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انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده

فـرآیند

مصاحبه

کنـترل

 ارتباط با
خوانندگان

حال صنعت فقط به روایت آمار خوب است
در هیأت هاي بدوي و تجدید نظر تأمین اجتماعی، مدعی، در مقام قضاوت نشسته است

برای اصالح کشور باید از خودمان شروع کنیم

انتقال فناوری راهکاري مؤثر در توسعه ی صنایع کوچک و متوسط

مروری بر سامانه های کنترل تحمل پذیر خطا
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اتوماسیون حمل کننده ها و باالبرهاي سالن مونتاژ خودرو

کنترل فازی سطح درام بویلر نیروگاه  های حرارتی
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دولت آینده اعالم می دارد.
ــی رود که دولت آینده بیش  در مقابل انتظار م
ــکل های صنفی را  ــش، بخش خصوصی و تش از پی
در تصمیم گیری های خرد و کالن اقتصادی دخیل 
ــکلی  ــرده و اطالعات اقتصادی را به موقع و به ش ک
ــرار دهد و از  ــفاف در اختیار این بخش ق ــاًل ش کام
ــک های پی درپی و مخرب به فعاالن  وارد آوردن ُش
ــت  ــادی ممانعت نماید. تنها از این طریق اس اقتص
ــت با برنامه ریزی،  که بخش خصوصي خواهد توانس
آمادگی الزم را برای مواجهه با مشکالت احتمالی و 

گذر سالمت از موانع به دست آورد. 
ــي بیش از هر  ــرایط کنون ــور در ش اقتصاد کش
زمان دیگري، نیازمند همدلي و تعامل میان دولت 
ــات پرهزینه ی  ــت و تجربی ــش خصوصي اس و بخ
ــان می دهد که بدون حضور  ــال های گذشته نش س
ــکل ها در فرآیند تصمیم سازی،  جدي و اثرگذار تش
نمی توان به نتیجه بخش بودن تصمیمات و اقدامات 

اقتصادي و صنعتی امیدوار بود.
ــای دارد در خاتمه بر آن تأکید  ــه ای که ج نکت
ــمندی  ــتاوردهای ارزش ــود، لزوم صیانت از دس ش
است که بخش خصوصی در طی سال های پررنج و 
تعب تحریم و فشار اقتصادی به دست آورده است. 
ــال که امید می رود روابط ایران با دنیای صنعتی  ح
ــت ها و  ــه بهبود گذارد و با اصالح برخی سیاس رو ب
ــا، زمینه های الزم جهت برقراری مبادالت  دیدگاه ه
ــود؛  ــرفته فراهم ش ــی و صنعتی با دنیای پیش علم
ــی مقاطع زمانی  ــد مراقب بود که همچون برخ بای
ــرکت های داخلی در  ــته، تولیدکنندگان و ش گذش
ــر و ناعادالنه با رقبای خارجی  ــدان رقابتی نابراب می
ــاهد واگذاری  قرار نگیرند و خدای ناکرده باز هم ش
ــرد و کالن صنعتی به  ــد و حصر پروژه های خ بی ح
شرکت های خارجی با توجیهاتی همچون کیفیت و 
ــیم. در صورت رفع موانع فعلی،  سابقه و غیره نباش
ــد از فرصت پدید آمده جهت تقویت توان داخل  بای
ــور، ارتقای  از طریق انتقال فناوری های روز به کش
ــور از طریق اعزام  ــطح تخصص متخصصان کش س
ــی، ایجاد زیرساخت ها  ــان به دوره های آموزش ایش
ــازی محصوالت  ــت و استانداردس ــترهای تس و بس
ــه ی خودباوری از  ــات داخلی و ایجاد روحی و خدم
ــدن زمینه های الزم جهت صادرات  طریق فراهم ش
کاال و خدمات فنی و مهندسی به بازارهای مستعد 
ــرفته ی صنعتی،  ــورهای پیش ــه و حتی کش منطق

نهایت بهره را به نفع کشور ببریم.

به امید سرافزازی و سربلندی روزافزون 
کشور عزیزمان ایران

اله
ــ
ــ
رمق

سـ

سردبیر

ــی مناظره ها و  ــخنان رییس جمهور منتخب ط س
ــات و همچنین بیانات  ــش از انتخاب گفتگوهای پی
ــت خبری با اصحاب رسانه،  ــان در اولین نشس ایش
ــاالن بخش خصوصی پدید  ــی را در دل فع امیدهای
ــد تا خوش بینانه در انتظار شروع  آورد و موجب ش
ــدن زمینه های الزم  به کار دولت جدید و فراهم ش
ــم به  ــور، چش ــت بهبود وضعیت اقتصادی کش جه

آینده بدوزند.
ــخنان جناب آقای دکتر روحانی می توان  از س
ــان بر اصول اساسی  ــتنباط نمود که ایش چنین اس
توسعه ی اقتصادی کشور، که خود می تواند مبنایی 
ــد،  ــه جانبه ی ایران عزیز  باش ــعه ی هم برای توس

اشراف کامل دارند. 
ــا اقتصاد که  ــکات »کلیدی« مرتبط ب برخی ن
تاکنون رییس جمهور منتخب به صراحت بر آن ها 

تأکید نموده اند عبارتند از:
ــی اعتدال در زمینه های  .در پیش گرفتن مش
ــادی و فرهنگی و ممانعت  ــی، اقتص مختلف سیاس

ازتندروی، افراط، شعارزدگی و خودشیفتگی؛
ــای اقتصادی  ــی ظرفیت ه ــازی تمام .فعال س

کشور و رفع موانع موجود در این زمینه؛
ــق کنترل  ــه تولید از طری ــیدن ب .رونق بخش
نقدینگی سرگردان و هدایت پس انداز های مردم به 
سمت تولید، ارایه ی حمایت ها و مشوق های اساسی 

به بخش تولید، تأمین سرمایه و ارتقای بهره وری؛
ــتغال به عنوان  ــأله ی اش ــه جدی به مس .توج
دغدغه ی اکثریت خانواده های ایرانی از طریق رونق 

بخشیدن به اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار؛
ــأله ی تحریم و کاهش  ــدم به قدم مس .حل ق
تبعات آن برای کشور از طریق شفاف سازی و ایجاد 

انتظارات بخش خصوصی 
از 

دولت آینده
ــایر کشورهای جهان  اعتماد متقابل میان ایران و س
و از آن مهم تر حرکت در مسیری که منجر به وضع 

تحریم های جدید نشود؛
ــتمر فضای  ــودن قانون بهبود مس .اجرایی نم

کسب و کار در کوتاه ترین زمان ممکن؛
.تأکید بر لزوم اجرای دقیق قانون سیاست های 
کلی اصل 44 قانون اساسی، و رفع نواقص اساسی ای 
ــته است  که تاکنون در اجرای این قانون وجود داش
ــور از طریق اجرای  ــاد انقالب در اقتصاد کش و ایج

صحیح و تمام و کمال این قانون؛
.احیای مجدد سازمان برنامه و بودجه با لحاظ 

نمودن شرایط حال حاضر کشور؛
.بهره گیری از نظرات مردم و صاحب نظران در 
ــور مردم به خود  ــای مختلف و واگذاری ام عرصه ه

ایشان؛
وازهمهمهمتر:

ــی،  فرهنگی  ــور مختلف اجتماع ــذاری ام .واگ
ــکل های صنفی و  ــه انجمن ها و تش ــادی ب و اقتص
ــتقیم  ــط و ممانعت از دخالت مس ــی مرتب تخصص

دولت در این امور؛
توجه به این امور نشان از نگاه صحیح و اصولی 
ــد و  ــه بنیان های اصلی رش ــبت ب دولت آینده نس
ــور دارد و از  ــدار و همه جانبه ی کش ــعه ی پای توس
ــیون  ــرکت های اتوماس همین رو انجمن صنفی ش
ــود مبنی بر  ــالت ذاتی خ ــاس رس ــی، براس صنعت
ــعه ی همه جانبه ی ایران عزیز  تالش در جهت توس
ــاوری ای که امروزه یکی از  و به عنوان پرچم دار فن
ــرفت علمی و اجتماعی کشورها  ــاخص های پیش ش
ــود، آمادگی خود را جهت هرگونه  ــوب می ش محس
همکاری علمی و فنی در جهت پیشبرد برنامه های 
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برنامههايشرکتتامايرانخودرودر

سال29

تام ایران خودرو با توجه به نگاه ویژه اي که به حضور 
ــال اخیر پیدا  ــع غیر خودرویي در چند س در صنای
کرده، در نظر دارد براي سال 1392، توجه خاصي 
به این بازار اختصاصي، در کنار صدور خدمات فني 

و مهندسي داشته باشد.
ــن مطلب  ــیخ  زاده با بیان ای ــي ش مهندس عل
ــرکت ارایه  ــان کرد: »تام به عنوان یک ش خاطرنش
ــال گذشته  ــي، س کننده  ی خدمات فني و مهندس
ــه در آن به  ــر از صنایع خودرویي ک ــت کرد غی ثاب
ــده، در صنایع غیرخودرویي نیز  یک برند تبدیل ش
مي تواند به همین سطح از اثربخشي دست یابد که 
این مهم سال گذشته تا حدودي در صنایع معدني، 
نیروگاهي، ریلي، رباتیک و نفت و گاز محقق شد.«

ــال نیز با انرژي مضاعف،  سعي  وي افزود: »امس
ــب و کار  ــعه  ی کس ــم نگاه عمیق  تري به توس داری
ــار آن صدور خدمات فني و  ــي و در کن غیرخودروی

مهندسي به خارج کشور داشته باشیم.«
ــه نیاز ارزي  ــه داد: »با توجه ب ــیخ  زاده ادام ش
ــا و با  ــراي پروژه ه ــن مالي ب ــزوم تأمی ــور و ل کش
ــد گروه صنعتي  ــت هاي مدیریت ارش توجه سیاس
ــي در پروژه ها و ارزآوري از  ایران خودرو، خودکفای

برنامه هاي اصلي  تام در سال پیش روست.«
ــاي عمراني و  ــه اهمیت پروژه ه ــاره ب وي با اش
ــران خودرو مجري انجام  ــي که هم اکنون تام ای مل
ــه نام گذاري  ــا توجه ب ــد: »ب ــت، یادآور ش آن هاس
امسال به عنوان سال حماسه  ی سیاسي، حماسه  ی 
اقتصادي، انتظار حمایت هرچه بیشتر از شرکت هاي 
ــهیل شرایط عمومي کسب و کار براي  داخلي و تس

آن ها را داریم.«

طراحیونظارتبرمراحلساختاريفیس
آبتغذيهینیروگاهرامینتوسطشرکت

ابزارکنترلارشیا

ــی و نظارت بر  ــیا، طراح ــرکت ابزار کنترل ارش ش
ــیر آب  ــی از اریفیس های مس ــاخت یک مراحل س
ــه نیروگاه رامین اهواز را به پایان  تغذیه ی واحد س

رساند. 
ــن  بزرگ تری از  ــن  رامی ــی  حرارت ــروگاه  نی
ــت که  ــور اس ــی )بخاری( کش ــای حرارت نیروگاه ه
ــبکه ی  ــتان و ش ــتان خوزس با هدف تأمین برق اس
ــت. نیروگاه رامین در  سراسری احداث گردیده اس
ــلیمان و در  کیلومتر 20 جاده ی اهواز به مسجدس
ــهر ویس در شمال  مجاورت رودخانه ی کارون و ش
ــروگاه با 6 واحد )4  ــرقی اهواز قرار دارد. این نی ش
واحد 305 مگاواتی و 2 واحد 315 مگاواتی( دارای 
ــت. در نیروگاه  ــگاوات اس ــوان تولیدی 1850 م ت

رويداداتوماسیونصنعتیوابزاردقیق
اصفهان

ــگاه تخصصی اتوماسیون صنعتی و  هفتمین نمایش
ــا 25 مرداد ماه  ــق اصفهان در تاریخ 22 ت ابزاردقی
ــگاه های استان  ــال جاری در محل دایمی نمایش س
ــی مضاعف  ــردی متفاوت و همت ــان با رویک اصفه

برگزار می شود.
ــعه ی  ــی توس ــتا مرکز هم اندیش    در این راس
ــی  ــن صنف ــان(، انجم ــتانداری اصفه ــتان )اس اس
ــرکت های اتوماسیون صنعتی، سندیکای صنعت  ش
برق، انجمن صنفی تولیدکنندگان تابلو برق ایران، 
انجمن IEEE بخش ایران، انجمن مهندسین برق 
و الکترونیک ایران شاخه اصفهان، انجمن تخصصی 
ــتان اصفهان،  ــن برق و الکترونیک اس صنایع همگ
ــرکت تام ایران خودرو، اتحادیه تولیدکنندگان و  ش
فروشندگان قطعات الکتریک و الکترونیک اصفهان، 
ــرو الله زار، مطبوعات و خبرگزاری های  ــرکت س ش
مرتبط به جمع حامیان ویژه ی این رویداد پیوسته 

و حمایت رسمی خود را اعالم نمودند.
ــگاه و در تاریخ 24 مرداد   در جنب این نمایش
ــی، تخصصی و  ــطح علم ــاه، به منظور ارتقای س م
ــری صاحب  ــب جهت هم فک ــی مناس ــاد فضای ایج
ــیون صنعتی، ابزاردقیق و  نظران در حوزه ی اتوماس
ــی تحت عنوان »اتوماسیون  صنایع وابسته همایش
صنعتی و ابزاردقیق« که شامل دو کارگاه آموزشی 
 IEEE همراه با پنل تخصصی تحت نظارت انجمن

ــا و موقعیت ها  ــاخه ی ایران با موضوع »چالش ه ش
برای بومی سازی اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق در 

کشور« برگزار می شود.
  گفتنی است نمایشگاه امسال پذیرای مهمانان 
ــت صنعتی و اقتصادی  و مدعوین ویژه نظیر معاون
ــارت، هیأت نمایندگان  وزارت صنعت، معدن و تج
ــاق بازرگانی،  ــیون صنعت ات ــاق بازرگانی، کمس ات
ــر و معاون  ــاق بازرگانی، مدی ــیون تجارت ات کمس
ــر و هیأت  ــدن و تجارت، دبی ــازمان صنعت، مع س
ــرکت  مدیره ی خانه ی صنعت، معدن و تجارت، ش
ــع نمایندگان مجلس  ــهرکت های صنعتی، مجم ش
ــتان اصفهان، انجمن خدمات مهندسی، شهرک  اس
ــأت امنای  ــتان اصفهان، هی ــی تحقیقاتی اس علم
شهرک های صنعتی مناطق اصفهان، هیأت مدیره، 
ــداری، مدیران آموزش  مدیران تولید، مدیران نگه
ــوالد مبارکه، ذوب  ــر مجتمع ف ــع بزرگ نظی صنای
ــازی ایران و  ــرکت پاالیش نفت، هواپیماس آهن، ش
...، اساتید و دانشجویان بیش از 30 دانشگاه دارای 
ــتان اصفهان، مسؤوالن  ــکده های فنی در اس دانش
ــتانداری، نظام مهندسی  ــی اس دفاتر فنی مهندس
ــی ساختمان، نظام صنفی  کشاورزی، نظام مهندس
ــتان اصفهان،  ــؤوالن مخابرات های اس ــه، مس رایان
ــی اصفهان  ــتگاه های اجرایی دولت ــؤوالن دس مس
ــه ای، ادارات گاز، ادارات  ــرق منطق ــرکت ب نظیر ش
ــکن و  ــازمان مس ــالب، ادارات تعاون، س آب و فاض
ــازمان فنی و حرفه ای و...، شورای  ــازی، س شهرس
ــاوری اطالعات  ــازمان فن ــهرداری ها، س ــهر، ش ش

شهرداری )فاوا( و ... می باشد.

ــوخت گاز  رامین جهت تولید انرژی الکتریکی از س
ــازوت در بویلر  ــوخت دوم اضطراری م طبیعی و س

استفاده می گردد.  
ــه در اندازه گیری دبی  ــه ایراداتی ک ــا توجه ب ب
ــه این نیروگاه وجود داشت، با  آب تغذیه ی واحد س
ــده مشخص شد که اشکاالتی  بررسی های انجام ش
در طراحی و ساخت نمونه ی اولیه ی اریفیس وجود 
ــته است. قطر اریفیس مزبور 282 میلی متر  و  داش
ــار آب عبوری از آن 320 کیلوگرم بر سانتیمتر  فش
مربع است. دمای آب بسته به شرایط می تواند 167 
ــر این مبنا و  ــد. ب ــیوس باش تا 280 درجه ی سلس
ــل توجه موجود در  ــاخت قاب با توجه به امکانات س
ــرکت ابزار کنترل ارشیا،  نیروگاه و توان طراحی ش
مقرر شد طراحی و نظارت بر مراحل ساخت توسط 
ــرکت و ساخت اریفیس توسط نیروگاه انجام  این ش

گیرد. 
ــکاری صمیمانه و  ــن پروژه که با هم اجرای ای
ــان مرتبط نیروگاه رامین صورت  قابل تقدیر کارکن
ــرای ترکیب  ــه ای از همکاری موفق ب ــت نمون گرف
امکانات ساخت قابل توجه موجود در صنایع کشور 
و در عین حال توجه به جنبه های علمی و طراحی 
ــرکت های مهندسی  ــط ش ــت که می تواند توس اس

صورت گیرد.

