــد و اين به معنى اضافه كردن يك سلول جديد 
نيســت. دو AP كه با يك شبكه ى WLAN 9 ارتباط 
برقرار مى كنند، اجازه يك دسترسى متوسط با ايستگاه 

4- Mean Time Between Failure
5- Service Life
6- Normal "Useful life"
7- Failure Rate
8- Access Point
9- Wireless Local Area Network

بى سيم  در منطقه ى مســدود را مى دهد. دو پيكربندى 
متفاوت براى عملكرد اين دو AP وجود دارد:

 AP دوم مشابه سامانه توزيع AP در معمارى اوليه -
اوليه به شبكه متصل مى شود.

- در معمارى بعدى AP دوم براى ايســتگاه متحرك 
كه در منطقه ى مســدود قرار دارد، به عنوان يك پل 

ارتباطى بى سيم  با AP اوليه عمل مى نمايد.[2]  
 AP همان گونه كه در شكل 1 مشاهده مى نماييد يك
جديد (AP2) در منطقه ى مســدود با فركانس مشابه 
AP1 قرار گرفته است. AP2 داده ها را از ايستگاه هاى 
متحرك در منطقه ى مســدود به AP1 مى فرســتد و 

همچنين داده ها را از AP1 به ايســتگاه هاى متحرك 
 AP2 در منطقه ى مسدود ارســال مى نمايد. در اصل
رابطــى بين AP1 و ايســتگاه هاى واقــع در منطقه ى 
مسدود مى باشــد. براى اختصاص دادن دسترسى در 
تمام ايستگاه هاى بى سيم  با سلول BSS 10، تمام نقاط 

دسترسى به شبكه ى سيمى متصل هستند. [3]
تداخل هاى راديويى يا الكترومغناطيسى11 كه معموالً 
در محيــط صنعتــى وجود دارد، ممكن اســت باعث 

10- Basic Service Set
11- EMI/RFI : Electromagnetic Interference / Radio 
Frequency Interference

[3] BSS شكل 1. اضافه كردن نقطه ى دسترسى اضافى به شبكه ى

شكل 2. چگونگى عملكرد شبكه با AP اضافى [8]

شكل 3. نمونه اى از ابزار دوگانه ى RF فضاى آزاد به 
عنوان AP، مشترى و يا پل [8]

شكل 4. نمونه اى از كاربرد AP اضافى در جابجايى بين خطوط ريلى مترو[9] 
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خطاى ســيگنالى يا از دســت رفتــن داده ها در طول 
انتقال شــود. براى از بين بردن اين مشــكل از نســل 
جديــد ابزارهــاى دوگانه ى RF 12به عنــوان نقطه ى 
دســترس يا مشــترى اضافى براى پياده ســازى شبكه 
استفاده مى شود. اين ابزار، براى جلوگيرى از تداخل 
در انتقال داده  ها ، بــا بكارگيرى باند دوگانه اجازه ى 
اســتفاده ى همزمان از دو كانال مجزا را براى شــبكه 
مهيا مى نمايند. شكل 2 بيانگر اين مطلب مى باشد.[8]

در شــكل 4 نمونه اى از بكاربــردن AP اضافى13 در 
شــبكه ى WLAN مربوط به خطــوط ريلى مترو را 

مالحظه مى نماييد.
راه حــل ديگر اضافــه كردن آنتن به ادوات بى ســيم  
مى باشــد كه براى عملكرد بهتــر از آنتن هاى انتقالى 
متفاوتى اســتفاده مى شــود. بنابراين نيــازى به انتقال 
مــوازى روى آنتن هــاى چندگانــه نيســت. بنابراين 
دريافت كننده ها كوچك تر و ارزان تر خواهند شــد. 
بــا افزايش تعداد آنتن ها عالوه بــر كاهش احتمال از 
دست رفتن سيگنال ها14، پهناى باند مورد انتظار را كه 

براى انتقال داده نياز است، كاهش مى دهد.[4]

2.2. شيوه هاى متفاوت ارسال داده ها
داده ها در شــبكه هاى بى ســيم  به صورت بسته هاى 
اطالعاتى15 ارســال مى شــوند. شــيوه ى ارســال اين 

12- Radio Frequency
13- Redundancy
14- Deadline
15- Data packet

بســته ها از ايســتگاه مبداء به مقصــد، نقش مهمى در 
پارامترهاى شــبكه از جمله گذردهى16، نرخ ارســال 
مجدد داده ها17، تأخير18 سامانه و حتى ايجاد تالقى19 
در شــبكه ايفا مى نمايد. در اين قسمت به بررسى دو 
روش براى انتقال داده ها در بهبود عملكرد ســامانه و 

افزايش اعتماد شبكه مى پردازيم.

20 RTS/CTS 1.2.2. سازوكار
فرآيند RTS/CTS در يك فرآيند دســت تكانى21 
از شــبكه ى بى ســيم IEEE 802.11 براى كاهش 
احتمال تالقى مورد اســتفاده قرار مى گيرد. آستانه ى 
RTS 22مشخص مى كند كه آيا قاب هاى RTS براى 
يك داده ى خاصى مورد نياز است يا خير. اگر واحد 
داده ى خدمت 23 MAC (MSDU 24) كه از اليه ى 
بااليى دريافت مى شــود، اندازه ى بزرگ ترى نسبت 
به آســتانه ى RTS داشته باشد، قاب هاى RTS براى 

رزرو كردن رسانه مورد نياز مى باشد.[7]
اســتاندارد IEEE 802.11 WLAN از فرآينــد 
CSMA/CA 25 بــراى انتقــال همزمــان داده ها در 