بهروزرسانیمشخصاتفنیفونديشن
فیلدباسازسویبنیادفیلدباس

ــن  آخری از  ــاس1  فیلدب ــاد  بنی  -2013 ــارس  م
به روزرسانی مشخصات شبکه ی باز و غیراختصاصی2 
ــانی به جایگزینی  فیلدباس خبر داد. این به روزرس
خودکار تجهیزات کمک کرده و سازگاری تجهیزات 
مبتنی بر نسخه های پیشین فوندیشن فیلدباس3 با 
تجهیزات جدید را در سامانه های اتوماسیون تأمین 
ــز از قابلیت پیش بینی  ــران نهایی نی می کند. کارب
ــد  ــاس بهره من ــزات فیلدب ــرد تجهی ــتر عملک بیش
می شوند و در عین حال ریسک های یکپارچه سازی 
ــل کاری تجهیزات در  ــش یافته و امکان تداخ کاه

صورت پیکربندی دستی آن ها حذف می شود.
مهم ترین به روزرسانی مشخصات فنی فوندیشن 
ــای تابع4 و  ــد از بازبینی بلوک ه ــاس عبارتن فیلدب
ــن بازبینی  ــدل5 و همچنی ــل بلوک های مب پروفای
)31,25kbit/s( H1 ــی تجهیزات الزامات جایگزن

1. Fieldbus Foundation
2. Non-proprietary
3. Foundation Fieldbus
4. Function block
5. Transducer block
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 که در حال حاضر بخشی از فرآیند ثبت تجهیزات 
در بنیاد فیلدباس هستند. این امکان جانبی، کیت 
ــازد تا سازگاری و قابلیت  ــت H1 را قادر می س تس
ــامانه ی میزبان6 را در  ــادل داده بین تجهیز و س تب
سامانه های کنترل مبتنی بر فیلدباس بررسی کند.

کاربران نهایی به طور فزاینده ای خواستار امکان 
ــمند هستند.  ــیله های هوش جایگزینی خودکار وس
خودکار شدن جایگزینی وسیله ها باعث می شود به 
راحتی بتوان پیکربندی تجهیزات فیلدباس از جمله 
ــای آنها را در تجهیزات  ــای تابع و پارامتره بلوک ه
ــات کپی کرد و عملیات  ــر با حداقل تنظیم جدیدت
گرفتن نسخه ی پشتیبان را به سرعت و سادگی در 
ــغول کار هستند، انجام داد.  حالی که وسیله ها مش
این کار باعث صرفه جویی در زمان و کاهش نیاز به 

وسیله های جایگزین می شود.
آقای Stephen Mitschke مدیر محصوالت 
ــت: »این بنیاد تشخیص  بنیاد فیلدباس اظهار داش
ــی از  ــزات، یک ــان تجهی ــی آس ــه جایگزین داده ک
ــین ها در  ــان و تکنیس ــم مهندس ــای مه نگرانی ه
ــانی انجام  ــت. به روزرس ــات فرآیندی  اس کارخانج
ــده یک فرصت ارزشمند و اولین گام از مجموعه  ش
اقداماتی است که می توانیم انجام دهیم تا بهره وری 
بیشتر برای کاربران نهایی ایجاد شود. این نمونه ای 
ــتمر  ــان دادن تعهد ما برای بهبود مس دیگر از نش

معیارهای کاربر نهایی است.«
ــیله ها این امکان را  ــدن جایگزینی وس خودکار ش
ــیله های موجود  ــا پیکربندی وس ــم می کند ت فراه
ــیله ی جدید  ــتی، به وس بدون نیاز به انجام کار دس
منتقل شود. این راه حل plug and play یکسان 
ــیله ها را  ــل های مختلف وس ــودن ویژگی های نس ب
ــامانه ی میزبان یا  ــی مجدد س بدون نیاز به مهندس

تغییر المان های شبکه ی H1 تضمین می کند. 
فیلدباس،  ــیله های  وس مشخصات  به روزرسانی 
ــنر در  ــیله، پروفایل پوزیش عالوه بر جایگزینی وس

وسیله های فیلدباس را نیز اصالح می کند. 
این فناوری امکان سازمان دهی و یکپارچه سازی 
ــیله ها در  ــرفته ی وس ــی پیش ــای عیب یاب قابلیت ه
ــد. فناوری  ــاس را فراهم می کن ــامانه های فیلدب س
ــتاندارد را برای بلوک های مبدل  مذکور تعریف اس
ــامل تعریف ساختار  ــنر فراهم می کند و ش پوزیش
ــا در  ــر داده ه ــازمان دهی بهت ــرای س ــا ب پارامتره
PST/( ــت های جزیی/کامل وسیله های فیلد و تس

FST( شیرهاست.
ــخصات جدید عرضه شده، همچنین شامل  مش
ــته است  تعاریف مربوط به متغیرهای فرآیند گسس
ــا در رابطه با  ــیر مقادیر متغیره ــه چگونگی تفس ک
ــی از برنامه های کاربردی  ــداول حالت و نیز برخ ج
ــانی شده را  و راهنمایی های فنی جدید یا به روزرس

تشریح می کند.

6. Host 

تامايرانخودروشرکتفنيومهندسيبرتر
کشورشد

ــرکت هاي  دومین همایش تخصصي »رتبه بندي ش
ــا حضور  ــرا )EPC(« ب ــدارک و اج ــي، ت مهندس
ــرکت هاي برتر حوزه  ی EPC برگزار و »تام« به  ش

عنوان یکي از این شرکت هاي برتر معرفي شد.
ــش قائم مقام مدیرعامل  مهندس مهدي رادمن
تام ایران خودرو در حاشیه  ی این مراسم اظهار کرد: 
ــطح A  تالش  ــت یابي به رتبه  ی برتر س »براي دس
ــب این افتخار حاصل تالش  ــد و کس ــیاري ش بس

مهندسان توانمند شرکت تام است.«
ــي رخ مي دهد  ــن اتفاق در حال ــزود: »ای وي اف
ــرکت هاي بزرگي در ارزیابي شرکت هاي برتر  که ش
ــرکت کردند و  ــازمان مدیریت صنعتي ش EPC س
ــرکت دیگر  ــا تام ایران خودرو به همراه یک ش تنه
توانستند رتبه  ی A  این ارزیابي را به خود اختصاص 

دهند.«
ــون فعالیت  ــد: »تام هم اکن رادمنش یادآور ش
ــترده اي را در بخش صنایع غیر خودرویي آغاز  گس
ــت و امسال نیز با رویکرد توسعه  ی بازار و  کرده اس
ــت انجام  انجام باکیفیت پروژه هاي ملي که در دس
دارد سعي دارد جایگاه خود را در حوزه هاي مختلف 
صنایع معدني، نیروگاهي، ریلي، اتوماسیون صنعتي 

و نفت و گاز تثبیت کند.«
وي با اشاره به این که خلق حماسه  ی اقتصادي 
تنها با تالش و خواست نیروهاي داخلي امکان پذیر 
ــد: »تام ایران خودرو با تکیه بر توان  است، یادآور ش
ــار دارد و در کنار  ــان خبره اي که در اختی مهندس
آن استفاده  ی حداکثري از توان پیمانکاران داخلي، 
ــت جهش چشمگیري در میان  سال گذشته توانس
ــرکت هاي فني و مهندسي داشته باشد و امسال  ش
نیز با محوریت توسعه  ی بازار و صدور خدمات فني 

و مهندسي پا به میدان سازندگي خواهد نهاد.«
گفتني است در راستاي توافق صورت پذیرفته 
ــازمان  ــدن و تجارت و س ــن وزارت صنعت، مع بی
ــرکت هایی که در ارزیابی این  مدیریت صنعتی، ش
ــازمان موفق به اخذ رتبه  ی A شوند، در اولویت  س
ــا حجم باالتر  ــروژه و انجام پروژه هاي ب واگذاري پ
ــال در مجموعه  ی وزارت  ــارد ری ــج هزار میلی از پن

صنعت، معدن و تجارت خواهند بود.

احتمالتصويبطرححمايتاز
اتوماسیونمرغداریهادراليحهیبودجه

قوتگرفت
 

مهندس مهدی شهابی، عضو هیأت  مدیره ی انجمن 
صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی و مدیرعامل 
ــیا )صهاکو( با اعالم  ــمند آس ــرکت صنعت هوش ش
ــب طرح حمایت  ــوت گرفتن احتمال تصوی خبر ق
ــه ی بودجه ی  ــا در الیح ــیون مرغ داری ه از اتوماس
ــده به نمایندگی  ــال گفت: »در دیداری که بن امس
ــیون صنعتی  ــرکت های اتوماس از انجمن صنفی ش
ــار و عضو  با دکتر غالمرضا کاتب، نماینده ی گرمس
کمیسیون برنامه و بودجه ی مجلس شورای اسالمی 
داشتم، حمایت قاطع شرکت های عضو انجمن را از 

این طرح اعالم کردم.«
ــرح ارایه ی  ــه ی ط ــف بودج ــزود: »ردی وی اف
ــه منظور  ــرغ داری ب ــای م ــه واحده ــهیالت ب تس
ــیون آن ها در الیحه ی بودجه ی سال 1392  اتوماس
وجود دارد و اعالم حمایت ما از این طرح به منظور 
جلوگیری از حذف این ردیف بودجه از الیحه بوده 

است.«
ــت این طرح را پس  ــهابی با بیان این که دول ش
ــازی مصرف انرژی در  ــتاد بهینه س از تصویب در س
الیحه ی بودجه گنجانده است، ادامه داد: »بر اساس 
صحبت های آقای کاتب در جلسه ای که ما با ایشان 
ــتیم، به نظر می رسد که موفق به حفظ ردیف  داش
بودجه ی مربوط به اتوماسیون مرغ داری ها در الیحه 

شده باشیم.«
ــا که هنوز ریز  ــه کرد: »البته از آن ج وی اضاف
ــده و جزییات اعالم  ــه بیرون نیام ــتندات الیح مس

نشده است، باید منتظر خبر قطعی بود.«
ــیون  ــن اتوماس ــره ی انجم ــأت  مدی ــو هی عض
ــا یادآوری حمایت انجمن از این طرح در  صنعتی ب
ــته، گفت: »طرح حمایت از اتوماسیون  ــال گذش س
ــهیالت، یک طرح 5 ساله  مرغ داری ها در قالب تس

است که یک سال از آن گذشته است.«
ــز  ــال 1391 نی ــرد: »در س ــان ک وی خاطرنش
ــی از رقم در نظر گرفته شده برای این منظور  بخش
ــهیالت در اختیار واحدهای مرغ داری  به صورت تس

قرار گرفت.«

خب�����ر
خب���������ر
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ــیله ای که جهت  دیتاالگر یا ثبات داده وس
ثبت داده های متغیرهای مختلف از جمله 
فشار، دما، جریان سیال و ... در مکان هایی 
که سطح دسترسی مناسبی ندارند و امکان 
مانیتورینگ دایم در آن ها مهیا نیست بکار 
ــد با تنظیم   ــود. کاربر می توان گرفته می ش

ــخص زمانی کرده و داده های حاصله  دیتاالگر اقدادم به نمونه گیری در فواصل مش
ــف اعم از صنایع  ــد. دیتاالگر در صنایع مختل ــتگاه ثبت نمای ــه ی دس را در حافظ
غذایی و دارویی، خودروسازی، کشاورزی، تولید شیشه، هواشناسی و حمل و نقل 

کاربردهای فراوانی دارد. 
ــده توسط شرکت کنترل دیجیتال نوین قابلیت اتصال به  دیتاالگرهای ارایه ش
ــگرهای ترموکوپل و  ــگرها را دارند که از آن جمله می توان به انواع حس انواع حس
ــل، رطوبت، فشار، خالء، روشنایی، تقرب و pH اشاره  PT100 و همچنین لودس

کرد. 

90درصدصرفهجويی
درقیمتخريد 12

ــراي اندازه گیري  ــز اندازه گیري مدل B851 ب مرک
ــه فاز  ــاي الکتریکي یک فیدر س ــي پارامتره تمام
بوسیله ی شرکت باسط پژوه تهران طراحي و تولید 
ــه فاز با  ــت. این محصول اولین کنتور س ــده اس ش
ــد  کالس دقت 0/2S با ابعاد 96×96 در دنیا مي باش
ــه فرد و دارا بودن  ــا توجه به امکانات منحصر ب و ب
ــب، گارانتي پنج سال، تایپ تست و  خدمات مناس
لیست مرجع نصب معتبر، جایگزیني مناسب براي 
ــا و کنتورهاي اندازه گیري خارجي از  تمامي میتره

نظر کیفیت و قیمت است.

پارامترهاياندازهگیريوکالسدقت
ــه پارامترهاي  ــز اندازه گیري مدل B851 کلی مرک
ــد. این پارامترها  ــي را اندازه گیري مي نمای الکتریک
ــو و راکتیو، انرژي  ــامل ولتاژ، جریان، توان اکتی ش
ــش فصل  ــت تعرفه و ش ورودي و خروجي در هش

و ... مي باشند.
ــت اندازه گیري ولتاژ و جریان و توان 0/2 درصد  دق
ــري انرژي  ــن کالس دقت اندازه گی ــت. همچنی اس
ــتاندارد  اس ــق  مطاب  )Secondary(  0/2S ــو  اکتی

IEC62053-22 مي باشد.
از سایر پارامترهاي مورد اندازه گیري نیز مي توان به 
فرکانس، میزان عدم تعادل ولتاژ و جریان و جریان 

نول اشاره نمود.

اندازهگیريکیفیتتوان
ــت هارمونیک هاي  ــتگاه مدل B851 قادر اس دس
ــا مرتبه 23 اندازه گیري نماید و  ولتاژ و جریان را ت

ــددي و نمودار بر روي صفحه ی  آن ها را بصورت ع
LCD گرافیکي خود نمایش دهد.

ــاج کل هارمونیکي  ــاي اعوج ــن پارامتره همچنی
ــاج کل هارمونیک هاي فرد و زوج  )THD( و اعوج
ــب Kfactor براي ولتاژ و  )EHD و OHD( و ضری

جریان را محاسبه و نمایش مي دهد.
ــت ثبت حالت هاي  ــز اندازه گیري B851 قابلی مرک
گذراي ولتاژ و جریان را دارا مي باشد و بدین وسیله 
مي توان sag & swell ولتاژ و میزان اضافه جریان 
ــیکل برق شهر روي  و مقدار زمان آن را در واحد س

نرم افزار مشاهده نمود.

امکاناتجانبيوسايرمشخصات
ــا پروتکل ــورت RS485 ب ــتگاه داراي پ ــن دس  ای

MODBUS RTU است و در صورت نیاز مي توان 
پورت دوم RS485 را نیز به آن اضافه نمود. امکان 
ــه نرم افزارهاي  ــتگاه و اتصال ب ــدن دس ــبکه ش ش
ــگ مانند Citect و Wincc و حتي انواع  مانیتورین
ــتگاه  ــت. صفحه نمایش دس ــا فراهم اس PLC ه
ــت و  ــت زمینه ی آبي اس بصورت LCD با نور پش
پارامترها با سه سایز مختلف روي صفحه ها نمایش 
ــتاندارد  ــتگاه مطابق اس ــاد دس ــوند. ابع داده مي ش
ــت و محدوده دماي کار از c°10- تا  DIN96 اس

c°55 مي باشد.

امکاناتمنحصربهفرد
ــري B851 داراي کارت حافظه ی  ــز اندازه گی مرک
ــت، این حافظه قابلیت  داخلي با ظرفیت 4GB اس

ــا پریود یک  ــه ی پارامترهاي الکتریکي ب ثبت کلی
ــال را دارا  ــار، به مدت بیش از 12 س ــه یک ب دقیق
 SD مي باشد. با استفاده از کارت حافظه ی خارجي
ــي و به رایانه  ــات داخلي را کپ ــز مي توان اطالع نی
ــدن  ــتگاه قابلیت به روز ش ــل نمود. این دس منتق
ــه ی خارجي را نیز  ــزار از طریق کارت حافظ نرم اف

دارا مي باشد.
ــوان 4 خروجي  ــور B851 مي ت ــگام خرید کنت هن
ــن خروجي ها عالوه  ــفارش داد. ای دیجیتال نیز س
ــراي اعالم آالرم ها  ــر پالس هاي انرژي مي توانند ب ب
یا حفاظت سیستم هاي مختلف استفاده شوند. این 
ــک PLC که در داخل کنتور تعبیه  کار از طریق ی

شده است انجام مي گیرد.

سوابقوتايپتست
ــتگاه مرکز اندازه گیري  تاکنون بیش از 8000 دس
ــات  ــوي، کارخانج ــار ق ــت هاي فش B851 در پس
ــر ایران  ــت و گاز در سراس ــع نف ــرف و صنای پرمص
ــده است. این دستگاه داراي تایپ تست از  نصب ش
آزمایشگاه هاي EPIL و NRI مي      باشد که بر اساس 
استاندارد IEC 62053-22 انجام شده است. براي 
ــن محصول و  ــتر در مورد ای ــب اطالعات بیش کس
ــب آن مي توانید به  ــت مرجع نص ــاهده فهرس مش

سایت شرکت باسط پژوه مراجعه نمایید.

         تلفن:    021-44268342-5
نمابر:       021-44268362

www.basetp.com

مرکزاندازهگیريپارامترهايالکتريکي؛
محصول شرکت باسط پژوه تهران

شرکت کنترل دیجیتال نوین 
مشخصات فنی و فیلم های آموزشی

 www.HLCgroup.ir  
مشاوره ی تخصصی و نمایشگاه دایمی

88848075-88843025 
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تصويری

اغلب سیستم های نظارت تصویری، به صورت تمام 
ــت کار می کنند، بنابراین باید ازضریب اطمینان  وق
ــند. این موضوع در محیط های  باالیی برخوردار باش
ــتم های  ــگاه، مترو و یا سیس ــی نظیر پاالیش صنعت
کنترل ترافیک شهری اهمیت بیشتری پیدا می کند. 
کمپانی موگزا این مسأله را با تولید محصوالتی که 
در دمای 40 - تا 75 درجه کار کرده و دارای بدنه 
ــرای محافظت از تجهیزات در برابر باران  IP66 ) ب
ــتند، محقق نموده است. موضوع  و گرد و غبار( هس
ــارت تصویری  ــه در کاربرد های نظ مهم دیگری ک
ــود، بحث کیفیت تصاویر است. موگزا  مطرح می ش
 ،De-mist ــر ــری از قابلیت هایی نظی ــا بهره گی ب
WDR و نیز عملگرهای 1IVA توانسته به خوبی 
ــد. در ادامه، نحوه ی  ــت تصاویر را بهبود بخش کیفی

عملکرد این قابلیت ها را بررسی می  نماییم:

قابلیتDe-mistبرایتصويربرداریبهتر
درمه،بارانوبخار

ــای  الگوریتم ه از   De-mist ــه ی  گزین  
ــرفته ای برای بهبود کیفیت تصاویری استفاده  پیش
می کند، که در محیط های مرطوب گرفته شده اند.

قابلیتWDRبرایمحیطهایداراینور
پسزمینهیباال

ــرای  ب ــری  متنوع ت ــای  رنگ ه از    2WDR
ــور همزمان دارای نقاط خیلی  محیط هایی که به ط
ــن هستند استفاده می کند. اکثر  تیره و خیلی روش
ــتیبانی  ــای IP موگزا  این قابلیت را پش دوربین ه

می کنند.

قابلیتهایحفاظتی،امنیتیوآالرمهای
IVA

ــتم های نظارت  ــت سیس ــش امنی ــرای افزای ب
تصویری، می توان از گزینه های زیر  استفاده نمود:

ــی که لنز دوربین  Camera Tamper: زمان
دستکاری و یا پوشانده شود و یا حتی در جهت آن 

تغییری ایجاد شود، آالرمی فعال خواهد گردید.
ــک مرز مجازی در فریم  Virtual Fence: ی
ــه حرکتی به  ــد و زمانی ک ــاد می کن ــن ایج دوربی
آنسوی خط انجام شود، باعث فعال شدن یک آالرم 

خواهد شد.
1. Intelligent Video Analysis 
2. Wide Dynamic Range  

Virtual Fence

Alert Zone
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ترانسمیتريونیورسالتك4
قطبي/دوقطبيباقابلیت

ModBus RTUخروجي
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شرکت ایزی ارتباط پارس نماینده رسمی 
MOXA و WESTERMO در ایران

تلفن: 88935400  
www.easyertebat.com

ــر حرکتی که درون منطقه  Alert Zone : ه
ــود، باعث روشن شدن یک آالرم  تشخیص داده ش

می شود.
ــد  می توان ــن  دوربی  :Removed Object
ــدن یک شی از درون فریم را تشخیص  برداشته ش
ــت زمان مشخصی – که توسط  داده و پس از گذش
ــک آالرم را فعال خواهد  ــود- ی کاربر تعریف می ش

کرد.
ــام  Unattended Objects: دوربین اجس
ــرکات غیر معمول را  ــرک را دنبال کرده و ح متح

تشخیص می دهد.
Removed Object

Unattended Objects

تلفن : 021-26200300
فکس : 021-22057629

www.bargco.com
info@bargco.com

ــي قطبي/دوقطب ــک  ت ــال  یونیورس ــمیتر   ترانس
ــیار مناسبي براي تمامي  PR-4104، راه حل بس
ــت و اخیراً  ــی اس ــای  صنعت ــاي و نیازه کاربرده
ــا تولید  ــارک ب ــي  PR Electronicsدانم کمپان
ــی خروج ــاد  ایج ــت  قابلی  PR-4511 ــاژول   م

ModBus RTU  را در تمامي ماژول هاي سري 
ــت. از جمله  4000 و 9000 خود ایجاد کرده اس
مهم ترین مشخصات فنی این ترانسمیترها می توان 

به موارد زیر اشاره نمود:
ــیگنال هاي ورودي  قابلیت اندازه گیري انواع س

تک قطبي/دوقطبي ولتاژ و جریان؛
امکان راه اندازي، اندازه گیري و ایزوالسیون ترانسمیترهاي 2 و 3 سیمه؛

سیگنال خروجي جریان یا ولتاژ تک قطبي/دوقطبي؛
قابلیت تنظیم خروجي به صورت اکتیو یا پسیو؛

 .mS60 زمان پاسخ دهي قابل تنظیم، بین 20 تا
ورودي و خروجي این ماژول مي تواند از طریق LCD ماژول 4511 نشان داده 
ــگر 4511 عالوه بر پیکربندي ماژول 4104 امکان ایجاد خروجي  ــود. نمایش ش

ModBus RTU را نیز به ماژول اضافه مي کند. 

www.prelectronics.com
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MODBUS COMMUNICATION ENABLER

Application
•	 The 4511 detachable display adds Modbus RTU RS-485 serial 

communications to all current and future 4000/9000 units.
•	 The	unit	converts	a	wide	array	of	sensors	and	analog	
device	signals	measured	by	the	system	4000	like	uni-	and	
bipolar mA	and	voltage	signals,	potentiometer,	Lin.	R,	RTD	
and	TC,	to	a	Modbus	communication	line	signal.

•	 When	mounted	on	a	system	9000	device	any	signal	
coming	from	or	going	to	I.S.	classified	area,	like	AI,	AO,	DI	
and	DO	signals,	can	be	converted	to	a	Modbus	network.

•	 All	individual	unit	operating	parameters	can	easily	and	
quickly	be	configured	by	using	the	Modbus	communication	
or	by	using	the	front	display	menu.

•	 The	easily	readable	4511	display	can	be	used	to	read	the	
process	signal,	simulate	the	output	signal,	indicate	sensor	
errors and internal module errors.

Technical characteristics
•	 4511	has	full	4501	functionality	for	unit	programming,	
process	signal	monitoring	and	diagnostics	handling.

•		Modbus	RTU	protocol	is	supported	using	a	serial	RS-485	
communication	wiring.

•	 Multidrop	half-duplex	connection	via	shielded	RJ45	
connector.

•	 High	safe	galvanic	isolation	of	2.5	kVAC	between	the	serial	
wiring	and	the	connected	system	4000/9000	units.

•	 Modbus	parameters	such	as	address,	baud	rate,	stop	bit(s),	
and	parity	bit	are	configured	from	the	4511	display,	which	
also stores parameters.

Mounting / installation / programming
•	 Mounting	in	Zone	2	/	Div	2.
•	 The	4511	can	be	moved	from	one	device	to	another.	 
The	individual	system	4000/9000	unit	configuration	of	
the	first	transmitter	can	be	saved	and	downloaded	to	
subsequent transmitters.

•	 Programmed	parameters	can	be	protected	by	a	user-
defined password.

∙	 Programming	display	for	system	4000	and	9000	devices
∙ Modbus	RTU	protocol	interface	over	RS-485
∙ Monitor process	value	from	the	built-in	display
∙	High	2.5	kV	isolation	to	host	unit
∙	 Shielded	RJ45	Modbus	connector	on	top

APPLICATIONS

Up to 32 devices per segment without the use of a network repeater

Zone	2	/	Cl.	1,	Div.	2,	gr.	A-DSafe Area

ــه  ــري EDR-810 را ب ــي Moxa س کمپان
عنوان یک عضو جدید از خانواده ی محصوالت 
ــایبري با عملکرد گیگابیتي  مرتبط با امنیت س
عرضه کرده است. این دستگاه صنعتي، داراي 
ــه با نرم افزارهاي  ــت ک چند درگاه خروجي اس
Firewall/NAT/VPN و عملیات کلیدزنی 
ــیریاب های صنعتی را تأمین  ــت مس L2، امنی
ــال کارآمد اطالعات را  ــد و امکان انتق مي نمای
ــبکه و وسایل  ــیله از ش فراهم می کند. این وس
ــایبري محافظت  ــي در مقابل حمالت س بحران

مي کند. تجمیع قابلیت های مرتبط با شبکه و ایمني در EDR-810 باعث 
ــتگاه هاي ایمني شبکه با  ــود. دس صرفه جویي در هزینه و نیروي کار می ش
عملکرد گیگابیتي، مي توانند در شبکه هایي استفاده گردند که به دسترسي 
ــتمي نیاز دارند  از راه دور و کنترل از راه دور ایمن جهت دارایی های سیس
ــایبري  ــک محیط امنیتي الکترونیکي را براي حفاظت از دارایی های س و ی
بحراني فراهم کنند؛ مانند سامانه های تلمبه ی آب و تصفیه ی آب و فاضالب 
در تصفیه خانه ها، سامانه های DCS در پلنت های نفت و گاز و سامانه های 

PLC/SCADA در اتوماسیون کارخانجات. 
ــایبري  ــري EDR امنیت س ــت که س ــه باید گف ــوان یک نکت ــه عن ب
ــبکه هاي اتوماسیون صنعتی  ــرفت هاي را براي کاهش آسیب پذیري ش پیش

فراهم مي کند.

www.moxa.com

ايمنيشبکههاياتوماسیون5
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PLCلمسیفشرده7

ــری  ــرده ی س ژانویه PLC -2013 یکپارچه و فش
ــا،  المپ ه  ،Pro-face ــرکت  ش از   LT3000
گراف های اندازه گیری و سایر وسایل نمایشگر را با 
کلیدها، دکمه ها و عملکردهای بهره برداری مختلف 
ــالوه بر کاهش  ــن طراحی ع ــب می نماید. ای ترکی
ــیم و صرفه جویی در فضا، تعداد قطعات  مصرف س
الکتریکی را به حداقل رسانده و بنابراین عمر کاری 

باالتری را تضمین می کند.
ــرده، مجهز  ــتن طرحی فش LT3000 ضمن داش
ــت که  ــتاندارد اس ــای اس ــه ورودی و خروجی ه ب
ــل نماید.  ــورت I/Oهای ویژه عم ــد به ص می توان
ــا  ــای high/low  ت ــرفته ی پالس ه ــرل پیش کنت
 100 kHz  65 و شمارنده های پرسرعت تا kHz
ــت. واسط  ــط این کنترل کننده امکانپذیر اس  توس
ــه تنها از تجهیزات  ورودی/خروجی قدرتمند آن ن
ــزات  ــه از تجهی ــا بلک ــا و المپ ه ــد کلیده نیازمن

ــرفته نیز  ــد موقعیت ده ی پیش ــده ی نیازمن پیچی
پشتیبانی می کند.

 USB ــط همه مدل های LT3000 مجهز به واس
ــتی ــتند؛ در نتیجه راه اندازهای انگش )host( هس

ــان  USB1  را می توان برای جمع آوری و انتقال آس

ــای تولید به کار  ــای صفحه نمایش و داده ه داده ه
ــط اترنت  ــه یک واس ــز ب ــت. LT3000 مجه گرف
ــت که جمع آوری بی درنگ و مدیریت داده های  اس
ــر  ــتفاده از  Pro-Server EX میس تولید را با اس
می سازد. این دستگاه، قابلیت کامل گرافیکی را در 
ــن و تصاویر را  ــت و می تواند مت ــود گنجانده اس خ
ــان دهد.  حتی روی یک صفحه نمایش کوچک نش
کاربر می تواند یک صفحه نمایش رنگی STN و یا 
ــش تکرنگ را برای نیازهای خاص  یک صفحه نمای

خود انتخاب نماید.

www.shorrock.co.za

1. thumb

سامانهیهوشمنداندازهگیري6
اکسیژنمحلول

ــک  ــوري JumoEcoLine O-DO ی ــگر ن حس
ــیژن  ــمند براي اکس ــري هوش ــامانه ی اندازه گی س
ــتحکام  ــي مانند اس ــه مزیت های ــت ک محلول اس
ــز و نیاز  ــدت، انحراف ناچی ــي م ــداري طوالن و پای
ــامانه  ــرات و نگهداري را دارد. این س ــم به تعمی ک
ــالب صنعتي  ــتفاده در کارخانجات فاض ــراي اس ب
ــامیدني، محافظت آب و  ــهري، کنترل آب آش و ش
ــت. این دستگاه عالوه بر  پرورش ماهي مناسب اس
ــت الکتریکي آب، میزان  ــري pH و هدای اندازه گی
غلظت اکسیژن محلول در آب را تشخیص مي دهد 
ــي در اندازه گیري تحلیلي محلول هاي  که امر مهم
ــگر دیجیتال برمبناي  ــت. کارکرد این حس آبي اس
ــت  ــري نوری و روش پرتوافکني اس روند اندازه گی
که برخالف حسگرهاي الکترومکانیکي سنتي، این 
ــري دقیقي را با میزان  ــگرهاي نوري، اندازه گی حس
ــتحکام  انحراف ناچیز انجام مي دهند، پایداري و اس
ــي دارند و به تعمیرات و نگهداري نیازي ندارند.  عال
اطالعات کالیبراسیون و سابقه اي از اندازه گیري هاي 
ــود که  ــگر ثبت مي ش ــر حس ــمت س قبلي، در قس
ــکان برقراری تغذیه  ــیون مجدد، ام بدون کالیبراس
ــگر  ــتفاده ی مجدد را فراهم مي آورد. این حس و اس
ــس فوالد  ــه اي از جن ــادوام در محفظ ــم و ب محک
ــده که در محدوده ی اندازه گیري  ضدزنگ تعبیه ش
ــا ــر ت ــاي کاري صف ــا mg/lit 20 و دم ــر ت  صف

C °60 عمل مي کند. اتصاالت مرتبط با آب جاري 

ــتگاه، به عنوان لوازم جانبي، به  و شناور کردن دس
ــگر مي تواند با  ــود. این حس ــراه آن ارایه می ش هم
 کانکتور RS-458 دستگاه، توسط یک سیم اتصال

 Aquis ــتنده ی ــه یک فرس Modbus RTU ب
ــود.  500RS با کنترل کننده ی یکپارچه متصل ش
ــیله ی فیلد با  ــتگاه فرستنده به عنوان یک وس دس
ــده است.  ولي  درجه ی حفاظت IP67 طراحي ش
ــود.  ــد روي محفظه کنترل نصب ش ــا مي توان تنه
ــاده روي صفحه، انجام عملیات  نمایش متن هاي س
ــت و نور پس زمینه ی صفحه ی  ــان نموده اس را آس
ــرایط ضد  ــداد را حتي در ش ــش، خواندن اع نمای
ــتگاه توسط یک  ــاخته است. دس نور نیز ممکن س
ــخصي با یک برنامه ی کاربردي مناسب  رایانه ی ش
ــود که برنامه ی  و تنظیمات الزم، برنامه ریزي می ش
ــتگاه به مشتریان  مذکور به عنوان لوازم جانبي دس

ــتنده به کاربر امکان  ــتگاه فرس ــود. دس ارایه مي ش
ــرل نمودن و  ــردن، کنت ــن ک ــام عملیات روش انج
ــتگاه را مي دهد. دستگاه  نمایش اطالعات روي دس
ــتنده ی JumoAquis 500 RS خانواده ی  فرس
ــري Aquis را تکمیل  ــزات مورد تأیید از س تجهی
ــراي اندازه گیري  ــت که تجهیزات الزم ب نموده اس
ــزان هدایت  ــایش، می ــیل اکس میزان pH، پتانس
ــي و میزان غلظت بخار یا محلول آمونیاک  الکتریک

را در بر می گیرند. 

www.asstech.co.za
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حسگرراداریجديداندازه
گیریارتفاعمخازن

سويیچبیسیمهوشمند
سطحمايع

PCهایصنعتیقدرتمند

ــگر  ــال حس ــگاه Process Expo امس در نمایش
ــرکت Vega با نام  ــده ی ش راداری موج هدایت ش
ــیله ی  Vegaflex86 به نمایش در آمد. دراین وس
ــي فوق العاده  ــراي کاربردهاي صنعت GWR که ب
ــت ترکیبي از سرامیک  ــاخته شده اس طراحی و س
ــار آخرین آخرین  ــد زنگ در کن ــوز و فوالد ض نس
ــت.  ــطح قرار گرفته اس فناوری های اندازه گیري س
ــرایط ایمن و مطمئن  ــگر، مایعات را در ش این حس
ــار  ــانتیگراد و فش تا دماي عملیاتي 450 درجه س
ــد. این  ــري مي نمای ــار اندازه گی ــدي 400 ب فرآین
ــطح مایعات  ــراي اندازه گیري ارتفاع و س ــیله ب وس
ــي را حتي  ــج دقیق و مطمئن ــت و نتای ایده آل اس
ــانتیگراد تا مثبت  در دماهاي منفي 196 درجه س
ــارهاي 1 تا 400 بار  ــانتیگراد و فش 450 درجه س
ارایه مي کند. حسگر Vegaflex86 براي عملیات 
ــاقولي و  اندازه گیري در دیگ هاي بخار، لوله هاي ش
ــت. گستره ی عملیاتي  لوله هاي جانبي مناسب اس
ــراي اندازه گیري  ــگر به لطف توانایي آن ب این حس

مواد با ثابت دیالکتریک 1.4 و باالتر به طور مجازي، 
ــیال و  ــواع کابلی و پراب کواکس ــت. ان نامحدود اس
 G1½ اتصاالت فرآیندي استاندارد مانند رزوه هاي
ــتاندارد DN50 اجازه ی نصب  ــاي اس A و فلنج ه
ــا محفظه اي را  ــوع تانک ی ــیله روي هر ن ــن وس ای
ــامل مدل هاي ــخه هاي الکترونیکي ش  مي دهد. نس

 Profibus،  Modbus،  HART  ،4-20  mA
ــه  ــتند ک PA و Foundation Fieldbus هس
ــامانه های کنترل  ــان به انواع س ــکان  اتصال آس ام
ــای دوتایي  ــالوه محفظه ه ــد. به ع فرآیند مي باش
ــوم و فوالد  ــتیک، آلومینی ــس پالس ــي از جن و تک
ــتفاده از این وسیله در هر نوع محیط  ضدزنگ، اس

فرآیندي را امکان پذیر مي نماید.
و ــیگنال  س ــردازش  پ ــرفته ی  پیش ــای   قابلیت ه

ــدازی این  ــب و راه ان ــب، نص ــای مناس wizardه
وسیله را تسهیل کرده و اندازه گیری دقیق و پایدار 
ــگر  ــد. از آن جایی که این حس ــن مي کن را تضمی
یافته،  ــعه  ــتاندارد IEC61508 توس براساس اس
ــده است.  الزامات SIL2 و SIL3 در آن رعایت ش
اتصاالت  جوش داده شده و دارای آب بندی کامل، 
ــتگاه را در مورد مواد  ــن دس ــتفاده از ای ایمنی اس

ــت. این حسگر همچنین  خطرناک افزایش داده اس
دارای تأییدیه های استاندارد FM و ATEX براي 