16- Throughput
17- Retransmission Attempts
18- Delay 
19- Collision
20- Request To Send/ Clear To Send 
21- Handshaking
22- RTS Threshold
23- Medium Access Control
24- MAC Service Data Unit
25- Carrier Sense Multiple Access with Collision 
Avoidance

 RTS/CTS يك پريود اســتفاده مى نمايــد. فرآيند
تأثير بســزايى در مؤلفه هاى عملكرد ســامانه به ويژه 
براى بســته هاى بزرگ مى گذارد. در حقيقت تالقى 
ممكن اســت زمانى رخ دهد كه دو يا چند ايســتگاه 
در يك زمان مشابه شروع به انتقال نمايند. اگر جفت 
منابــع از فرآيند RTS/CTS اســتفاده نمايند، تالقى 
تنها زمانى كه قاب هاى RTS ارســال مى شــوند رخ 
مى دهد و بى درنگ فقدان پاســخ هاى CTS توسط 

منابع احساس مى شود.
اســاس اين فرآيند، دو شيوه ى دســت تكانى براى 
انتقال بســته ها مى باشــد. مقصــد، بعــد از دريافت 
 26 ACK تقاضــاى مبداء براى ارســال داده، يــك
به مبداء مى فرســتد. زمانى كــه مبداء اين ACK را 
دريافت نمــود، بعد از مدت زمان SIFS 27 شــروع 
به ارســال داده مى نمايد. بعــد از اين كه مقصد كل 
داده را دريافت نمود، ACK ديگرى براى دريافت 
موفقيت آميز داده ارســال مى نمايد. شكل 6 فرآيند 

RTS/CTS را نشان مى دهد.
گذردهــى شــبكه با افزايــش تعداد ايســتگاه هاى 
كاربــرى كاهــش مى يابــد چــون ازديــاد تعداد 
افزايــش تالقــى در شــبكه  بــه  كاربــرى منجــر 
 RTS/CTS فرآيند  اين مشكل توســط  مى شود. 
RTS/ [5] هرچه آســتانه ى  مى تواند حل شــود. 

CTS بزرگ تر باشــد، گذردهى ســامانه افزايش 
مى يابــد و همچنيــن نرخ ارســال مجــدد داده ها 
كاهش چشــم گيرى خواهد يافت. اما تنها مشــكل 
اين روش در ازدياد تأخير ســامانه مى باشــد كه با 
انتخــاب مقادير بزرگ ترى براى آســتانه مى توان 
تــا حدى تأخير ســامانه را كاهــش داد. در حالت 
پيش فــرض در شبيه ســازى شــبكه، اين روش در 
نظــر گرفته نمى شــود. مقادير معمول اين آســتانه 
برابر   ،28  OPNET مانند  در شبيه سازهاى شــبكه 

256 و 1024 بايت مى باشد.

2.2.2. روش قطعه بندى29
آســتانه ى قطعه بنــدى، تعــداد بيت هاى ارســالى در 
پيام هاى مســتقيم را تعيين مى نمايد. هدف از اين كار 
بــاال بردن قابليت اعتماد شــبكه با تقســيم يك واحد 
 MSDU بــه چندين ( 30MSDU) داده ى خدمــت

در اندازه هاى كوچك مى باشد.[7]
اگر اندازه ى بســته هاى ارســالى، بزرگ تر از مقدار 
آستانه ى قطعه بندى باشد، قبل از ارسال، به قطعه هايى 
برابر آستانه قسمت بندى مى شوند. بعد از فرستادن هر 
قطعــه و دريافت پيام تأييد از مقصــد، قطعه ى بعدى 
ارســال مى شــود. بنابراين قطعــه ها بعــد از دريافت 
تأييديــه از مقصــد به طور توالى ارســال مى شــوند. 

26- Acknowledge
27- Short Inter-frame Space
28- Optimized Network Engineering Tool
29- Fragmentation
30- MAC Service Data Unit

شكل 5. نمونه ديگرى از كاربرد AP اضافى در ارتباط بين ترن با ايستگاه مترو [9] 

RTS/CTS شكل 6. فرآيند
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ايســتگاه مقصد اين قطعه ها را دريافت و در بافر جمع 
كننــده ذخيره مى نمايــد، تا اين كه همــه ى قطعه ها 
دريافت شوند. در نتيجه بسته ى بعدى، تا ارسال كامل 
قطعه هاى بسته قبلى منتظر مى ماند. [5] شكل 7 روش 

قطعه بندى بسته هاى داده را نشان مى دهد.
فركانس هــاى راديويى قابليت ارســال بســته هاى 
بــزرگ را در نتيجــه ى نويــز زيــادى كــه توليد 
مى نماينــد ، ندارند. در صورتى كــه اگر قاب31 به 
حد كافــى كوچك باشــد، انتقال آســانى خواهد 
داشــت. [6] اســتفاده از آســتانه قطعه بنــدى براى 
بســته هاى بــزرگ، قابليت اعتماد تبــادل داده بين 
ايســتگاه ها را بهبود مى دهــد. از آن جايى كه هر 
قطعــه داده به يــك ACK 32 نيازمند اســت، كل 
قاب هــاى مبادله شــده در هر MSDU بيشــتر از 
حالتى خواهد شــد كه از قطعه بندى اســتفاده نشده 
اســت. در نتيجــه تأخير ســامانه افزايــش مى يابد. 
در نتيجــه ى افزايــش تأخير، گذردهى ســامانه نيز 

كاهش خواهد يافت.
براى كاهش تأخير سامانه، مى توان اندازه ى آستانه را 
بزرگ تر انتخاب نمود. واضح است كه هرچه اندازه ى 
آســتانه بزرگ تر باشــد، تعداد قطعه هاى تقسيمى هر 
بســته كاهش مى يابد. در نتيجه زمان ارسال بسته ها و 

31- Frame
32- Acknowledgement

تأخير ســامانه كمتر مى شود و گذردهى سامانه بهبود 
مى يابد. همچنين با اســتفاده از روش قطعه بندى، نرخ 
ارســال مجدد ســامانه كاهش چشــم گيرى مى يابد، 
چون ارسال قطعه داده با اندازه كوچك تر، به مراتب 

آسان تر خواهد بود.