کار در محیط های انفجاری گاز و غبار است.
www.vega.com

شرکت BEI Sensors حسگرهای اثر هال1 سری 
ــای  ــه دارای ورودی/خروجی ه ــود را ک 9960 خ
 IP69K الکتریکی توسعه یافته و درجه ی حفاظتی
ــتند به بازار عرضه کرد.  سري 9960 به دلیل  هس
ــوع، توانایي  ــي جدید و متن ــای الکتریک انتخاب ه
ــیعتري از  سامانه های  برقراري ارتباط با طیف وس
ــترده تري از ولتاژ  ــرل را دارد و محدوده ی گس کنت
ورودي را می پذیرد. این حسگر که بر ارضا کننده ی 
جنبه هاي کلیدي استاندارد ISO7637-2 است، 
با ناپایداري هاي شدید تغذیه از طریق باتري خودرو 
ــازگار مي با شد. مدل هاي جدید، شامل دو نسخه  س
مي باشد که یکي با ولتاژ ورودي 9 تا V30 و جریان 
ــي mA 20-4 و دیگري با ولتاژ ورودي 15  خروج
ــترس  تا V 30 و ولتاژ خروجي 0 تا V 10 در دس
ــند. به عالوه، سري 9960 داراي  مشتریان مي باش
ــراي عملکرد در  ــک درجه ی حفاظت IP69K ب ی
فشارهاي باال و عملیات شستشو در دماي باال است 
که به حسگر امکان آن را مي دهد که در محیط هاي 
ــود نیز به خوبي  ــوب، آلوده و غبارآل خیس و مرط
ــراي کار در محیط هاي کثیف  ــل کند، چراکه ب عم
ــت.  ــده اس یا خاک آلود، به طور کامل آب بندي ش
ــري 9960 در چند مدل مختلف،  ــگرهاي س حس
ــي در تعداد کم نیز با زمان تحویل یک هفته اي  حت
ــا قابلیت  ــگرها ب ــتند. این حس ــترس هس در دس

1. Hall Effect

چرخش 360 درجه، توانایي کاربرد و سازگاري در 
ــیعي از عملیات با حرکات چرخشي  محدوده ی وس
ــي اثر هال در  را دارند. بکارگیري فناوری غیرتماس
این حسگر، باعث شده که حسگرهاي سري 9960 
به حسگرهاي مناسب و قوي براي کنترل تجهیزات 
ــري حسگرها براي  ــي تبدیل شوند. این س چرخش
ــتند، مانند  ــن ایدهآل هس کار در محیط هاي خش
موقعیت پدال و فرمان خودروهاي مورد استفاده در 
ــاورزي و استخراج معدن،  عملیات ساختماني، کش
کنترل سرعت و سکان در کشتي، موقعیت چرخ و 
دریچه ی کنترل براي حمل مواد و وضعیت شیر در 

کنترل فرآیندها.  
www.beisensors.com

 Phoenix Contact  ــرکت ــه 2012 - ش ژانوی
ــری محصوالت Valueline یک خود مفهوم  با س
ــیدن1  »ماژوالر« را برای کاربردهای به تصویر کش
ــی مبتنی بر  ــیون صنعت ــد، رباتیک و اتوماس فرآین

1. Visualization

ــت. واحد  PCهای صنعتی قدرتمند ارایه کرده اس
مبتنی بر رایانه ی صنعتی را می توان به عنوان یک 
ــگر و گزینه های  ــیک با یک نمایش PC پنلی کالس
ــب مختلف پیکربندی نمود و در دمای محیطی  نص

تا 55 درجه ی سانیتیگراد به کار گرفت.
ــا، از قبیل  ــف عملکرده ــترش طی ــرای گس ب
ــکل  ــرد امنیتی در ش ــک عملک ــازی ی یکپارچه س
ــیریاب PCI، هم واحد پایه و هم PC پنلی را  مس
ــکاف  PCI توسعه داد.  می توان به وسیله ی دو ش
ــگرهای  فرآیندهای پیچیده را می توان روی نمایش
ــی TFT با قطر 300 تا mm 600 قطری به  لمس

تصویر کشید. 
ــک کاری  ــاوری خن ــا دارای فن ــن IPCه ای
ــتن  ــه ی آن ها ضمن داش ــتند. هم ــدون فن هس ب
 Intel ــرکت ــاخت ش ــف س ــگرهای مختل پردازش
ــی و کاربردهای  ــای معمول ــد در کاربرده می توانن
دارای الزام مصرف انرژی بهینه به کار روند. طراحی 
ــت که تعمیر و  این PCهای صنعتی به گونه ای اس
ــت و قطعات اصلی آن ها  ــاده اس نگهداری آن ها س
ــخت یا باتری در کم ترین قابل  ــک س از قبیل دیس

تعویض است.
www.phoenixcontact.co.za 
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ــال در حالی گرامی  ــی صنعت و معدن، امس روز مل
ــد که دولت دهم آخرین روزهای استقرار  داشته ش
ــت سر می گذاشت. در این گرامی داشت  خود را پش
از 72 واحد و پیشکسوت نمونه ی صنعتي و معدني 
ــد. 4 مرکز تحقیق و توسعه، 3 واحد فني  تقدیر ش
ــي، 2 طرح صنعتي و معدني، 3 بهره بردار  و مهندس
ــد بهره بردار معادن روباز،  معادن زیرزمیني، 6 واح
ــرکت  ــف، 9 واحد صنایع معدني و 11 ش 2 مکتش
صنایع غیرفلزي بخشي از واحدهاي نمونه ی امسال 
بودند. امسال 5 شرکت صنایع نساجي و پوشاک، 6 
شرکت صنایع فلزي،  برق و الکترونیک و 6 شرکت 
صنایع ماشین سازي و نیرو محرکه نیز مورد تقدیر 
ــال از 4 نفر از مدیران  ــرار گرفتند. همچنین امس ق
ــوت  ــي، 1 نفر پیشکس ــهرک هاي صنعت ــل ش عام
ــوت صنایع نساجي  صنایع غیرفلزي، 1 نفر پیشکس
ــوت صنایع فلزي، برق و  ــاک، 1 نفر پیشکس و پوش
ــوت صنایع ماشین سازي  الکترونیک، 1 نفر پیشکس
و نیرو محرکه، 3 نفر پیشکسوت صنایع معدني و 2 

پژوهشگر پیشکسوت تقدیر به عمل آمد.
ــت، معدن  ــاون وزیر صنع ــتري، مع حمید اش
ــت روز صنعت  ــتاد بزرگداش ــارت و رییس س و تج
ــاره به نقش  ــم با اش و معدن، در ابتدای این مراس
پررنگ بخش خصوصي در گرامي داشت روز صنعت 
و معدن گفت: »امسال مسؤولیت برگزاري همایش 

ــر عهده ی خانه صنعت،  روز ملي صنعت و معدن ب
معدن و تجارت ایران قرار گرفت و واحدهاي دولتي 
ــت به عنوان  ــعه ی مدیری ــت معاونت توس به ریاس
ــتیباني و نظارت ایفا  بازوي حمایت کننده نقش پش
ــال 1376 تاکنون  ــد.« وی افزود: »البته از س کردن
که مراسم روز صنعت و معدن برگزار شده، بسیاری 
ــکل ها و  ــوط به این روز بر عهده ی تش ــور مرب از ام
انجمن هاي صنعتي و معدني بوده است.« اشتری با 
ــال 1381 تا 1389 وزارت صنایع  بیان این که از س
ــم را  ــور هماهنگي برگزاري این مراس ــادن ام و مع
ــال  ــت، ادامه داد: »از ابتداي س ــته اس برعهده داش
1390 و با توجه به آمادگي تشکل ها و انجمن هاي 
ــم، نقش  صنعتي و معدني براي برگزاري این مراس
انجمن ها در برگزاري مراسم این روز پررنگ تر شد 
و در سال جاري برگزاري این همایش به نماینده ی 

تشکل هاي بخش خصوصي واگذار شد.«

سرمايهگذاري۱20هزارمیلیاردتومانيدر
حوزهیصنعتومعدن

ــدن و تجارت  ــري، وزیر صنعت، مع ــدي غضنف مه
ــرمایه گذاري انجام شده از  ــم میزان س در این مراس
ــوي بخش هاي دولتي و  ــال 1384 تاکنون از س س
ــور را 120  خصوصي در بخش صنعت و معدن کش
ــزار میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: »این میزان  ه

ــش برابر مدت مشابه پیش از آن است که 16/5  ش
هزار میلیارد تومان بود.« وي در مقایسه ی عملکرد 
ــاله ی دولت هاي نهم و دهم با دولت هاي  هشت س
ــده در  قبلي تعداد پروانه هاي بهره برداري صادر ش
دولت فعلي را 55 هزار فقره ذکر کرد و افزود: »این 
ــال پیش 32 هزار فقره بود که  ــت س تعداد در هش
ــان مي دهد.« غضنفري رشد  ــد 1/7 برابري نش رش
صدور پروانه هاي اکتشاف معدني را 1/3 درصد بیان 
ــرد و ادامه داد: »چهار هزار میلیارد تومان بودجه  ک
ــاري در نظر گرفته  ــال ج براي بخش معدن در س
ــاف  ــت که 15 درصد آن به بخش اکتش ــده اس ش
ــه کرد: »تعداد  ــاص خواهد یافت.« وي اضاف اختص
ــتم سه هزار و 600 مورد  معادن فعال در دولت هش
ــود که در دولت هاي نهم و دهم به پنج هزار مورد  ب

افزایش پیدا کرد و رشد 1/4 برابري یافت.«
ــاره به  ــارت با اش ــدن و تج ــر صنعت، مع وزی
ــده گفت: »تولید فوالد  ــازي هاي انجام ش ظرفیت س
ــود که تا  ــتم 10 میلیون تن ب ــام در دولت هش خ
ــن افزایش خواهد  ــه 24 میلیون ت ــال ب پایان امس
ــد محصوالت فوالدي را در  یافت.« وي میزان تولی
ــرد که این  ــتم 13 میلیون تن اعالم ک ــت هش دول
ــه برابري به 31  ــد نزدیک به س ــم اکنون با رش رق
میلیون تن رسیده است. غضنفری رشد در حوزه ی 
ــرامیک، خودرو و  ــازي تولید کاشي و س ظرفیت س

درآخرينگرامیداشتروزصنعتدردولتدهمعنوانشد:

حال صنعت فقط به روایت آمار 
خوب است محمدعلی دیانتی زاده
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حال صنعت فقط به روایت آمار...

ــر اعالم کرد و افزود: »ظرفیت  آلومینیوم را دو براب
ــتگاه  ــه دو میلیون دس ــودرو هم اکنون ب ــد خ تولی
ــت.« وي همچنین از افزایش  ــیده اس در سال رس
ــیلوها به شش میلیون  ــازي در س ظرفیت ذخیره س
ــتخراج معادن از  ــت: »اس تن خبر داد و اظهار داش
ــیده است  150 میلیون تن به 390 میلیون تن رس
که رشد 2/5 برابري را نشان مي دهد.« وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با اشاره به آمار جمعي تولید خودرو 
ــتم با دولت هاي نهم و دهم ادامه داد:  در دولت هش
»مجموع تولید خودرو در دولت هشتم 3/3 میلیون 
دستگاه بود که این رقم در دو دولت نهم و دهم به 

10 میلیون دستگاه بالغ شده است.«
به گفته ی غضنفري تولید فوالد خام نیز در دو 
دوره ی مقایسه اي از 56 میلیون تن به 94 میلیون 
ــد 1/7 دهم  ــت که رش ــن افزایش پیدا کرده اس ت
ــان مي دهد. وي میزان افزایش تولید  برابري را نش
ــیمان را در دو دوره ی مذکور از 230 میلیون تن  س
به 400 میلیون تن عنوان کرد. وزیر صنعت، معدن 
ــخنان خود با بیان رتبه هاي  و تجارت در ادامه ی س
ایران در مقیاس جهاني یادآور شد: »رتبه ی جهاني 
ــال 1384 به 15 کاهش  ــد فوالد از 22 در س تولی
یافته و رتبه ی تولید سیمان نیز در این دوره از 14 
ــن از 13 به 9 و مس از 25 به 20  ــنگ آه به 8، س
ــت.« وي همچنین رتبه ی جهاني تولید  رسیده اس
خودرو در سال 1384 را 10 ذکر کرد و گفت: »این 
رتبه سپس به 13 رسید، اما با کاهش تولید به 18 
افزایش یافت.« غضنفری آمار صادرات غیرنفتي در 
ــال 1384 را 38 میلیارد دالر ذکر کرد و افزود:  س
ــه 215 میلیارد دالر  ــال 1390 ب ــن آمار در س »ای
ــت.« وي حجم کل تجارت خارجي در  ــیده اس رس
ــال 1384 را 200 میلیارد دالر و در سال 1390  س
ــرد و ادامه داد: »این  ــارد دالر عنوان ک ، 635 میلی
آمار حاکي از رشد 3/2 برابري در این بخش است.« 
ــي در  وزیر صنعت، صادرات خدمات فني و مهندس
ــال 1384 را 2/7 میلیارد دالر و در سال 1390  س
ــارد دالر اعالم کرد  ــد هفت برابري، 21 میلی با رش
ــادرات غیر نفتي  ــت: »به طور میانگین در ص و گف

ساالنه 22 درصد رشد داشته ایم.«
وي همچنین با اشاره به اقدامات پیش گیرانه ی 
ــزود: »با پیش  ــا اف ــا تحریم ه ــه ب ــت در مقابل دول
ــز مبادالت  ــاد مرک ــا ایج ــکل ارزي، ب ــدن مش آم
ــراي اولین بار براي  ــدي کاالها، ب ارزي و اولویت بن
ــت کردیم و  ــه ی وارداتي اعالم ممنوعی ــزار تعرف ه
ــدیم.«  ــن مانع صادرات برخي مواد خام ش همچنی
ــه ارز مرجع به  ــري ادامه داد: »پس از این ک غضنف
ارز مبادله اي تبدیل شد، اقدام به نصف کردن تمام 
ــه ی آمار  تعرفه ها کردیم.« وی همچنین در مقایس
ــال هاي 1390 و 1391 گفت: »در برخي  تولید س
ــد  بخش ها مانند تولید کمباین، فیبر و تراکتور رش
ــد 10  ــد نئوپان، نخ و الیاف رش ــد و تولی 30 درص
ــد یخچال،  ــتیم و در تولیداتي مانن ــدي داش درص

ــج درصدي و خودرو  ــزر و تلویزیون کاهش پن فری
ــته ایم.« وي با بیان این که  کاهش 50 درصدي داش
ــت، به رشد  به زبان آمار حال و روز تولید خوب اس
47 درصدي آمار تولید در بورس از سال 1390 به 
ــد صنعت در این  ــاره کرد و افزود: »رش 1391 اش
ــت.« غضنفري همچنین  ــدت 59 درصد بوده اس م
ــورس را 117 درصد،  ــزي در ب ــد کاني هاي فل رش
سیمان  را 40 درصد و خودرو را منهاي 28 درصد 
ذکر کرد و ادامه داد: »80 درصد سرمایه گذاري در 
بخش تولید از سوي بانک ها تأمین شده است.« وي 
چاره ی اصلي براي تحریم را تولید صادرات گرا ذکر 
ــادرات را جدي بگیریم. زیرا  ــرد و گفت: »باید ص ک

نمي توان کشور را بدون ارز مدیریت کرد.«

ضرورتحمايتدولتآيندهازتشکلهاو
پايهريزیآشتیملی

ــرد، رییس خانه  ــادی غنیمی ف ــم، ه در این مراس
ــران نیز پایه ریزی برای  ــت، معدن و تجارت ای صنع
ــتی ملی را ضروری خواند و گفت: »آغاز  شروع آش
ــت که  ــتی ملی از موضوعات مهمی اس و ایجاد آش
همه ی نیروها و دستگاه ها باید نسبت به تحقق آن 
ــتی ملی، آشتی با جهان  تالش کنند و به دنبال آش
نیز باید مد نظر قرار گیرد.« وی با بیان این که سال 
گذشته با انواع تحریم ها و فشارهای خارجی روبه رو 
ــن تحریم ها در عین حال موجب  بودیم، افزود: »ای
شد آرزوی چندین ساله ی صنعتگران یعنی حضور 
ــر بخش صنعت و معدن در اعتالی جایگاه  پررنگ ت
ــد.« غنیمی فرد  اقتصادی ایران جامه ی عمل بپوش
ــای غیرنفتی همواره  ــه داد: »تکیه بر درآمده ادام
ــران و تولیدکنندگان بوده  ــت های صنعتگ از خواس
ــت را  ــرایط تحریم زمینه ی توجه به این خواس و ش

فراهم آورده است.«
ــر ادغام  ــت به خاط ــپاس از دول ــن س وی ضم
وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی و تشکیل 
ــارت، گفت: »در همه  ــت، معدن و تج وزارت صنع

ــی یکی بوده  ــت و بازرگان ــا وزارت صنع ــای دنی ج
ــت، چراکه این یکپارچگی به بهره وری بیشتری  اس
ــر این که با این  ــد.« غنیمی فرد با تأکید ب می انجام
ــه ای و  ــات به صورت ریش ــایل و موضوع اقدام مس
ــی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد  علمی مورد بررس
ــت تا به تعامل  ــت، از تمامی دولتمردان خواس گرف
ــته توجه داشته باشند.  این دو بخش بیش از گذش
ــی از عملکرد وزیر  ــکر و قدردان وی در ادامه با تش
صنعت، معدن و تجارت، معاونان وی و مدیران این 
ــان، از دولت  ــبانه روزی آن وزارتخانه بابت تالش ش
ــت تا به مشارکت بیش تر به استفاده ی  آینده خواس
ــکل ها و انجمن های  حداکثری از توانمندی های تش

خصوصی همت گمارد.
ــتار  رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خواس
ــت های  ــی نیازها و خواس ــکاس تمام ــال و انع انتق
ــزود: »از  ــد و اف ــت بعدی ش ــه دول ــران ب صنعتگ
ــکل ها  همه ی فعاالن عرصه ی صنعت، معدن و تش
می خواهم که تعامل سازنده ی خود را با دولتمردان 
ــتار حمایت دولت آینده از  قطع نکنند.« وی خواس
تشکل ها شد  و ادامه داد: »در ساخت کشور همه ی 
ــکل ها بپیوندند تا  ــا باید تالش کنند و به تش نیرو ه
ــود.  ــکل ها زنده بمانند و تالش ها مؤثر واقع ش تش
ــاری و همفکری و  ــت نیز باید راه را برای همی دول

حضور مستمر تشکل ها باز بگذارد.«

صادراتغیرنفتیبخشیازکاهشدرآمد
نفتیراجبرانکرد

ــاون اول رییس جمهور در  ــا رحیمی، مع محمدرض
ادامه ی این مراسم، در واکنش به بخشی از سخنان 
ــدن گفت: »صحبت های  ــس خانه صنعت و مع ریی
ــان طوری بود که گویی در کشور نزاع عمومی  ایش
ــاید  وجود دارد و انگار با مردم جهان هم قهریم. ش
ــن تقاضایی از  ــث طرح چنی ــت ظاهری باع وضعی
ــوی رییس خانه صنعت شده است، در حالی که  س
ــتی ملی نیست و همه با  ــور ما نیازی به آش در کش

ش
زار
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گ
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ــتیم و  ــتیم. با دنیا هم قهر نیس ــتی هس هم در آش
ــرفتی  ــی داریم و اگر جز این بود، پیش ــط خوب رواب
ــال حاضر  ــزود: »در ح ــد.« وی اف ــل نمی ش حاص
ــت که صنعتگران بیش از  ــده اس تحریم ها باعث ش
گذشته در عرصه ی تحوالت صنعتی و معدنی فعال 
باشند.« رحیمی با بیان این که در طول عمر دولت 
دهم شرایط سختی پیش آمد، ادامه داد: »اقدامات 
ــاند؛ در  ــتایش کش رییس جمهور، او را به میدان س
قاره های دور و نزدیک، هیچ جا نیست که شخصیت 
ــناخته نشده باشد، نام او در کنار نام  احمدی نژاد ش
ــالمی و آرمان های انقالب و  ــران جمهوری اس رهب
ــده از حضرت امام همه  همچنین آرمان های بازمان

جا با آواز و صوتی خوش شنیده می شود.«
ــاره به رشد 11 برابری ایران نسبت به  وی با اش
متوسط علمی جهان گفت: »این یک اخطار بزرگ 
به قدرت های ظالم است، چرا که ایران در عرصه ی 
رقابت و خیزش، قله ها را نشانه گرفته است و هیچ گاه 
ــاون اول رییس جمهور در  ــود.« مع متوقف نمی ش
ادامه با بیان این که در دولت احمدی نژاد هیچ کس 
ــارت رنج  ــت، معدن و تج ــدازه ی وزیر صنع ــه ان ب
ــی اوقات در خلوت به خاطر  ندید، افزود: »من گاه
مشکالت پیش آمده برای آقای غضنفری و این همه 
ــمانم  ــک در چش ــت وخیز و نگرانی های او اش جس
ــرده ام. بعضی اوقات هم  ــت و گریه  ک حلقه زده اس
ــار زیاد، کاسه ی چشم آقای غضنفری را خونین  فش
ــارهای ناشی از عدم فروش  می کرد. زیرا همه ی فش
ــتم بانکی بر روی  ــارهای وارد بر سیس نفت و یا فش
شانه ی او سنگینی می کرد.« وی با اشاره به کاهش 
ــکه  فروش نفت ایران از 2 میلیون و 300 هزار بش
در روز به کمتر از یک میلیون بشکه، ادامه داد: »با 
صادرات غیرنفتی توانستیم بخشی از این کاهش را 
جبران کنیم.« رحیمی با بیان این که در دولت نهم 
و دهم جلسات شورای عالی اشتغال چندبرابر دولت 
ــتیم نرخ  قبل از احمدی نژاد بود، گفت: »قصد داش
ــکالت  ــکاری را تک رقمی کنیم که با برخی مش بی

متوقف شد.«

اختصاص9هزارمیلیاردتومانبهبخش
صنعتدرسال92

ــم، محمدرضا فرزین، رییس صندوق  در این مراس

توسعه ملي از اختصاص 9 هزار 
ــان منابع به بخش  میلیارد توم
ــاورزي تا  ــت، معدن و کش صنع
ــر داد و  ــال جاري خب پایان س
ــهم  ــت: »صنعت و معدن س گف
ــدي در تولید ناخالص  25 درص
ــد  ــدي در رش ــي و 36 درص مل
وي  دارد.«  ــور  کش ــادي  اقتص

ــال و نیم  ــعه ملي در دو س ــزود: »صندوق توس اف
ــته بیش از 52 میلیارد دالر منابع ارزي را به  گذش
خود اختصاص داده و در قانون بودجه ی امسال نیز 
ــت که 28 درصد از محل فروش نفت  قید شده اس
و گاز در اختیار این صندوق قرار گیرد که مي تواند 
ــد.« فرزین با بیان این که  نقطه ی اتکاي تولید باش
ــا از طریق بانک ها  ــي نباید تنه ــد تأمین مال فرآین
ــا 18 بانک  ــه داد: »تاکنون ب ــرد، ادام ــورت گی ص
ــه رقم مجموع  ــته ایم ک ــرارداد عاملیت ارزي بس ق
ــارد و 200 میلیون دالر  ــن قراردادها به 34 میلی ای

مي رسد.«
وی از پذیرش 21 میلیارد و 100 میلیون دالر 
ــعه ملی خبر  ــوي صندوق توس پروژه ی ارزي از س
ــغلي  ــت: »این میزان، 80 هزار فرصت ش داد و گف
ــا تکنولوژي باال ایجاد  در حوزه ی صنایع بزرگ و ب
مي کند که 90 درصد این منابع نیز متعلق به بخش 
صنعت و معدن است.« رییس صندوق توسعه ملي 
افزود: »صندوق توسعه ملي 12 طرح پتروشیمي با 
ــارد دالر، 20 نیروگاه با 2/4 میلیارد دالر،  3/3 میلی
ــارد دالر و 176  ــه ی فوالد با 1/8 میلی 31 کارخان
ــت  طرح صنعتي با 2/1 میلیارد دالر را پذیرفته اس
و تأمین مالي مي کند.« وي با اشاره به قراردادهاي 
ــن صندوق با 9  ــدوق ادامه داد: »ای ــي این صن ریال
ــي دارد و در مجموع  ــت ریال ــرارداد عاملی بانک ق
ــان به پروژه هاي صنعت، معدن  6100 میلیارد توم
ــاورزي اختصاص داده است که انتظار مي رود  و کش
90 هزار فرصت شغلي در کشور ایجاد کند.« فرزین 
ــي صندوق به  ــرد: »85 درصد منابع ریال ــه ک اضاف
سرمایه در گردش واحدها اختصاص داده مي شود.«

ــور  ــه تأمین مالي در کش ــان این ک ــا بی وی ب
ابزارهاي متفاوتي دارد که یکي از آن ها نظام بانکي 
ــرمایه است، گفت:  و بقیه متعلق به دولت و بازار س

ــرمایه ممکن  ــن مالي در بازار س ــد تأمی »براي رش
ــاز به اصالحاتي  ــور نیز نی ــت در نظام مالي کش اس
ــیم.« رییس صندوق توسعه ملي با بیان  داشته باش
ــته تمرکز این صندوق بر  ــال گذش این که در دو س
ــت، افزود:  ــي پروژه هاي داخلي بوده اس تأمین مال
ــا بازارهاي  ــي نمي تواند تنه ــعه مل »صندوق توس
ــه قرار دهد.« وی تأکید کرد:  خارجي را مورد توج
ــتراتژي توسعه ی  ــعه ی ملي باید براساس اس »توس
صنعتي صورت گیرد و این استراتژي باید مشخص 
ــدام بخش ها داراي مزیت  ــتان ک کند که در هر اس

سرمایه گذاري است.«

آزادیاقتصادیالزمهیتوسعهیصنعتی
محسن خلیلي عراقي، رییس کنفدراسیون صنعت 
ایران و انجمن مدیران صنایع، فلسفه ی گرامي داشت 
روز ملي صنعت و معدن را تبیین و تفسیر مشکالت 
ــت و گفت: »باید با تمام توان خود  این بخش دانس
ــتیباني و حمایت کنیم و حق شناس  از دولت ها پش
ــیم.« وی افزود: »آزادي  ــرد همه ی آن ها باش عملک
ــعه ی صنعتی است و  اقتصادي یکي از راه هاي توس
جهان از این رهگذر به توفیقاتي دست یافته است.« 
ــه داد: »همگي باید به پرداخت  خلیلي عراقي ادام
مالیات ها کاماًل اعتقاد داشته باشیم تا از پیوستگي 
ــته شود.« وی یادآور  و اتکاي درآمدهاي نفتي کاس
ــته ضدیت مردم و دولت  ــد: »در سده  هاي گذش ش
متداول بوده است و دولت ها و ملت آن طور که باید 
از هم حمایت و حفاظت نکرده اند که باید تجربه اي 
ــد براي ما تا در خدمت دولت آتي و حق شناس  باش

دولت فعلي باشیم.«
ــیون صنعت ایران خاطرنشان  رییس کنفدراس
ــان کودتای 28 مرداد مرتکب  کرد: »مردم در جری
ــتباه بزرگی شدند و پشت دولت مصدق را خالی  اش
ــال دچار  ــور به مدت 25 س کردند و بعد از آن کش
ــرد که دولت  ــراز امیدواری ک ــد.« وی اب بحران ش
جدید از اشتباهات گذشته درس بگیرد و اختالف ها 
ــه را به حداقل  ــده در جامع ــای ایجاد ش و تضاده
ــتیزي،  ــاند. خلیلي با تأکید بر این که دولت س برس
ــا  ــا زیب ــده و آزردن دولت ه ــادات مأیوس کنن انتق
ــن، ارایه ی طریق، کار  ــت، تأکید کرد: »با تبیی نیس
ــود مورد مرحمت  ــي و حتي انتقاد مي ش کارشناس
ــابقه ی فعالیت خود  ــاره به س دولت بود.« وی با اش
ــوراي عالي صنعت گفت: »در این مدت  در چهار ش
موفق شدیم توافقات حاصل از مذاکرات سه جانبه ی 

حال صنعت فقط به روایت آمار...

 مهدي غضنفري، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
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ــته اعمال  کارگر، کارفرما و دولت را به نحوي شایس
کنیم.« 

برایشکوفايياقتصادراهيجزتوجهبه
مزيتهاینسبيکشورنداريم

ــن  بهرام ــا  ــم، محمدرض ــن مراس ای ــه ی  ادام در 
ــان این که  ــدن ایران با بی ــس خانه ی مع نایب ریی
ــیه  ــه بخش معدن از حاش ــد ک تحریم ها باعث ش
ــران از لحاظ دارا  ــن اقتصاد بیاید، گفت: »ای به مت
ــور برتر دنیا  ــن 10 کش ــواد معدني در بی ــودن م ب
ــي در تأمین مواد  ــرار دارد و مي تواند نقش اساس ق
اولیه ی کشورهاي همجوار داشته باشد.« وي افزود: 
ــمت  ــا در بخش معدن به س ــگاه دنی ــون ن »هم  اکن
ــت و تحقق این نگاه نیازمند  ایجاد ارزش افزوده اس
ــن و راهکارهاي  ــاي نوی ــري از تکنولوژي ه بهره گی
تشویق جذب سرمایه گذاري است.« بهرامن با بیان 
ــبي  این که معدن هم اکنون به عنوان یک مزیت نس
براي کشور محسوب مي شود، ادامه داد: »تحریم ها 
به ما نشان داد که براي شکوفایي اقتصاد راهي جز 
توجه به بخش هایي که داراي مزیت نسبي در آن ها 
ــرد: »تحقق اهداف  ــتیم، نداریم.« وي اضافه ک هس
تولیدي و صادراتي بخش معدن در برنامه ی چهارم 

توسعه، نشان  دهنده ی این مزیت نسبي است.«
ــه از محقق  ــس خانه ی معدن با گالی نایب ریی
ــدن بودجه ی پیش بیني شده در برنامه ی پنجم  نش
ــعه براي بخش معدن، گفت: »اکتشافات امروز  توس
ــق 400 متر را  ــت و حداکثر تا عم ــطحي اس ما س
ــت که در دنیا  ــش مي دهد و این در حالي اس پوش
ــاف در عمق 2000 متر هستیم.« وي  شاهد اکتش
ــور را 57 هزار تن  ــزان ذخایر کش ــزود: »اگر می اف
اعالم مي کنیم، باید بدانیم این حداقل 20 درصد از 
میزان داده هایي است که در اختیار داریم.« بهرامن 
ــي حاکمیت در  ــترش نقش نظارت ــا تأکید بر گس ب
ــوزه ی معادن نیاز  ــوزه ی معادن، تأکید کرد: »ح ح
ــا براي فعاالن  ــاد یک پنجره ی واحد دارد ت به ایج
معدني مشخص شود که متولیان این حوزه تا کجا 

مي توانند حضور داشته باشند.«

درارتباطصنعتودانشگاهآيندهنگريمد
نظرقرارگیرد

ــوت بخش معدن نیز در این  فیروز علي نیا، پیشکس
ــافات جدید را به  ــم با بیان این که باید اکتش مراس
ــوق  ــاف عناصر خاکي و مواد نادر س ــمت اکتش س

دهیم، گفت: »اکتشاف هدفمند 
ــعه  ــق و توس ــایه ی تحقی در س
ــاي  کاره و  ــود  مي ش ــق  محق
ــاط  ارتب ــد  نیازمن ــي  تحقیقات
ــت.« وی  ــگاه اس صنعت و دانش
ــاط صنعت  ــان این که ارتب با بی
ــا را در  ــد م ــگاه می توان و دانش
ــا ازجمله معدن  همه ی بخش  ه
ــاند، افزود: »در ارتباط صنعت  به حد مطلوبي  برس
ــرار گیرد و  ــد آینده نگري مد نظر ق ــگاه بای و دانش
ــمت  ــد از ارتقاي کمیت به س ــز بای ــگاه ها نی دانش
اعتالي کیفیت گام بردارند.« علي نیا با بیان این که 
در کشورهاي توسعه یافته هر واحد معدني و صنایع 
معدني خود داراي یک واحد تحقیق و توسعه است، 
ــي در بخش  ــاد تیم هاي تحقیقات ــه داد: »ایج ادام
ــاز ارتباط بین صنعت  معدن، هم مي تواند زمینه س
ــود و هم مي تواند به کیفیت عملیات  ــگاه ش و دانش

معدن کاري و کارهاي صنعتي بینجامد.«
ــه تاکنون در بخش  ــه با بیان این ک وي در ادام
معدن و صنایع معدني پیشرفت  هاي خوبي را شاهد 
ــا ایده آل  ها فاصله داریم، گفت: »طبق  بوده ایم اما ب
برنامه باید هم اکنون به تولید 28 میلیون تن فوالد 
خام می رسیدیم، اما این برنامه محقق نشده و تولید 
ــش از 14 میلیون تن  ــور کمی بی فعلی فوالد کش
ــوت افزود: »یکي از  ــت.« این معدن کار پیشکس اس
ــت و زمان بندي ضعیف در بخش  نقایص ما مدیری
ــود سرمایه گذاري هاي  معدن است که سبب مي ش
ــیم.« وی با  ــاهد نباش ــی را در این بخش ش چندان
ــاف به عنوان  تأکید بر لزوم افزایش بودجه ی اکتش
ــه داد: »بودجه ی  ــت، ادام ــای صنع ــی از پایه ه یک
اکتشاف سازمان زمین شناسی چند سالی است که 
قطع شده و این سازمان در این مدت فقط همایش 

و کنفرانس اکتشاف برگزار کرده است!«

کاهشظرفیتتولیدوخروجسرمايههااز
کشور؛هزينهیالتهاباتسیاسي

ــیني،  ــم، محمد مروج حس ــن مراس ــه ی ای در ادام
ــا تمجید از  ــاجي ایران ب ــس انجمن صنایع نس ریی
ــت جمهوری  ــن روحانی به ریاس انتخاب دکتر حس
ــت: »خوش بختانه مردم با رأی  ــوی مردم، گف از س

ــود، حقوقدانی را انتخاب کردند که  18 میلیونی خ
ــورای امنیت را  ــن کاغذپاره و قطنامه ی ش فرق بی
ــتفاده از کلمات وسواس  به خوبی می داند و در اس
ــی دارد.« وی با بیان این که حال صنعت فقط  خاص
ــزود: »رییس جمهور  ــت، اف به روایت آمار خوب اس
ــت و  منتخب که با رأي باالیی بر روي کار آمده اس
تجارب ارزنده ی دیپلماتیک دارد، باید با روش های 
مدبرانه روابط ایران را در جامعه ی جهاني به عنوان 
یک عضو با فرهنگ از این جامعه احیا کند و بهبود 

ببخشد.«
ــا دنیا باید  ــط ایران ب ــه داد: »رواب ــروج ادام م
ــنگین  ــش از این هزینه هاي س ــود تا بی ــم ش ترمی
ــود.« وي  ــه جامعه تحمیل نش ــي ب التهابات سیاس
ــي  ــنگین سیاس اضافه کرد: »تحمیل هزینه هاي س
ــت که از یک سو بخش  ــده اس به جامعه موجب ش
ــوي  ــود و از س تولید ما با کاهش ظرفیت مواجه ش
ــرمایه هاي بخش تولید به جیب چیني ها و  دیگر س
ــاجي با  ویتنامي ها برود.« رییس انجمن صنایع نس
ــي ایران  ــاره به تأثیر مثبت بهبود روابط سیاس اش
ــاید در سه سال  ــور گفت: »ش با دنیا بر اقتصاد کش
آینده ما سال هاي سختي را پیش روی خود داشته 
ــتي با جهان و امید مردم کشور به  ــیم، اما آش باش

آینده، تحمل این سختي ها را شیرین مي کند.«

بیانیهیصنعتگرانومعدنکاران
ــه ی صنعتگران و  ــم، مجموع ــن مراس ــان ای در پای
ــت روز  ــبت گرامی داش ــور به مناس معدنکاران کش
ــادر کرد. در این  ــی صنعت و معدن بیانیه ای ص مل
بیانیه آمده است: »راهبرد اصلی کشور شامل ایجاد 
ــادی پویا، رفاهی عادالنه و اجتماعی متکی بر  اقتص
ــعه ی  ــول اخالقی و ارزش های ملی، تداوم توس اص
صنعتی در جهت ارتقای بهره وری دیگر بخش های 
اقتصادی با محوریت تعامل با جهان است. همچنین 
ــارکت بخش خصوصی  ــش حضور و مش باید افزای
ــازی ها و  ــکل های مرتبط با آنان در تصمیم س و تش
تصمیم گیری ها و ایفای نقش سیاست گذاری دولت 
در قالب ترتیب نهادی جدید و متناسب با نیازهای 

توسعه ی کشور مورد توجه باشد.«
ــه ی صنعتگران و  ــد مجموع ــکات مورد تأکی ن
ــت و معدن به این  ــور در روز صنع معدنکاران کش

حال صنعت فقط به روایت آمار...