3. نتيجه گيرى
با توجــه به نياز روز افــزون صنايع در اســتفاده از 
ســامانه هاى پر ســرعت با قابليت اعتماد باال، شبكه 
بى ســيم  راه كار مناســبى در ايــن باب مى باشــد. 
بــراى باال بردن قابليت اعتماد شــبكه هاى بى ســيم  
روش هاى گوناگونى مطرح گرديده است. نقطه ى 
دســترس اضافى يكــى از اين راه كارها مى باشــد. 
 RF در ايــن مقاله با معرفى ابزار نقطه دسترســى با
دوگانه، پياده ســازى آن در شــبكه بيان شده است. 
يكــى از پارامترهــاى اساســى كه نقــش مهمى در 
اعتماد شبكه دارد، نحوه  ى ارسال داده ها در شبكه 
مى باشد. در اين مقاله، دو روش مورد بررسى قرار 
RTS/ گرفت. اوليــن روش عنوان شــده، فرآيند

CTS نــام دارد كه براى كاهش تالقــى در انتقال 
قطعه بنــدى  دوم،  روش  و  دارد  كاربــرد  داده هــا 
بســته هاى اطالعاتــى اســت كه بيشــتر در ارســال 

بســته هاى بزرگ مورد اســتفاده قرار مى گيرد. اين 
دو روش، گذردهــى و نرخ ارســال مجدد داده ها 
در شــبكه را  تا حدودى بهبــود مى دهند. اما عيب 
اين دو روش در افزايش تأخير دسترســى در شبكه 
مى باشــد، كــه اين مشــكل را مى توان بــا افزايش 

مقدار آستانه تا حدودى كاهش داد.
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1. مقدمه
سامانه هاي توليد هم زمان  در صنايع مختلف، به ويژه صنايعي 
كه احتياج به الكتريســيته و حرارت فراوان در تمام طول سال 
دارند (باالي 4500 ســاعت در سال) مانند كارخانجات توليد 
مواد غذايي، توليد آب شيرين، كاغذسازي، صنايع شيميايي، 
سراميك سازي، نساجي، داروسازي و... بسيار سودمند است.

قابليت دسترسي فراوان و محدوده ى وسيع انتخاب، باعث گرديده 
اين فناوري در بخش هاي اقتصادي، عمومي و مسكوني از قبيل 
هتل ها، بيمارستان ها، دانشگاه ها و مدارس، فروشگاه هاي بزرگ، 
ساختمان هاي مسكوني، نفوذ كند. يكي از مهم ترين كاربردهاي 
ســامانه ى توليد هم زمــان، در طرح هاي گرمايش و ســرمايش 
ناحيه اي2 (DH) اســت؛ زيرا حرارت توليد شده توسط سامانه 
براي گرمايــش و توليد آب داغ جهت بخش هاي مســكوني، 

اقتصادي يا صنعتي بسيار ايده آل است.  

 2- Distributed Heating

مهندس سيد اسماعيل امام جمعه
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C   H   Pتر

نگاهى بر 
سامانه  هاي 

توليد هم زمان 
حرارت و برق

همانطـور كه مى دانيم انرژى برق از اساسـى  ترين 
نيازهاى زندگى در قرون جديد بشـمار مى رود، از 
مصارفى چون روشنايى منازل و معابر گرفته تا در 
بكارگيرى و استفاده از آن در صنعت و پزشكى همه 
و همه نشان مى دهد كه اين انرژى نقش پر اهميتي 
در رفع نيازهاى انسانى و پيشرفت جوامع بشري 
دارد. آمارهاى جهانى تقاضاى رو به رشـد دنيا در 
مصـرف انرژي برق را نشـان مى دهد كه حدود 70 
درصد سرمايه گذارى هاى جهانى در توسعه ى بخش 
انرژى (معادل 11 تريليون دالر) در طى سـه دهه ى 

آينده به تأمين برق اختصاص خواهد يافت.
از طرف ديگـر پراكنده بودن منابع تأمين انرژى 
در نقاط مختلف دنيا باعث شـده كه كشـورها، 
روش هـاى مختلفى جهت تأمين اين انرژى بكار 
گيرند، ماننـد نيروگاه هاي بخاري، گازي، اتمي و 
يا استفاده از انرژي هاي نو. در اين مقاله به توليد 
انـرژي بـه روش توليد هم زمان  بـرق و حرارت1 

(CHP) مى پردازيم.