 محسن خلیلي عراقي، رییس کنفدراسیون صنعت ایران و انجمن مدیران صنایع

ش
زار

ــ
ــ
ــ
گ



92
اد 

رد
و م

یر 
/  ت

14
و 6

14
5 

ی 
ـاپ

 پی
/ 5

 و 
4 

اره
ـم

 ش
/16

ال
سـ

14

ش
زار

ــ
ــ
ــ
گ

شرح است:
ــب و کار و عملیاتی کردن  1. بهبود فضای کس
ــوص )قانون  ــس در این خص ــوب مجل ــون مص قان
ــتمر فضای کسب و کار( در جهت ایجاد  بهبود مس
بسترهای مناسب برای رونق تولید، از جمله تبدیل 
نقدینگی های سرگردان به سرمایه گذاری های ملی.

ــر تأمین  ــا تأکید ب ــع ارزی ب ــت مناب 2. مدیری
نیازهای تولید ملی و کارآفرینی و ثبات ارزش پول 
ــد محصوالتی که  ــی و همچنین حمایت از تولی مل
ــص ارزآوری مثبت یا  ــه ی رقابتی آن ها با خال عرض

ارزبری منفی همراه است.
3. کاهش مداخله ی دولت در بازار پول و تعیین 
سیاست های مناسب در این حوزه به منظور هدایت 
ــمت تولید و تأمین نیازمندی های  منابع مالی به س

مالی تولید کنندگان کشور.
ــع موجود در  ــت مناب ــازی مدیری 4. کارآمدس
ــازی و  ــت بهینه س ــی در جه ــعه مل صندوق توس
ــی ظرفیت های تولیدی و ارتقای کیفی کار  هم افزای

و سرمایه ی ایرانی.
ــرمایه گذاری در  ــای س ــازی ابزاره 5. متنوع س
ــاختارهای آن و اعمال  ــرمایه و تکمیل س ــازار س ب
ــوم مردم  ــویقی برای حضور عم ــت های تش سیاس
ــه ویژه  ــی ب ــی و بین الملل ــرمایه گذاران داخل و س

منطقه ای در بازار سرمایه.
ــن و مقررات )از جمله  6. تنقیح و اصالح قوانی
ــی، تأمین اجتماعی، کار،  اصالح قانون پولی و بانک

ــهیل فعالیت  در بخش های  مالیات ها و...( برای تس
تولیدی و رفع موانع سرمایه گذاری در سطح ملی با 

رویکرد ثبات نسبی در قوانین.
ــرمایه، کار،  ــعه ی فرهنگ حمایت از س 7. توس
ــتفاده از متخصصان  ــا و خدمات ایرانی با اس کااله

و صاحب نظران.
ــر  ام ــت در  ــه ی اداری دول ــذف مداخل 8. ح
ــای  ــیوه های بازار ه ــت از ش ــذاری و متابع قیمت گ
رقابتی در این حوزه در کنار خلق ابزارهای مناسب 
ــکل های  ــتفاده از توانمندی های تش ــه اس )از جمل
مردم نهاد( به منظور رعایت حقوق مصرف کنندگان.

ــی و ارزیابی روند خصوصی سازی ها و  9. بررس
ــت تعالی عملکردی آن از طریق رفع  تالش در جه
کاستی های قانون اصل 44 و آیین نامه های مصوب 

و روش های اجرایی  آن.
ــرای قانون هدفمند کردن  10. بازنگری در اج
ــادل در اقتصاد کالن و  ــا در جهت ایجاد تع یارانه ه
ــت و افزایش  ــت از تولید، بهبود محیط زیس حمای

کارایی حامل های انرژی.
ــترش سیاست های موجود در  11. تعمیم و گس
ــایر بخش های  هم افزایی میان صنعت و معدن به س
ــاورزی، خدمات( در  ــت، کش ــور )نف اقتصادی کش
ــش تولید ناخالص  ــای بهره وری و افزای جهت ارتق

ملی.
12. استقرار عدالت مالیاتی جهت ارتقای درآمد 
ــهود  ــایی منابع جدید و نامش ملی از طریق شناس

ــیر کاهش  درآمدی و وصول مالیات از آن ها در مس
فشارهای مالیاتی از واحدهای تولیدی.

13. کارآمد کردن نظام توزیع کشور با استفاده 
ــازی و اطالع رسانی و کاهش  از ساز و کار شفاف س
ــامان دهی،  ــژه با س ــه وی ــی ب ــای معامالت هزینه ه
ــعه ای و  ــترش و حمایت از نهادهای مالی توس گس

بیمه ای.
و  ــار  آم ــازی  به هنگام س و  ــازی  شفاف س  .14
ــهیل دسترسی به آن و اطالع رسانی  اطالعات و تس
ــرمایه گذاری در  ــای س ــاد و فرصت ه ــورد ابع در م

رشته های مختلف.
ــی و بهبود  ــرمایه های اجتماع 15. توجه به س
ــازمان ها و صندوق  های تأمین اجتماعی  عملکرد س
ــالمت نیروی کار و  ــور ارتقای رضایت و س به منظ

افزایش بهره وری و تولید ملی.
ــت و بنگاه های اقتصادی  16. ایجاد اعتماد دول
از طریق خوش حسابی و پای بندی به ایفای به موقع 

تعهدات.
ــع  صنای ــی  خال ــای  ظرفیت ه ــل  تکمی  .17
ــا  ــام ب ــی نیمه تم ــای صنعت ــدازی طرح ه و راه ان

سیاست های مناسب.
ــع معدنی در  ــهم معدن و صنای 18. ارتقای س
ــت  دادن به تأمین مواد  ــد ناخالص ملی و اولوی تولی
ــز تصویب و  ــور و نی ــورد نیاز صنایع داخلی کش م
ــتراتژی توسعه ی معدن کشور از  اجرایی کردن اس
ــامان دهی امکانات و ظرفیت های موجود  طریق س

حول نقشه ی راه مشخص.
ــی  تخصص ــای  قابلیت ه ــای  ارتق  .19
ــان جهت ورود  ــاده کردن آن ــالن و آم فارغ التحصی
ــازی و بهبود  ــه بازس ــز کمک ب ــازار کار و نی ــه ب ب
مهارت های حرفه ای متناسب با نیازهای بخش های 

مختلف اقتصادی.
ــان با تأکید بر  ــترش اقتصاد دانش بنی 20. گس
ــاخت های  ــعه ی مؤلفه هایی مانند بهبود زیرس توس
ــهیل تبدیل دستاوردهای پژوهشی به  ارتباطی، تس
ــرد آن، حمایت قانونی از  ــترش کارب فناوری و گس
ــخاص حقیقی و حقوقی و مرتبط کردن  حقوق اش
ــی با بخش های تولیدی  بخش های علمی و پژوهش

کشور.

  هادی غنیمی فرد، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران

 محمدرضا فرزین، رییس صندوق توسعه ملي
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همایش »تعامل اتاق های بازرگانی و سازمان تأمین 
ــدگان اتاق ها در هیأت های  اجتماعی و نقش نماین
ــازمان تأمین اجتماعی« با  ــخیص مطالبات س تش
ــؤوالن اتاق های بازرگانی ایران  حضور جمعی از مس
ــا و دبیران کل اتاق های شهرستان ها،  و تهران، رؤس
ــازمان تأمین اجتماعی و رؤسا و مدیران  معاونان س
ــازمان، نمایندگان اتاق های  کل ادارات تابعه این س
ــخیص مطالبات،  ــران در هیأت های تش تهران و ای
ــیون حقوقی اتاق تهران، نمایندگان  اعضای کمیس
ــی وزرات  ــرکل حقوق ــی، مدی ــکل های صنعت تش
ــور  صنعت، معدن و تجارت، قاضی دیوان عالی کش
ــعبه تجدید نظر تأمین اجتماعی و تنی چند از  و ش
ــان و مشاوران بیمه ای در روز دهم تیر ماه  کارشناس
ــال جاری در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن  س

و کشاورزی ایران برگزار شد.
ــیون امور  برگزاری این همایش به همت کمیس
حقوقی اتاق ایران و همکاري معاونت امور استان ها 
ــام گرفت. ــاق ایران انج ــکل های ات ــت تش و معاون

ــی فرآیند رسیدگی به اختالفات و صدور   بررس
ــات، گزارش  ــخیص مطالب ــای تش رأی در هیأت ه
ــی  ــات هیأت ها، بررس ــدگان اتاق ها از جلس نماین
گزارش های نمایندگان در جلسات هر اتاق و اعالم 
ــتان ها و امور  ــه معاونت امور اس ــه  ی آن ها ب خالص
ــازمان تأمین اجتماعی در  حقوقی، اطالع رسانی س
ــلیم کپی پرونده ها  مورد بخش نامه های جدید، تس
ــه،  ــل و بعد از جلس ــان قب ــه مؤدی ــبات ب و محاس
ــانی در مورد آرای دیوان عدالت ادرای و  اطالع رس
برگزاری کارگاه های آموزشی ازجمله مباحث مورد 

تأکید در این همایش بود.
ــن تأثیر نظام جامع بیمه های اجتماعی  همچنی
در محیط کسب و کار، مشکالت واحدهای صنعتی 
و صنوف و قوانین تأمین اجتماعی، نقش نمایندگان 
ــای موجود و  ــا و چالش ه ــان در هیأت ه کارفرمای
راهکارهای مربوط به آن، مفهوم تأمین اجتماعی در 
ــی و قوانین عادی و تبعات آن، معافیت  قانون اساس
ــتفاده های نامطلوب از  حق بیمه ی کارفرمایان، اس
ــتورالعمل  ــی تأمین اجتماعی، دس اختیارات قانون
ــراض پرداخت کنندگان  ــه اعت ــیدگی ب نحوه   ی رس
ــه جانبه گرایی در  حق بیمه ی تأمین اجتماعی و س
ــی از دیگر موضوعات مورد بحث در  تأمین اجتماع

این همایش بود.

یکی از سخنرانان این همایش، مهندس حسین 
ــن صنفی  ــره   ی انجم ــو هیأت  مدی ــادی، عض فره
شرکت های اتوماسیون صنعتی و مدیرعامل و عضو 
ــرکت فراموج پویا بود که با عنوان  هیأت مدیره   ی ش
ــدوي و تجدید نظر؛  ــاختار کنوني هیأت هاي ب »س
ــازمان  ــیدگي به مطالبات بخش خصوصي یا س رس

تأمین اجتماعي؟« سخن گفت.
ــي در  ــن اجتماع ــازمان تأمی ــات س وی مطالب
ــي پیمانکاران و  ــش مهم و حیات ــا را چال قرارداده
ــش خصوصي عنوان  ــور در بخ فعاالن صنعتي کش
ــا و تالش هاي  ــا وجود پیگیري ه ــرد و افزود: »ب ک
ــراي صحیح  ــق چنداني در اج ــه توفی صورت گرفت
ــت نیامده و  ــنامه هاي موجود به دس قوانین و بخش
ــازمان تأمین اجتماعي همچنان بدون در  شعب س
ــرارداد و نامه   ی  واگذارنده   ی کار  نظر گرفتن مفاد ق
ــت هاي پرداختي ماهیانه، مبادرت به اعمال  و لیس
ضریب و اعالم بدهي حتي برخالف قوانین کشور و 

گاه مغایر با بخشنامه هاي سازمان مي کنند.«
فرهادی با یادآوری این که هیأت بدوي تشخیص 
مطالبات متشکل از نماینده   ی وزارت رفاه به  عنوان 
ــت هیأت، نماینده   ی کارگران به انتخاب وزیر  ریاس
ــن اجتماعي  ــوراي عالي تأمی ــده   ی ش ــاه، نماین رف
ــاق بازرگاني و  ــا به انتخاب ات ــده   ی کارفرم و نماین
ــه داد: »در ترکیب این  ــت، ادام صنایع و معادن اس
ــازمان تأمین اجتماعي با بیش  هیأت یک طرف س
ــت که در  از 75 درصد آرا و طرف دیگر کارفرما اس
ــت فقط  25 درصد آرا و نظرات هیأت  بهترین حال
ــاره به ترکیب  ــپس با اش را در اختیار دارد.« وی س
ــکل  ــأت تجدید نظر گفت: »این هیأت نیز متش هی
ــت هیأت،  ــده   ی وزارت رفاه به  عنوان ریاس از نماین
نماینده   ی شوراي عالي تأمین اجتماعي، نماینده  ی 
سازمان  به  انتخاب  رییس  هیأت  مدیره  و مدیرعامل  
سازمان  تأمین اجتماعي، یک نفر قاضي دادگستري 
ــتري و نماینده   ی کارفرما  به انتخاب وزارت دادگس
به انتخاب اتاق بازرگاني و صنایع و معادن است که 
در این ترکیب نیز سازمان تأمین اجتماعي بیش از 
ــد آرا و کارفرما در بهترین حالت فقط 20  60درص

درصد آرا و نظرات هیأت را در اختیار دارد.«
ــرکت های  عضو هیأت مدیره   ی انجمن صنفی ش
ــن هیأت ها  ــا بیان این که ای ــیون صنعتی ب اتوماس

ــاختاری دارند، افزود: »در  ــکل س ماهیتاً و ذاتاً مش
ــب ناقص و ضعیف اعضاي هیأت هاي  واقع در ترکی
ــا و کارشناسان ادارات  بدوي، رؤساي شعب و رؤس
ــعب به  عنوان نمایندگان وزارت رفاه،  کل درآمد ش
شوراي عالي تأمین اجتماعي و دبیر هیأت انتخاب 
ــوي که اعالم بدهی  ــوند، یعنی یک طرف دع مي ش
ــت تا  ــته اس ــرده، خود در مقام قضاوت نیز نشس ک
ــرد خود را نقد و اصالح نماید و کارفرما نباید  عملک
ــته باشد.« وی با  انتظار دفاع از حقوق خود را داش
ــتن چنین ترکیبی، ادامه داد: »با  نقض غرض دانس
اندکي درنگ و تأمل در نحوه   ی رسیدگي و عملکرد 
ــده  ــن هیأت ها، پیش بیني نتایج و آراي صادر ش ای
ــت، اما آیا به راستي  ــط آن ها کار دشواري نیس توس
ــار رعایت  ــش خصوصي باید انتظ ــان بخ کارفرمای
ــرط قضاوت  ــاف و عدالت را که الزمه و پیش ش انص

است، از این هیأت ها داشته باشند؟«
ــان بخش  ــرد: »کارفرمای ــح ک ــادی تصری فره
ــي نتیجه   ی کار و عملکرد هیأت هاي بدوي  خصوص
و تجدید نظر را مثبت ارزیابي نکرده و آراي صادره 
را مغایر با قوانین و بخشنامه هاي موجود و در تضاد 
با منافع و مصالح قانوني خود مي دانند.« وی با بیان 
ــی از درآمد سازمان تأمین اجتماعی از  این که بخش
ــزود: »ضریبی که  ــود، اف همین راه ها حاصل می ش
ــا رجوع به قوانین  ــود ب روی قراردادها اعمال می ش
و لیست های بیمه تعیین نشده، بلکه همان 16,67 
ــه قراردادهای اجرایي  ــت که مربوط ب درصدی اس

است.«
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره ی شرکت فراموج 
ــای تجدید نظر هم  ــا با بیان این که در هیأت ه پوی
ــاس آن  ــق و چارچوبی که میزان بدهی بر اس منط
ــخص نمی شود، ادامه داد: »از  اعالم شده است مش
ــی، آرای هیأت های  ــن اجتماع ــازمان تأمی دید س
بدوی نباید در هیأت های تجدید نظر نقض شود. اما 
ــه معموالً به صورت ناقص در  نقض رأی هایی هم ک
هیأت های تجدید نظر انجام می شود، بدون معیار و 
سلیقه ای است و مشخص نیست که بر چه اساسی 
ــدد a به b کاهش یافته و چرا به c کاهش نیافته  ع
ــده است.« وی خواستار  و یا چرا همان a تأیید نش
ــاتی میان کارفرما با نماینده   ی اتاق  برگزاری جلس
در هیأت تشخیص برای مرور الیحه   ی دفاعیه و نیز 

عضوهیأتمديره  یانجمنصنفیشرکت  هایاتوماسیونصنعتیدرهمايشتعاملاتاقهایبازرگانیوسازمانتأمیناجتماعی:

در هیأت هاي بدوي و تجدید نظر تأمین اجتماعی،

مدعی، در مقام قضاوت نشسته است
شگروه گزارش

زار
ــ
ــ
ــ
گ
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مبنا قرار گرفتن این الیحه در جلسه   ی رسیدگی به 
ــد و اضافه کرد: »متأسفانه الیحه   ی  اعالم بدهی ش
ــنیده و خوانده نمی شود و  دفاعیه   ی کارفرما نیز ش
نه در هیأت بدوی و نه در هیأت تجدید نظر مالک 

قرار نمی گیرد.«
ــرای کاهش تبعات  ــت: »ب فرهادی اظهار داش
ــازمان  ــي از مطالبات خارج از ضوابط س منفي ناش
ــن اجتماعي در قراردادهاي پیمانکاري، اصالح  تأمی
ــخیص مطالبات و  ــدوي تش ــاختار هیأت هاي ب س
ــت  ــر امري ضروري و اجتناب ناپذیر اس تجدید نظ
ــکل هاي  ــارکت جدي تش ــتلزم مش که این امر مس
ــران در تعامل با مجلس  ــش خصوصي و اتاق ای بخ
ــزود: »اما تا  ــت.« وی اف ــط اس ــاي ذي  رب و نهاده
ــیدن به آن جایگاه و تحقق خواسته هاي واقعي  رس
فعاالن بخش خصوصي، اتخاذ تدابیر و راهکارهایی 
ــم کرد، می تواند  ــاره خواه که در ادامه به آن ها اش
ــان در تعدیل آراي  ــخگوي مطالبات کارفرمای پاس
ــدوي و تجدید  ــاي ب ــط هیأت ه ــده توس صادر ش
ــره   ی انجمن صنفی  ــو هیأت  مدی ــد.« عض  نظر باش
ــیون صنعتی بیان کرد: »یکی  ــرکت   های اتوماس ش
ــت هاي  ــات و نشس از این راهکارها برگزاري جلس
ــران با  ــترک اتاق ای ــي مش ــي و تخصص کارشناس
ــي مرتبط و تنظیم  ــکل هاي صنف کارفرمایان و تش
ــه هیأت ها  ــه   ی تخصصي ب ــه   ی لوایح دفاعی و ارای
ــرایط قرارداد و کارگاه  متناسب با موضوع کار و ش

است.«
ــازنده و  وی راهکار بعدی را رایزني و تعامل س
ــر اعضاي هیأت ها  ــر نمایندگان کارفرما با دیگ مؤث
ــنهادي  ــرای حمایت و همراهي آنان با لوایح پیش ب
ــت و ادامه داد: »راهکار دیگر نیز تأیید نکردن  دانس

ــت نمایندگان کارفرما  ــا و ابراز مخالف آراي هیأت ه
ــده توسط  در صورت مغایرت آرا با لوایح تنظیم ش
کارفرمایان است.« فرهادی راهکار بعدی را تشکیل 
ــاي تخصصي و حرفه اي از نمایندگان اتاق و  گروه ه
معرفي آنان به هیأت ها متناسب با موضوع قرارداد و 
تخصص مرتبط عنوان کرد و گفت: »پیگیري اجراي 
قوانین و اعمال بخشنامه هاي موجود ازجمله بند ج 
ــنامه هاي  ــون رفع موانع تولید و بخش ماده 11 قان
14/5 و 14/3 و ارزیابي و پایش عملکرد نمایندگان 
ــب در راستای  اتاق در هیأت ها و اتخاذ تدابیر مناس
حفظ منافع و مصالح کارفرمایان نیز از دیگر تدابیر 
ــه مطالبات کارفرمایان  ــخگویي ب و راهکارهاي پاس
ــط هیأت هاي بدوي و  ــل آراي صادره توس در تعدی

تجدید نظر است.«
وی اضافه کرد: »در ماده 8 همان قانون، دو بند 
ــازمان تأمین اجتماعی وصول  درآمدی است که س
ــا هزینه ای که درمقابل درآمد قرار دارد  می کند، ام
ــل فراموج پویا تصریح کرد:  را نمی بیند.« مدیرعام
ــت که آقایان در مواردی که مخالف  »انتظار این اس
ــه نظر مخالف اهمیت  ــت، ب با قوانین و مقررات اس
ــل در چنین مواردی نظر مخالف در  دهند یا حداق

رأی صادره قابل مشاهده باشد.«
ــاختار  ــای اصالح س ــه راهکاره ــپس ب وی س
ــر پرداخت و اظهار  ــدوي و تجدید نظ هیأت هاي ب
ــت: »ترکیب اعضاي هیأت بدوي نیز می تواند  داش
ــه نفر تغییر یابد که متشکل باشد  از چهار نفر به س
ــه نمایندگي از وزارت رفاه اجتماعي یا  از یک نفر ب
شوراي عالي تأمین اجتماعي و البته نه از بین رؤسا، 
ــعب صادرکننده   ی رأي اولیه،  مدیران و کارکنان ش
ــرف کارفرما به انتخاب  ــک نفر به نمایندگي از ط ی

در هیأت هاي بدوي و تجدید نظر تأمین...

ــوی انجمن ها و  ــا تأیید و معرفی از س ــا و ب کارفرم
تشکل هاي صنفي مربوطه و یک نفر مستقل و آگاه 
ــاري و ضوابط و  ــلط به قوانین ج ــرف و مس و بي ط
دستورالعمل هاي مرتبط با موضوع رسیدگي از بین 
ــان رسمي دادگستري و  قضات یا وکال یا کارشناس
ــلط و توانا به  ــان واجد صالحیت و مس یا کارشناس
ــي و صنایع معادن  ــوع به انتخاب اتاق بازرگان موض

ایران به  عنوان نهاد تخصصي و کاماًل مستقل.«
مدیرعامل فراموج پویا افزود: »همچنین ترکیب 
ــکل از پنج  اعضاي هیأت تجدید نظر نیز باید متش
ــه نمایندگي از  ــد؛ دو نفر ب ــر به این ترتیب باش نف
ــن اجتماعي یا  ــي تأمی ــوراي عال ــاه و ش وزارت رف
ــه نمایندگي از  ــازمان تأمین اجتماعي، دو نفر ب س
طرف کارفرما به انتخاب کارفرما و با تأیید و معرفی 
ــه، یک نفر  ــکل هاي صنفي مربوط ــا و تش انجمن ه
مستقل و آگاه و بي طرف و مسلط به قوانین جاري 
ــط با موضوع  ــتورالعمل هاي مرتب ــط و دس و ضواب
ــان  ــا وکال یا کارشناس ــن قضات ی ــیدگي از بی رس
رسمي دادگستري و یا کارشناسان واجد صالحیت 
ــط اتاق بازرگاني و  ــلط و توانا به موضوع توس و مس
صنایع معادن ایران به عنوان نهاد تخصصي و کاماًل 

مستقل.«
ــت  ــر اس ــرد: »بهت ــنهاد ک ــان پیش وی در پای
ــاق به صورت عمومی  ــه نمایندگان ات به جای این ک
ــرکت کنند و یک هیأت  ــات رسیدگی ش در جلس
ــات ورود نماید، نمایندگان را بر  در همه   ی موضوع
ــاس موضوعات تخصصی تقسیم بندی کنیم که  اس
ــکیل  ــور می توان گروه های تخصصی تش بدین منظ
ــاس  ــا در هیأت ها را بر اس ــدگان اتاق ه داد و نماین

موضوعات تخصصی تفکیک کرد.«

به گزارش دبیرخانه ی انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی شرکت های زیر به تازگی به جمع اعضای این انجمن پیوسته اند.

پارس اتوماسیون سرای
به مدیریت: آقای حسین سرایانی بهابادی

زمینه ی فعالیت: فروش، آموزش، اجرای پروژه، مشاوره، 
تحقیق و توسعه

www.parsautomation :آدرس اینترنتی

فناوران اطالعات سیوان
به مدیریت: آقای محمدتقی خاکی

 MOXA زمینه ی فعالیت: تامین تجهیزات شبکه های
, WESTERMO

www.cone.co.ir :آدرس اینترنتی

ابزار کنترل ارشیا
به مدیریت: آقای غالمرضا فتحی

زمینه ی فعالیت: ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
www.abzar-control.com :آدرس اینترنتی

دی پارت سان آسیا
به مدیریت: آقای علیرضا فتاحی

زمینه ی فعالیت: طراحی و تولید سیستم های کنترل 
پردازش و هوشمند صنعتی و ساختمانی

صنایع راژمان پرداز
به مدیریت: آقای فرشید طرزدار

زمینه ی فعالیت: طراحی و ساخت سیستم های 
مونیتورینگ و کنترل و برد و قطعات الکترونیکی

www.rajmanpardaz.com :آدرس اینترنتی

کنترل توزین پند
به مدیریت: آقای شهرام معتمد

زمینه ی فعالیت: کنترل توزین و واردات لودسل و نمایشگر 
توزین

www.pandtec.com :آدرس اینترنتی

ارسا فرایند
به مدیریت: آقای مهرداد مهربان راد

زمینه ی فعالیت: مجری پروژه های اتوماسیون صنعتی در 
زمینه ی تابلوهای کنترل برق، ابزاردقیق، اعالم حریق

www.afec.ir :آدرس اینترنتی

مولد گشتاور ایرانیان
به مدیریت: آقای غالمحسین برادران

زمینه ی فعالیت: تولید و مونتاژ انواع عملگر قابل نصب 
بر روی تجهیزات صنایع مختلف

www.itg-co.ir :آدرس اینترنتی

مهندسی مشاورین هوشمند پردازشگر نیرو
به مدیریت: آقای افشین مصباح مرجانی

زمینه ی فعالیت: تجهیزات ups-باتری-ژنراتور-طراحی-
مشاوره-نظارت و اجرا-تجهیزات شبکه یارانه

www.pardazeshgarniroo.com :آدرس اینترنتی

خیر مقـــدم به اعضـــای جـــدیــد انجمن
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صنعت هوشمند: جناب آقای مهندس اسالمی 
بـا عـرض سـالم و ادب خدمـت جنابعالی و 
سـپاس از این کـه دعوت مـا را جهت حضور 
در این مصاحبـه پذیرفتید اسـتدعا دارم در 
ابتدا ضمن معرفی خود سـابقه  ی مختصری از 

شرکت آریا ابزار دقیق پیشرو ارایه فرمایید.
ــالم خدمت شما و خوانندگان فهیم  اسالمی: با س
ــمند و تشکر  و فرهیخته   ی ماهنامه   ی صنعت هوش
ــتید. من علیرضا  از وقتی که در اختیار بنده گذاش
ــتم فارغ   التحصیل مقطع کارشناسی  ــالمی هس اس
ــد  ــناس ارش ــت و کارش ــت صنع ــی و بهداش ایمن
ــال حاضر در  ــران که در ح ــگاه ته MBA از دانش
ــمت مدیریت عامل شرکت آریا ابزاردقیق پیشرو  س

مشغول کار هستم.
ــرکت آریا ابزاردقیق پیشرو از  ــته   ی اولیه   ی ش هس
ــال 1378 در قالب واحد ابزاردقیق شرکت  اوایل س
پتساصنعت ،عضو گروه صنعتی پتسا، شکل گرفت 
ــا ابزاردقیق  ــاری آری ــا نام تج ــال 1388 ب و در س
ــی ابزاردقیق به  ــرکت تخصص ــرو به عنوان ش  پیش
ــور پیوست. در این جا فرصت  عرصه   ی صنعت کش

را مغتنم می  دانم تا از حمایت   های ارزشمند آقایان 
ــین  دکتر ثنائی و مهندس صفاری به عنوان مؤسس
ــاصنعت و آریا ابزاردقیق  ــا، پتس ــرکت   های پتس ش
ــمند این دو  ــم. تجارب ارزش ــکر نمای ــر و تش تقدی
ــرکت آریا ابزاردقیق بسیار  بزرگوار تاکنون برای ش

راهگشا بوده است.

صنعـت هوشـمند: زمینـه   ی اصلـی فعالیت 
شـرکت آریـا ابزاردقیق پیشـرو چیسـت و 
پروژه هـای عمده ای کـه تاکنون توسـط این 
شـرکت انجام شـده اسـت چه مواردی بوده 

است؟
ــامل  اسـالمی: ارایه   ی خدمات جامع ابزاردقیق ش
ــب و  ــد، نص ــی، خری ــی مهندس ــوزش، طراح آم
ــه   ی اصلی فعالیت  ــیون زمین ــدازی، کالیبراس راه ان
ــت و فیلدهایی که در آن   ها اقدام به  ــرکت ماس ش
ــتم   های تانک  انجام پروژه می   کنیم عبارتند از سیس
ــوخت،  گیجینگ، مانیتورینگ، مدیریت مصرف س

فلو میترینگ و کنترل فرآیند.
در همین ارتباط تاکنون پروژه   های متعددی توسط 

ــت. تا امروز نیروگاه  ــده اس آریا ابزاردقیق انجام ش
ــرکت تولی پرس،  ــیمان صوفیان، ش هرمزگان، س
ــول، مپنا و یونیلیور  ــات دریایی ایران، ایران تأسیس
ــران از کارفرمایان عمده   ی ما بوده   اند. چند پروژه  ای
ــم در پارس جنوبی به ویژه در فاز 12 با موفقیت  ه

به انجام رسانده   ایم. 
ــت و گاز،  ــع از جمله نف ــام صنای ــور کلی تم به  ط
ــیمی، سیمان و معدن، آب و فاضالب، چوب  پتروش
ــتریان و  ــی از جمله مش ــی و داروی ــذ، غذای و کاغ

کارفرمایان شرکت آریا ابزاردقیق پیشرو هستند.
ــرکت آریا ابزار دقیق پیشرو نماینده   ی رسمی و  ش
ــوبیس  انحصاری کمپانی Endress+Hauser س
ــت و به پشتوانه   ی تیم بازرگانی و دفاتر  در ایران اس
ــی خود قادر به تأمین تجهیزات و تحویل آن  خارج
ــتری یا کشورهای  ــرکت، انبار مش در محل انبار ش

دیگر می باشد.

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

ــناد مناقصه  ــراغ اس ــه به س ــدا ک  اسـالمی: از ابت

مصاحبهبامهندسعلیرضااسالمیمديرعاملشرکتآرياابزاردقیقپیشرو
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برای اصالح کشور بیایید از خودمان شروع کنیم

می   رویم مشکالت ما آغاز می   شود. متأسفانه در اغلب 
 موارد تعریف دقیقی از پروژه در اسناد مناقصه ارایه 
نمی   شود که این امر در تعیین اسکوپ دقیق پروژه 
ما را با مشکل مواجه می   کند. از سوی دیگر شرایط 
ــود از  ــناد مناقصه ذکر می   ش ــی که در اس و ضوابط
ــان تحویل، جرایم  ــه میزان پیش پرداخت، زم جمل
ــی اغلب به    گونه   ای  ــورس ماژور و ... همگ تأخیر، ف
ــا متضمن منافع  ــده   اند که تنه تنظیم و تدوین ش

کارفرماست.  
مشکل دیگر به بحث نوسانات شدید قیمت ارز و در 
مقابل اصرار کارفرما به عقد قرارداد به صورت ریالی 
ــی که هر روز  ــت در وضعیت برمی   گردد. بدیهی اس
قیمت ارز باال و پایین می   شود و گاهی جهش   هایی 
ــب و دور از انتظار را تجربه می   کند عقد  واقعاً عجی
ــک   های فراوانی دارد و در موارد  قرارداد ریالی ریس

متعدد قراردادها ضررده می   شوند.
ــدون  ب ــی  دولت ــای  کارفرماه ــر  دیگ ــرف  ط  از 
 کوچک   ترین توجهی  به  واقعیات  اقتصادی کشور تمامی 
ــک   ها را به بخش خصوصی منتقل می   کنند و  ریس
ــک و  طوری قرارداد می   بندند که کوچک   ترین ریس
ــان نیست و هیچ گوش شنوایی  خطری متوجه ایش
ــکالت پیمانکار یا فروشنده  ــنیدن مش هم برای ش
ــروز کوچک   ترین تأخیری  وجود ندارد. به محض ب
در روند اجرای قرارداد حتی اگر دلیل آن تحریم یا 
تغییر قیمت ارز باشد راهکار ضبط ضمانت   نامه   های 

پیمانکار را در دستور کار قرار می   دهند.

صنعت هوشـمند: آیا شـرکت آریا ابزاردقیق 
پیشرو در زمینه   ی تولید تجهیزات ابزاردقیق 

فعالیت دارد؟
اسالمی: ما کارخانه   ای در شهر صنعتی پرند داریم 
ــاژ برخی از  ــت مونت ــات الزم جه ــه در آن امکان ک
تجهیزات ابزاردقیق نظیر دماسنج ها، فشارسنج ها و 
فلومترها با استفاده   ی ترکیبی از تجهیزات خارجی 
ــیون  ــاخت داخل و تنظیم و کالیبراس و قطعات س

آن  ها فراهم است.

صنعـت هوشـمند: در موضـوع فعالیت   هـای 
شـرکت به امـر خطیـر ارایـه   ی آموزش های 
تخصصی اشـاره فرمودید. لطفـًا کمی در این 

خصوص توضیح دهید.
اسالمی: آریا ابزاردقیق به واسطه   ی پشتیبانی فنی 
ــوییس و واحد  ــی Endress+Hauser س کمپان
ــوزش خود قادر به ارایه   ی آموزش های تخصصی  آم
دوره کاربردی ابزاردقیق، دوره   ی مدیریت موجودی 
ــای اختصاصی  ــازن و تانک گیجینگ و دوره ه مخ
ــرویس و  ــتری نظیر آموزش س ــب نیاز مش بر حس

بهره برداری است.

بـر  اخیـر  تحریم هـای  هوشـمند:   صنعـت 
ابزاردقیـق  آریـا  شـرکت  فعالیت   هـای 

و  اسـت  داشـته  تأثیـری  چـه  پیشـرو 
آثـار  کاهـش  بـرای  را  راهکارهایـی   چـه 

تحریم   ها پیش گرفته   اید؟
اسالمی: تحریم   های اقتصادی مانند هر محدودیت 
ــود و تنگناهایی  ــاً باعث انقباض، رک دیگری عمدت
ــد انرژی مازادی  ــود که برای رفع آثار آن بای می ش
مصرف گردد. اما در عین حال همین محدودیت ها 
ــکاری و یافتن  ــت تفکر، هم ــدی باعث تقوی ــا ح  ت
ــورت موفقیت  ــود و در ص راه حل   های جدید می  ش
ــتر خواهد شد. تقویت  منجر به اعتماد به نفس بیش
ــتقامت در رفع  روحیه  ی همکاری،  آبدیدگی و اس
مشکالت، حذف برخی از رقبای بین المللی و تکیه 
ــا و منابع داخلی از جمله تبعات مثبت  بر توانایی ه
ــت. اما نمی   توان آثار منفی  تحریم برای ما بوده اس
تحریم   ها را کتمان کرد. آثار منفی تحریم برای ما در 
ــی نیروی کار، موازی کاری و انجام چندین  جابجای
ــفافیت،  ــای انجام یک عمل، کاهش ش عمل به ج
ــان انجام کار،  ــای عملیاتی و زم ــش هزینه ه افزای
توجیه کار غیرتخصصی و نواقص، عدم دسترسی به 
ــش رقبای غیرمتخصص و ضعف  منابع کافی، افزای

در مدیریت منابع مالی و بانکی بوده است.