 1- Combines Heat and Power
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3. سابقه ى تاريخي
توليد هم زمــان در اواخر 1880 در اروپا و آمريكا پديد 
آمد. در اوايل قرن بيســتم اغلب كارخانجات صنعتي، 
برق مورد نياز خود را با استفاده از ديگ هاي ذغال سوز 
و ژنراتورهاي توربين بخار توليــد مي كردند. از طرفي 
در بســياري از اين كارخانجات بخــار داغ خروجي در 
فرآيندهاي صنعتي بكار گرفته مي شد، به طوري كه در 
اوايل 1900 در آمريكا، حــدود 58٪ از كل توان توليد 
شــده توســط نيروگاه هاي صنعتي در محل، به شــكل 
توليــد هم زمان بوده اســت. هنگامي كــه نيروگاه هاي 
برق مركــزي و شــبكه هاي قابل اطمينان برق ســاخته 
شــدند، هزينه هاي توليد و تحويل برق كاهش يافت و 
بسياري از كارخانجات صنعتي شروع به خريداري برق 
از اين شــبكه ها نمودند و توليد برق خودشان را متوقف 
كردند. در نتيجه اســتفاده از توليــد هم زمان  كه 15٪ از 
مجموع ظرفيت الكتريســيته ى توليدي آمريكا در سال 
1950 را به خود اختصاص داده بود، در ســال 1974 به 
5٪ كاهش يافت. ســاير عواملي كه در كاهش استفاده 
از توليد هم زمان  دخيل بودند عبارتند از: قانونمند شدن 
توليد برق، ســهم اندك هزينه هاي خريد برق از شبكه 
در مجمــوع هزينه هاي جــاري كارخانه ها، پيشــرفت 
فناورى هايــي نظير ديگ هاي بخــار نيروگاهي، فراهم 
بودن ســوخت هاي مايع و گازي در پايين ترين قيمت و 

نبود يا كمبود محدوديت هاي زيست محيطي. 
در سال 1973 بعد از افزايش هنگفت هزينه هاي سوخت 
و متعاقــب آن بروز بحران انرژي در اغلب كشــورهاي 
جهــان روند مذكــور در توليــد هم زمان  بــه صورت 
معكوس شروع شد. در اثر كاهش منابع سوخت فسيلي 
و افزايش قيمت ها، اين ســامانه ها كه داراي بازده انرژي 

باالتري بودند، بسيار مورد توجه قرار گرفتند. 
توليد هم زمــان  عالوه بر كاهش مصرف ســوخت، 
گازهــاي آالينــده را نيزكاهــش مي دهــد. به همين 
داليل، كشــورهاى اروپايي، آمريكا و ژاپن اقداماتي 
در زمينــه ى افزايش اســتفاده از توليد هم زمان  انجام 
دادند. در سال هاي اخير نيز توليد هم زمان  نه تنها در 

صنعت بلكه در ساير بخش ها توسعه يافته است.
 در 25  ســال اخير انجام پروژه هاي تحقيق و توسعه، به 
پيشرفت هاي مهم فناورى نظير فناوري پيل سوختي منجر 
شــده است. پيل هاي ســوختي امروزه به عنوان يكي از 
سامانه هاي نوظهور در CHP به خوبي شناخته شده اند 
و انتظــار مي رود در آينــده اي نزديك به توليد تجاري 
برسد. در زير مواردي از كاربرد سامانه ى توليد هم زمان 
(CHP) در صنعت و بخش عمومي و همين طور ديگر 
كشــورهاي دنيا  آورده شده است كه نمايانگر وسعت 

زمينه هاي رشد و توسعه اين نوع سامانه ها است.

C   H   P

2. تعريف
 CHP ســامانه ى توليــد هم زمــان  بــرق و انــرژى
عبارتست از، توليد هم زمان ترموديناميكي دو يا چند 
شكل انرژي از يك منبع ساده ى اوليه. توليد هم زمان 
برق و حرارت يك روش صرفه جويي انرژي اســت 
كــه در آن بــرق و حــرارت به طور هم زمــان توليد 
مي شــوند. حرارت حاصل از توليد هم زمان مي تواند 
به منظور گرمايــش ناحيه اي يــا در صنايع فرآيندي 

مورد استفاده قرار گيرد.
فرآيند توليد هم زمان مي تواند بر اســاس اســتفاده از 
توربين هــاي گاز، توربين هــاي بخار يــا موتورهاي 
احتراقي بنا نهاده شــود و منبع توليد انــرژي اوليه نيز 
شامل دامنه ى وسيعي است كه مي تواند سوخت هاي 
فســيلي، زيســت تــوده، زمين گرمايــي يــا انــرژي 

خورشيدي باشد.
گرمايش ناحيه اى شــامل ســامانه اي است كه در آن 
حرارت به صورت متمركز توليد و به تعدادي مشتري 
فروخته مي شــود. اين كار با استفاده از يك شبكه ى 
توزيــع كه از آب داغ يا بخــار به عنوان حامل انرژي 

حرارتي بهره مي برد، انجام مي پذيرد.

توليد آب شيرين، صنايع آهن و فوالد، توليد مواد غذايي، بخش صنعت
مخمرسازي، صنايع سيمان،كاغذسازي، داروسازي

صنايع سراميك  سازي، آجرسازي، فرآيند كاني و معدني، پااليش 
نفت، صنايع گلخانه و باغي

بخش گرمايش وسرمايش، هتل ها، و بيمارستان  ها، بخش عمومي
استخرهاي شنا، مراكز تفريحي، دانشگاه  ها و مدارس

زندان  ها وسربازخانه ها، ايستگاه  هاي پليس، فروشگاه  هاي بزرگ، 
ساختمان  هاي اداري، خانه هاي مسكوني

جدول 1. مواردي از كاربرد سامانه ى توليد هم زمان 
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4. فرآيند توليد هم زمان  برق و گرما
يك سامانه ى CHP از اجزاي مختلفي تشكيل شده 
است: مولد قدرت اوليه3، مبدل هاي حرارتي بازيافت 
گرما، ژنراتور، لوله ها، و اتصاالت و ســاير تجهيزات 
جانبــي از قبيل پمپ ها، عايق بندي ها، و .... . همچنين 
در ســامانه هايي كــه از گرماي بازيافت شــده جهت 
مصارف سرمايشــي نيز اســتفاده شــود، از يك چيلر 
تراكمي يا جذبي نيز در كنار ســاير تجهيزات استفاده 
مي شود. به  سامانه هايى كه به طور هم زمان  برق، گرما 
 Trigeneration و سرما توليد مي شود، اصطالحاً 

يا CCHP گفته مي شود.
مولــد قــدرت اوليــه در ســامانه هاي CHP معموالً 
موتورهــاي احتراقــي، توربيــن گاز، ميكروتوربيــن 
و پيل ســوختي اســت. كيفيت گرمــاي خروجي از 
هــر يــك از اين فناوري هــا متفاوت بوده و بســته به 
كاربردهــاي مختلف و نياز گرمايشــي مي توان يكي 
از ايــن فناوري ها را بكار بــرد. از نظر هزينه ى نصب 

 3- Prime mover

و راه انــدازي امروزه موتورهــاي احتراقي پايين ترين 
قيمت را دارند و ســامانه هاي پيل سوختي با توجه به 
آن كه هنوز به مرحله تجاري شــدن نرســيده اند، لذا 

هزينه ى نصب اوليه آن ها باالترين است. 

5. خصوصيات و مزاياي 
 (CHP) گرمايش ناحيه اي

به طور كلــي مي تــوان ويژگى هاى يك ســامانه ى 
گرمايش ناحيه اي را در چند گروه اصلي دســته بندي 

نمود:
• ارتقاءكارآيـي انرژي و راندمـان باالتر: در 
واحدهــاي توليدي هم زمان  برق وحرارت، تلفات به 
حداقل مي رسد. بازده كلي اين واحدها بين 80 تا 90 
درصــد خواهد بود، اين در حالي اســت كه در يك 
نيــروگاه متداول بازده حرارتي بيــن 40 تا 50 درصد 

است. 
• تأمين حرارت مطمئـن و انعطاف پذيري: با 
توجــه به اين كه واحدهاي توليد هم زمان  از حرارت 
توليــدي نيروگاه ها اســتفاده مي كننــد، توليد انرژي 

حرارتي در آنها بدون وقفه انجام مي شــود. همچنين 
ميزان توليد برق و حــرارت، با توجه به تقاضاي آنها 

قابل تغيير است.
• حفـظ محيط زيسـت و كمترين آاليندگى: 
راندمان باالي واحدهاي توليد هم زمان، اين واحدها 
را بــه عنوان راه حلــي قابل قبول بــراي تبديل انرژي 
مطــرح نموده اســت. همچنيــن بازدهي بــاالي اين 
واحدها، باعث مي شود توليد دي اكسيدكربن و ساير 
آالينده هــا نظير تركيبــات گوگردي و اكســيدهاي 
نيتروژن كاهش يابد. از ســوي ديگر در كشــورهايي 
كه قوانين سخت گيرانه زيست محيطي در آنها اعمال 
مي شــود با كاهش تعداد واحدهاي تبديل ســوخت 
به حــرارت مفيد، كنتــرل واحدهاي توليــد آالينده 

راحت تر انجام خواهد پذيرفت.
• هزينه هـاي كمتـر : در توجيه پذيري واحدهاي 
CHP  بايــد محدوديت هاي مالــي را به دقت لحاظ 
نمود. الزم اســت در هــر ناحيه انرژي هــاي رقيب با 
واحدهاي توليد هم زمان  مقايســه و تصميم گيري به 
دقت انجام پذيرد. معمــوالً واحدهاي توليد هم زمان  
به سرمايه گذاري بيشتري نسبت به سامانه هاي معمول 
تبديــل انرژي نيــاز دارند. ولي بايد دقت داشــت كه 
ميزان مصرف انرژي در آن ها بســيار پايين تر اســت: 
بــه عبارت ديگــر، هزينه هــاي متوســط تبديل يك 
واحد انــرژي در واحدهاي CHP پايين تر از ســاير 

روش هاست.
• استفاده هرچه بيشتر از فضاي ساختمان ها: با 
استفاده از واحدهاي توليد هم زمان، تجهيزات نصب 
شــده در تأسيســات گرمايشي ســاختمان ها كاهش 
مي يابد، به همين دليل فضاي بيشــتري در ساختمان ها 

قابل استفاده خواهد بود.
• هزينه هـاي پايين تر تعميـرات و نگهداري: 
بــا توجه به اين كه براي اســتفاده از حرارت توليدي 
در يك واحد توليــد هم زمان، تجهيزات كم تري در 
هر ساختمان مورد نياز اســت، هزينه هاي تعميرات و 

نگهداري تجهيزات نيز كمتر خواهد شد.
• تأميـن انـرژي الكتريسـيته با كيفيت بسـيار 
يــك  از  معمــوالً   CHP ســامانه هاي  در  باالتـر: 
 DC مبــدل4 در خروجــي ژنراتور بــراي تبديل برق
به AC اســتفاده مي شــود. خروجي اين مبدل بسيار 
يكنواخت و بدون نوســان ولتاژ يا فركانس مي باشد. 
از ســوي ديگر مولدهاي CHP داراي فناورى بسيار 
پيشــرفته تري نســبت به ســامانه هاي متداول هستند و 
برق را با يكنواختي بســيار بيشتري توليد مي كنند. در 
مولدهايي نظير پيل سوختي كيفيت برق خروجي در 

حد بسيار باالتري قرار دارد. 
از اين گذشته برقي كه از شبكه هاي محلي خريداري 
مي شــود داراي نوســان ولتاژ و افت فركانسي بسيار 
زيادي به ويژه در نقاط انتهايي شــبكه اســت كه اين 

4- Converter

 درصد حرارت تأمين شده به روشنام كشور
متمركز به كل تقاضاي حرارت

 سهم
CHP

 طول خطوط انتقال آب
(km) گرم

------85٪ايسلند

------70٪روسيه

16392---52٪لهستان

3623900٪50٪فنالند

6223900٪50٪دانمارك

611180٪42٪سوئد

2501---22٪جمهوري چك

252646٪14٪اطريش

8174969٪12٪آلمان

252646٪4٪كره

جدول 2. 
اطالعات 
مربوط به 
10 كشور 

استفاده كننده ى 
عمده ى 

سامانه هاي 
توليد هم زمان 

شكل 1. سهم 
CHP از كل 

توليد داخلي 
برق كشورهاي 

مهم جهان
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مي تواند آســيب هاي جدي به دستگاه ها و تجهيزات 
برقــي وارد آورد. همچنيــن مقدار زيــادي از انرژي 
الكتريسيته از طريق خطوط انتقال نيرو به هدر مي رود 
كه در سامانه هاي CHP چون برق در محل مصرف 
توليــد مي شــود، در عمل اين بخــش از تلفات صفر 

مي باشد.
• امكان فروش توان توليد شـده ى اضافي به 
شبكه: در ســامانه هاي CHP مصرف كنندگان قادر 
خواهند بود عالوه بر تأمين نيازهاي الكتريســيته خود 
در ساعات اوج مصرف، برق توليدي اضافي خود را 

به شبكه هاي محلي بفروشند.

عالوه بر موارد ذكر شــده، اين گونه نيروگاه ها دراي 
مزاياي ديگري نيز هستنند كه عبارتند از:

توليــد  و  بــه ســوي خصوصي ســازي  - حركــت 
غيرمتمركز برق؛

- جلوگيــري از تلفات توزيع و انتشــار در شــبكه ى 
سراسري؛

- كاهش مصرف سوخت و ذخيره ى انرژي
- افزايش ســرمايه، ســودآوري و كاهش احتياجات 

سوختي خاص با استفاده از گاز طبيعي 
- افزايش شــغل و بكارگيري نيروي انســاني در جهت 

مطالعه، تحقيق و توسعه ى سامانه هاي توليد هم زمان .

6. روش هاي توليد هم زمان 
نيروگاه هاي توليد هم زمان  را مي توان به پنج دسته ى 

كلي تقسيم نمود:
- بازيافت از توربين هاي زيركش دار5
- بازيافت از توربين هاي پس فشاري6

- بازيافت حرارت از توربين هاي گازي7
- بازيافت از سيكل تركيبي8

- ميكروتوربين ها9
- بازيافت از موتورهاي رفت و برگشتي10

CHP  7. راندمان سامانه هاي
راندمــان نيروگاه هــاي حرارتي عبارتســت از انرژي 
الكتريكي توليد شده تقسيم بر مقدار سوخت مصرف 
شــده در مورد ســامانه هاي CHP تعريــف راندمان 

چنين است:
الف- راندمان كلي : عبارتست از مجموع انرژي 
الكتريكي و انرژي حرارتي مفيد توليد شــده تقســيم 
بر مقدار ســوختي كه توسط سامانه ىCHP مصرف 
مي شود. راندمان كلي سامانه هاي CHP بيش از 70 

درصد است.
ب- راندمـان توليـد برق : عبارتســت از انرژي 
الكتريكي توليد شده تقسيم بر سوخت مصرف شده.

8. مدل سازي شبكه ى توليد 
هم زمان برق و حرارت

تعيين اطالعات مورد نياز و انتخاب روش برنامه ريزي، 
مهم ترين قســمت بررسي انجام مطالعات  بهينه سازي 
است. بدين منظور الزم است ساختار منطقي از كليه ى 
تجهيزات قابل اســتفاده در شبكه توليد هم زمان  برق 
و حرارت تدوين گردد. مدل مورد استفاده براي اين 
مطالعه مدل نرم افزاري EFOM-ENV بوده است. 
اين مدل يك مدل بهينه سازي جريان انرژي است كه 
با رسم شبكه ى جريان انرژي و وارد كردن اطالعات 
فني و اقتصادي و محدوديت هــاي موجود، برنامه ى 
بلندمدت ســامانه ى انرژي را ارايه مي نمايد. شكل 2 
شبكه ى انرژي  كه بدين منظور مدل سازي شده است 

را نشان مي دهد.
همان گونه كه در شــكل 2 مالحظه مي شــود، تلفات 
ناشــي از گازهاي داغ خروجي از توربين هاي گازي 
بــه صــورت بازيافت حــرارت وارد شــبكه ى توليد 
هم زمان  برق و حرارت مي شــود. انتخاب هاي مطرح 
براي اســتفاده از بازيافت حرارت، استفاده از نيروگاه 
چرخه ى تركيبي معمولي براي توليد برق، استفاده از 
بويلر بازيافت حرارت براي توليد آب گرم و استفاده 

5- Extraction condensing
6- Back – Pressure
7- Gas turbine heat recovery
8- Combined Cycle
9- Micro Turbine
10- Reciprocating Engines

شكل 3. انتقال 
آب گرم و 

سامانه ى پايش 
رايانه اى

شكل 2. مدل شبكه ى انرژي توليد هم زمان  برق و حرارت

گاز طبيعيسال مطالعه
(سنت برمتر مكعب)

گازوييل
(دالر بر بشكه)

نفت كوره
(دالر بربشكه)

زغال سنگ
(دالر بر تن)

13833/621/316/533
13883/621/316/533
13933/822/417/335
13983/822/417/335
1408423/418/237

جدول 3. هزينه هاي سوخت ورودي به مدل بر اساس سناريوي مبنا
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از توربين بخار پس فشــاري11 براي توليد برق و آب 
گرم است.

9. انتقال آب گرم
براي انتقال آب گرم از خطوط لوله ى خاصي استفاده 
مي شــود. اين خطوط براي حداكثر فشــار عملياتي 
bar  16 طراحي شده اند و به حسگرهاي نشت ياب 
مجهز هســتند. ايــن خطوط به طور كلــي با خطوط 
انتقال آب يــا گاز طبيعي تفاوت دارند و به گونه اي 
طراحي شــده اند كــه حداكثر مقاومــت حرارتي و 
ايمني را داشــته باشــند. معموالً بــراي جلوگيري از 
نشتي و كنترل دقيق از يك سامانه ى پايش رايانه اى 
اســتفاده مي شود. با استفاده از سامانه ى پايش امكان 
يافتن سريع محل خرابي و تسريع در برطرف نمودن 

آن فراهم مي شود. (شكل 3)

10. هزينه ى سـوخت هاي ورودي به مدل 
شبكه ى توليد انرژي

در شــبكه ى توليد انرژي از فرآورده هاي نفتي، گاز 
طبيعي، زغال ســنگ و ســوخت هســته اي به عنوان 
ســوخت ورودي در بخش هاي مرتبط استفاده شده 
اســت. همچنين گزينه هــاي مختلف توليــد برق به 
وسيله انرژي هاي نو در اين شبكه در نظر گرفته  شده 

است. (شكل 3)
جدول 3 ريز هزينه ى ســوخت هاي مصرفي ورودي 
به بخش بــرق، كه از بعضي بخش هاي مرتبط تأمين 
مي  شــود را نشــان مي دهد. اين قيمت ها بر اســاس 
قيمت هاي متوســط 30 ســال گذشــته و بر اســاس 

محتمل ترين سناريوي ممكن پيش بيني شده است.

نتيجه
راهكارهاي بهينه ســازي متعددي در بخش عرضه ى 
انرژي مطرح اســت كــه از جمله ى آن هــا مي توان 

11- Back pressure

بــه توليد هم زمان  برق و حرارت، ســرمايش هواي 
ورودي به توربين هاي گازي، استفاده از توربين هاي 
انبساطي و تعيين تركيب بهينه در عرضه ى حامل هاي 
انرژي اشــاره نمــود. در مطالعه ى حاضــر، برنامه ى 
بلندمدت اســتفاده از واحدهاي توليد هم زمان  برق 
و حرارت در كشــور، كه بر اســاس حداقل ســازي 
مجموع هزينه هاي اقتصادي سامانه ى عرضه ى انرژي 
كشور تهيه  شده است، از نظر گذشت. در محاسبه ى 
هزينه هــاي اقتصــادي ســامانه ى عرضــه ى انرژي، 
مؤلفه هاي ســرمايه گذاري، هزينه هاي بهره برداري و 

هزينه هاي سوخت لحاظ شده است.
بــا توجه به تأثيرپذيري انتخــاب روش هاي مختلف 
توليــد هم زمان  برق و حرارت از شــرايط محيطي، 
پيشــنهاد مي شــود مطالعــات ميداني هــر پروژه ى 
اجرايي به صورت موردي انجام شــود. الزم اســت 
در اين مطالعات، ســازوكارهاي فروش حرارت نيز 
به دقت مورد بررســي قرار گيرد؛ زيرا بازار مطمئن 
فــروش حرارت تأثيــر مهمي بر انتخــاب جايگزين 

موجود در توليد هم زمان  دارد.
 آن چه بديهي به نظر مي رسد، اين است كه، استفاده 
از توليــد هم زمان  برق و حرارت به منظور باال بردن 
بازده بخش عرضه ى انرژي است، كه به دليل مزاياي 

بارز آن روزبه روز رو به افزايش است.

-----------------------------------
مراجع:

1) سازمان بهره وري انرژي ايران
2) توليــد هم زمان  برق و حــرارت، معاونت امور انرژي، وزارت 

نيرو، 1382
3) برنامــه ى 25 ســاله ى عرضــه ى انــرژي در كشــور- گــروه 
عرضــه- دفتر برنامه ريزي انرژي- معاونــت امور انرژي- وزارت 

نيرو- 1380.
4) سايت خبري شركت توانير

5) مقاله حميدچيت چيان - وزارت نيرو
6) www.CHP.ir
7) http://www.kdhc.co.kr/english/index_e.
htm
8) http://www.cogen.org/

CHP شكل 4.  توزيع سوخت هاي مختلف در سامانه ى
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عقد هر قرارداد، طرفین را متعهد مى سازد که شرایط 
و مفــاد آن را به طور کامل رعایــت نمایند و بدیهی 
اســت عدول از هر یک از تعهــدات مندرج در متن 
قرارداد، تخلف محســوب شده و متخلف محکوم به 
پرداخت خسارت هاي وارده به طرف مقابل براساس 
قانون است. با این وجود گاهی، وقوع برخی حوادث 
پیش بینــى نشــده و خــارج از اراده ي طرفین که در 
ادبیــات حقوق به شــرایط «فورس مــاژور» معروف 
اســت مى تواند بر تعهدات متقابل ایشان تأثیر گذاشته 
و حتى در مواردي اجراى قرارداد را غیرممکن سازد. 
از همیــن رو در قانون مدنی برخی کشــورها، مفادي 
جهــت تعییــن تکلیــف قراردادها در صــورت بروز 

شرایط فورس ماژور گنجانده شده است. 
فــورس ماژور که در فارســى بــه «قوه ي قاهــره» یا 
«قوه ي قهریه» ترجمه شــده، اصطالحى حقوقی است 
که ریشــه در زبان فرانســه دارد و ظاهراً نخســتین بار 
نیز در قانون مدنى این کشــور بکار رفته و ســپس در 
کشورهاى دیگر همین لفظ یا ترجمه ي آن رایج شده 
اســت. در حقوق بین ا لملل نیز همین اصطالح، حتى 
در کتاب هاى انگلیسى زبان مورد استفاده قرار گرفته 

است. 
در متــون حقــوق، «فورس مــاژور» به صــورت زیر 
تعریف شده است: وقوع هر حادثه یا وضعیتی که مانع 
از اجراي تعهد شــده و داراي سه شرط کلی خارجی 
بودن (خــارج از حیطــه ي قدرت متعهــد)، غیرقابل 

پیش بینی بودن و غیرقابل اجتناب بودن باشد.
در قانون مدنی ایران، تحــت ماده ي 229 به گونه اي 
به موضوع فورس ماژور اشــاره شده؛ آن جا که آمده 
است: «اگر متعهد به واســطه ي حادثه اي که دفع آن 
خارج از حیطه ي اقتدار اوست نتواند از عهده ي تعهد 
خود برآید محکوم به تأدیه ي خسارت نخواهد بود.»
نکته اي کــه در این جــا باید به آن اشــاره نمود این 
اســت که براساس ماده ي 227 قانون مدنی کشور که 
می گویــد: «متخلف از انجام تعهــد، وقتى محکوم به 
تأدیه ي خســارت مى شــود که نتواند ثابت نماید که 
عــدم انجام، به واســطه ي علت خارجى بوده اســت 
کــه  نمى توان مربوط به او نمود؛» اثبات فورس ماژور 
برعهده ي متعهد است؛ یعنى متعهد باید ثابت کند که 
یک علــت خارجى که در اراده ي او نیســت، باعث 

عدم اجراى تعهد وي شده است. 
بنابراین با توجه به ایــن دو ماده ي قانونی، آن چه در 
اثبات شــرایط فورس ماژور محل ابهام است تعریف 
«حیطــه ي اقتــدار» و اثبــات «خارجی بــودن علت» 

می باشد. 
در مورد حــوادث طبیعی مثل ســیل و زلزله یا وقوع 
برخی وقایع سیاســی چون جنگ، اعتصاب ، آشوب 
و .... که اراده ي یک شــخص عادي (اعم از حقیقی 
یا حقوقی) پیرامون آن ها کامًال بی اثر اســت؛ تکلیف 

مشخص است. 
اما ســؤال اصلی این جاســت که در قراردادهایی که 

میان شــرکت هاي خصوصــی و کارفرمایــان دولتی 
منعقد شــده، آیا شــرکت خصوصی مى تواند چنین 
اســتدالل کند که داراى شــخصیت حقوقى مســتقل 
از دولــت اســت و شــرایط پدید آمده به واســطه ي 
تغییر در سیاســت هاي داخلی و بین المللی یا تغییر در 
رویکردهاي اقتصادي دولت که مانع اجراى تعهدات 
وي شــده اســت، از منظر شــرکت، اجتناب ناپذیر، 
خارجــی و غیرقابل پیش بینی بوده و از همین رو ســه 
شرط الزم براي تحقق فورس ماژور را دارد؟  

علــت طرح این ســؤال این اســت که طــی ماه هاي 
گذشــته، شــدت گرفتــن تحریم هــاي بین المللی و 
نیز گشــوده شــدن ابعادي جدید در این تحریم ها از 
جمله تشــدید تحریم نظام بانکی کشــور از یک سو 
و افزایــش شــدید و غیرمتعارف بهاي ارز از ســوي 
دیگر، بســیاري از فعــاالن اقتصادي بخش خصوصی 
را بــا چالش هاي جــدي در ادامــه ي کار و عمل به 
تعهداتشــان مواجه ساخته اســت. پر واضح است که 
در این رهگذر اصنافی همچون صنف شــرکت هاي 
اتوماسیون صنعتی که بنا بر ضرورت، بخش عمده اي 
از تجهیزات مورد نیاز خود را از خارج کشــور تأمین 
می کننــد بیــش از دیگران دچار صدمــه و زیان هاي 
مالی سنگین شــده اند؛ تا جایی که در عمل، بسیاري 
از قراردادهاي شرکت هاي عضو انجمن که عمدتاً با 
کارفرمایان دولتی منعقد شده از حاشیه ي سود خارج 
شــده و در برخی موارد عمل بــه تعهدات مندرج در 
ایــن قراردادها بــا قیمت ها و زمان لحاظ شــده براي 
تأمیــن تجهیزات و خدمات به هیــچ وجه امکان پذیر 
نیســت. در برخی موارد نیــز کارفرمایان دولتی بدون 
توجــه به این که علت اصلی تأخیرهاي حادث شــده 
در روند اجراي قرارداد شــرایط تحریم بوده اقدام به 
جریمه یا ضبط ضمانتنامه هاي پیمانکاران نموده اند. 

بدیهی است تداوم این شرایط و عدم توجه جدي به حل 
این معضل، ادامه ي کار را براي بســیاري از پیمانکاران 
بخش خصوصی غیرممکن خواهد ســاخت و چه بســا 
ممکن است شرکت هایی که توان علمی، فنی و مهندسی 
و گســتردگی امروز آنها حاصل  سال ها تالش و صرف 
هزینه هاي سنگین است در اثر این بی توجهی ها به کلی 
از گردونه ي کار و فعالیت خارج شوند که تبعات چنین 

رخدادي بر همگان روشن است. 
از همین رو پیشنهاد می شود طی یک اقدام برنامه ریزي 
شده، کارشناسانه و هماهنگ با مراجع حقوقى نسبت 
به تعریف کامل شــرایط «فورس ماژور» اقدام شده و 
مصادیق آن با عنایت به شــرایط کشــور به طور دقیق 
و بــا جزییات کامل مشــخص شــود. در این صورت 
درج ماده ي شــرایط فورس مــاژور در قراردادها از 
حالت نمادین خارج شــده و به عنوان یکی از اصول 
قراردادها در صورت بروز شــرایط ناخواسته متضمن 

منافع طرفین خواهد بود.
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