صنعت هوشـمند: به   طور کلی محیط پیرامون 
کسـب و کار را تـا چـه حدی برای گسـترش 

فعالیت بخش خصوصی مناسب می دانید؟
ــور، میانگین سنی جوان،  اسـالمی: موقعیت کش
ــش فنی و  ــب، دان ــع و بازارهای مناس ــود مناب وج
تجارب سال   های گذشته همگی زمینه   ساز گسترش 
ــور می   باشند. اما در  فعالیت بخش خصوصی در کش
ــال نفوذ و کنترل عوامل  این میان عدم امکان اعم
ــب احتیاط و محدود  ــی و مخاطرات آن موج بیرون

نمودن فعالیت بخش خصوصی شده است.
ــرو عملکرد  ــور در گ ــای صنعت کش ــد و ارتق رش
سازمان ها و نهادهای مربوطه مانند وزارت صنعت، 
ــک و همچنین صاحبان  ــاق بازرگانی،  بیمه و بان ات
ــیمی،  صنایع و کارفرمایانی نظیر نفت و گاز، پتروش
سیمان و معدن و فوالد و نظایر آن می باشد. اگر چه 
ــده و  ــازمان   های ذکر ش تجمیع آرا و عقاید تمام س
رفع تداخالت آن به بستر مناسب تاریخی نیاز دارد؛ 
ــا از نظر اینجانب بازنگری در روند جاری هر یک  ام
از سازمان   ها و تالش برای رفع نواقص و کاستی ها و 
میل به ارتقا از جانب مدیران و مسؤوالن و کارکنان 
ــرفت مجموعه  آن  ها در عمل منجر به اصالح و پیش

ــور باید از  ــرای اصالح کش ــد. بنابراین ب خواهد ش
خودمان شروع کنیم.

صنعت هوشـمند: انگیزه   ی شما از عضویت در 
انجمن صنفی شرکت   های اتوماسیون صنعتی 
چه بوده اسـت و چـه انتظـاری از این انجمن 

دارید؟ 
ــفه   ی وجودی انجمن ها و تشکل   ها  اسـالمی: فلس
ــورت و هم افزایی است. تجمیع  ایجاد اتاق فکر، مش
ــت ها باعث پررنگ تر شدن واقعیاتی  نیازها و خواس
ــتر  ــک افراد بیش ــاید در ذهن تک ت ــه ش ــت ک اس
ــا نیازهای  ــد ت ــت های فردی نزدیک باش به خواس
ــن فراهم کردن  ــازمانی. انتظار اینجانب از انجم س
ــیدن به اهداف معقول و منطقی صنفی،  فضای رس
ــهولت  جهت دهی و تالش برای رفع موانع، ایجاد س
و استقرار شرکت   های اتوماسیون صنعتی در جایگاه 
ــیون در  واقعی خود و ایفای نقش راهبردی اتوماس
ــد که خوشبختانه انجمن در  صنعت کشور می باش

همین مسیر در حال حرکت است.

صنعـت هوشـمند: آیـا ماهنامـه   ی صنعـت 
هوشـمند را مطالعه می فرماییـد؟ نظرتان در 

خصوص این نشریه چیست؟
ــرای  ب را  ــی  ــت کوتاه ــه فرص  اسـالمی: همیش
ــم، مجله  ــه اختصاص می   ده ــه   ی کلی مجل مطالع
ــب علمی، وقایع  ــا فراهم کردن مطال در مجموع ب
ــی  ــیون و معرف ــا اتوماس ــط ب ــای مرتب  و رخداده
ــرای  ــبی را ب ــای مناس ــاری، فض ــرکت   های تج ش

مخاطبین خود فراهم کرده است.
جا دارد از تالش مدیران، سردبیر و همکاران گرامی 

در این ماهنامه سپاسگزاری نمایم.

صنعت هوشمند: جناب آقای مهندس اسالمی 
در پایـان مجـدداً از وقتـی کـه در اختیار ما 
و خواننـدگان صنعـت هوشـمند گذاشـتید 

سپاسگذاریم.
ــی مجله  ــکاران گرام ــم از هم ــده ه اسـالمی: بن
ــالش و تعهد خود وظیفه  ــمند که با ت صنعت هوش
ــی و صنفی  ــراری ارتباط علم ــانی و برق اطالع رس
ــم می نمایند  ــو فراه ــه بهترین نح ــکاران را ب هم
سپاسگزاری کرده و موفقیت روزافزون شما را آرزو 

می نمایم.
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توسعه ی صنایع کوچک و متوسط

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

آو
رد

ــ
گ

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

ت
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ــان داده است که شرکت های کوچک  مطالعات نش
ــعه  ــش مهمی را در توس ــط )SMEs( نق و متوس
اقتصادی کشورها ایفا کرده اند. اما با این وجود، این 
ــرکت ها باید برای افزایش عمر خود در بازار و در  ش
مقابل رقبای بزرگ، یا از طریق اتحاد با شرکت های 
ــازار و کاهش  ــش نرخ نفوذ در ب ــابه برای افزای مش
ریسک های مالی، یا از طریق استفاده از فناوری های 
ــان و  ــه بر مقیاس غیراقتصادی ش ــد برای غلب جدی
ــته ای  ــن نوآوری که آن ها را به طور برجس همچنی
ــکالت ناشی  از رقبای بزرگ تر متمایز می کند، مش

از اندازه ی خود را مرتفع کنند.
ــان برای  ــد قابلیت های فناوری ها ی نو، کفایتش بای
ــرداری از مزایای آن و  ــکان بهره ب ــب و کار، ام کس
تالش در جهت کسب ذهنیتی نو از مدیریت درک 

شود.
ــی عمده که  ــار چالش ابتدای ــتار، چه در این نوش
ــط در رابطه با توسعه  ــرکت های کوچک و متوس ش
ــتند مطرح و  ــاب فناوری با آن مواجه هس و اکتس
ــای بالقوه ای که می تواند آن ها را در جهت  راهبرده

مقابله با این چالش ها یاری کند، ارایه شده است.

ت اول
قسم
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۱.مقدمه
ــعه ی صنایع کوچک و متوسط، رمز توسعه ی  توس
ــي ها نشان  ــت. بررس اقتصادي در دهه ی آینده اس
ــط از چهار  ــت که صنایع کوچک و متوس داده اس
ــاوري و در  ــوآوري و تغییر فن ــیر کارآفریني، ن مس
ــغلي و افزایش درآمد  ــاد فرصت هاي ش نهایت ایج
ــه عالوه،  ــتند. ب ــاد جهاني تأثیرگذار هس ــر اقتص ب
ــي، افزایش بي اطمیناني  ــدت یافتن رقابت جهان ش
ــوالت متنوع باعث  ــاي فزاینده براي محص و تقاض
ــتر شود.  ــت که توجه به این صنایع بیش ــده اس ش
ــتن مزیت هاي  هر چند صنایع بزرگ به جهت داش
ــي از اثر مقیاس انبوه، دامنه ی تولید، تجربه و  ناش
اثر سازماندهي، هنوز هم مورد توجه سیاستگذاران 
ــتند؛ اما مزیت هاي صنایع کوچک و  اقتصادي هس
ــل و نقل، اندازه ی  ــط به علت وجود اثر حم متوس
ــرل، این صنایع را  ــازار، مؤثر بودن انتخاب و کنت ب
ــاخته  در تولید اغلب کاالها به انتخاب اول مبدل س

است.
ــاي  دارایي ه ــک  کوچ ــدي  تولی ــرکت هاي  ش
ــي نوعاً از  ــه اي دارند ول ــل مالحظ ــوس قاب نامحس
ــرمایه ی محدودي براي تولید و بازاریابي  منابع و س
ــان دایم در  ــد. به عالوه بازار محصوالتش برخوردارن
ــت. وجود تمام این  ــدن اس حال تغییر و جهاني ش
ــد نرخ شکست کسب  محدودیت ها، به نظر مي رس
ــتر تصور  ــبت به آن چه پیش و کارهاي کوچک نس

مي شد کمتر شده است. 
ــرکت های  ــت که ش ــان داده اس ــات نش مطالع
ــش مهمی را  ــطSMEs( 1( نق ــک و متوس کوچ
ــورها ایفا کرده اند. اما با  در توسعه ی اقتصادی کش
ــرای افزایش عمر  ــرکت ها باید ب این وجود، این ش
ــود در بازار و در مقابل رقبای بزرگ، یا از طریق  خ
ــرکت های مشابه برای افزایش نرخ نفوذ  اتحاد با ش
ــا از طریق  ــک های مالی، ی ــازار و کاهش ریس در ب
استفاده از فناوری های جدید برای غلبه بر مقیاس 
ــان و همچنین نوآوری که آن ها را به  غیراقتصادیش
ــته ای از رقبای بزرگ تر متمایز می کند،  طور برجس

مشکالت ناشی از اندازه ی خود را مرتفع کنند. 
ــرکت های  ــاوری، ش ــعه ی فن ــه منظور توس ب
ــدود و  ــل منابع مح ــه دلی ــط ب ــک و متوس کوچ
ــک  ــا و ریس ــن هزینه ه ــبی در تأمی ــی نس ناتوان
ــرکت، باید  ــعه ی فناوری در داخل ش همراه با توس
ــتفاده کنند. ــال فناوری اس ــد انتق ــاً از فرآین  غالب

ــرکت های کوچک و  ــه به ظرفیت بالقوه ی ش باتوج
متوسط در توسعه ی اقتصادی کشورها و همچنین 
ــادی در بقای  ــه تأثیر زی ــوآوری آن ها ک توانایی ن
ــی آن ها در  ــع ابتدای ــن موان ــدت دارد، تعیی درازم
ــعه ی فناوری های جدید و اکتساب  مواجهه با توس
ــت های  ــا و سیاس ــه ی ابزاره ــن ارای آن و همچنی
مناسب برای غلبه بر این چالش ها از اهمیت زیادی 

برخوردار است. 

1. Small and Medium Enterprise

ــعه ی چشمگیر فناوری های جدید،  باوجود توس
برخی سازمان ها نیاز به پذیرش چنین فناوری هایی 
را به طور کامل به دست فراموشی سپرده اند و یا این 
ــاره ی فرآیندهای  ــبت به تصمیم گیری درب که نس
پذیرش مربوطه و اقدام به پیاده سازی آن با سرعت 
ــی از مدیران  ــیار پایینی حرکت می کنند. برخ بس
ــای موجود در  ــن فناوری ه ــل دارند تا بهتری تمای
ــارت را به کار گیرند، در عین حال به نظر  دنیای تج
ــیاری از آن ها گرایش به چشم پوشی  ــد بس می رس
ــازمانی این فناوری ها دارند .  ــانی و س از اثرات انس
ــد و توانایی های  ــای جدی ــت این فناوری ه جامعی
ــوان منبع  ــوان در واقع به عن ــوه ی آن را می ت بالق
ــل این امر  ــف در نظر گرفت. دلی ــوه ای از ضع بالق
ــبت به استفاده از این فناوری ها  ناتوانی مدیران نس
ــان در بهره برداری از  ــر رقبای خود یا ناتوانی ش براب
ــی از این فناوری هاست. جهت حل  فرصت های ناش
ــان  ــأله باید قابلیت های این فناوری ها، کفایتش مس
ــب و کار، امکان بهره برداری از مزایای آن  برای کس
ــو از مدیریت  ــب ذهنیتی ن ــالش در جهت کس و ت
ــال، درک چگونگی ارتباط  ــود. در عین ح درک ش
ــامانه های اطالعاتی و  دقیق فناوری های جدید با س
ــب و کار با توجه به  نیز چگونگی تضمین تداوم کس

امنیت چنین فناوری هایی، بسیار ارزشمند است.
ــب و کارهای کوچک و متوسط  بسیاری از کس
ــتای پرهیز از زوال سازمانی، خود را از نظر  در راس
ــاذ این فناوری ها می کنند.  اقتصادی متعهد به اتخ
ــک های  آن ها باید این کار را از طریق توجه به ریس
ــب  ذاتی فناوری های مزبور و نیز امنیت تداوم کس
ــای غیرمنتظره و  ــود حتی بعد از رویداده و کار خ

سخت انجام دهند.
ــتار، چهار چالش ابتدایی عمده که  در این نوش
ــط در رابطه با توسعه  شرکت های کوچک و متوس
ــتند مطرح و  ــاب فناوری با آن مواجه هس و اکتس
ــای بالقوه ای که می تواند آن ها را در جهت  راهبرده

مقابله با این چالش ها یاری کند، ارایه شده است.

2.چالشهايانتقالفناوريدر
شرکتهایکوچكومتوسط

ــوالت رقابتی،  ــدن بازارها و تح به دلیل جهانی ش
ــد و نوآوری ها هم از  ــا برای فناوری های جدی تقاض
ــط و هم  ــب و کارهای کوچک و متوس ــوی کس س
ــت و حتی  ــوی صنایع بزرگ روبه افزایش اس از س
شرکت های بزرگ هم که قادر به ادامه ی بقای خود 
در بازارهای رقابتی برای سالیان سال هستند و سهم 
ــخصی نیز دارند، دریافته اند که  بازار مطمئن و مش
رقابت در دنیای کسب و کار پرشتاب امروز به طور 
ــکل است و به منظور بقا و کامیابی  فزایندهای مش
ــعه ی فناوری را  باید یاد گرفت که فعالیت های توس
ــت و به تغییرات مرتبط با کسب و کار  زیر نظر داش
خود واکنش سریع نشان داد و به طور مرتب در تولید 
ــازی پدید آورد.  محصوالت و فرآیندها بهبود و نوس

ــاوری جدید،  ــر روی فن ــرمایه گذاری منطقی ب س
ــازد تا به رهبران  ــای اقتصادی را قادر می س بنگاه ه
ــع مربوط به  ــختی در درون صنای ــای سرس و رقب
ــمار فناوری ها  ــوند. از منافع بیش ــل ش خود تبدی
ــی، بهبود  ــره وری و کارای ــه افزایش به ــوان ب می ت
ــات، کاهش هزینه های  کیفیت تولید، کاهش مالی
ــاره کرد.  ــری اش ــش رقابت پذی ــدت و افزای درازم
ــزرگ می توانند  ــک و ب ــرکت های کوچ ــه ش اگرچ
ــوند. اما  ــد منتفع ش ــای جدی ــای فناوری ه از مزای
ــع متعدد و  ــور غلبه بر موان ــه ی آن ها به منظ هم
ــب و کار خود به  ــتیابی به اهداف مختلف کس دس
ــای جدید تمایل  ــرمایه گذاری بر روی فناوری ه س
ــط  ــرکت های کوچک و متوس دارند. برای مثال ش
ــرکت های  ــاً از فناوری برای رقابت مؤثرتر با ش غالب
ــتفاده می کنند. در حالی که شرکت های  بزرگ اس
ــاوری برای ارتقای  ــتند از فن بزرگ غالباً مایل هس
ــتفاده کنند. ــی و حذف الیه های کارکنان اس  کارای
ــد اگرچه  ــای جدی ــرمایه گذاری روی فناوری ه س
ــد، اما  ــرکت مفید باش ــد در نهایت برای ش می توان
ــت به ویژه برای شرکت های  ــی نیز هس کار پرچالش
ــط که عمدتاً دسترسی کمتری به  کوچک و متوس
ــات فناوری دارند و برای تحقیقات مربوط به  اطالع
فناوری به حمایت های مالی و تخصصی نیاز دارند. 
ــرکت های کوچک و  به دلیل محدود بودن منابع ش
ــط و ناتوانی نسبی آ ن ها در جذب هزینه ها و  متوس
ــک های مربوط به توسعه ی فناوری های بومی،  ریس
آن ها غالباً برای کسب مزیت های فناوری های جدید 
و نوآوری ها درگیر فرآیند انتقال فناوری می شوند. 
انتقال فناوری فرآیند اکتساب، شبیه سازی، انتشار 
ــعه ی فناوری است که بــه صورت رسمی از  و توس
ــراکت و توافقات  طریق قرارداد، حق امتیاز2 و یا ش
ــمی انجام می پذیرد. شرکت های کوچک و  غیررس
متوسطی که درگیر فرآیند انتقال فناوری می شوند 
ــد از طریق  ــت مزایای فناوری جدی ــادر به دریاف ق
ــوند  ــازمان های دیگر می ش ــعه ی س تحقیق و توس
ــعه ی  ــراه با توس ــک های هم ــا و ریس و از هزینه ه
ــازمان، اجتناب  ــا درون س ــی  ی ــای بوم فناوری ه
ــی در فرآیند انتقال  ــد. اما با وجود این حت می ورزن
ــکالتی که ناشی از عدم وجود  فناوری، آن ها با مش
ــبکه ای بین آن ها و سازمان های بزرگ  ارتباطات ش
تحقیقاتی و نبود کارکنان متخصص برای شناسایی 

فناوری جدید است مواجه می شوند.

۱.2.ناحیهیچالشاول؛
يادگیریفناوری های جديد

ــد به طور  ــای جدی ــورد فناوری ه ــات در م اطالع
ــبتاً آسان است. این  ــترده ای در دسترس و نس گس
ــارات فنی، دولتی و  ــق انواع انتش اطالعات از طری
ــوع فناوری  ــی مرتبط با موض ــایت های اینترنت س
ــود. با این وجود، شرکت های کوچک  کسب می ش
2. Royalty 
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ــط غالباً فاقد توانایی ها و منابع کافی جهت  و متوس
ــع یا کفایت الزم  ــب اطالعات صحیح و به موق کس
ــب از این اطالعات هستند  ــتفاده ی مناس جهت اس
ــود مانع  ــات نیز خ ــب این اطالع ــه ی کس و هزین
ــاً دارای منابع و  ــرکت های بزرگ عموم ــت. ش اس
ــترس و متخصص جهت نظارت بر  کارکنان در دس
توسعه ی فناوری خود هستند. در حالی که مدیران 
ــاً نمی توانند  ــط غالب ــرکت های کوچک و متوس ش
ــان را به طور رایگان صرف  وقت خود و یا همکارانش
ــد. به همین  ــای جدید کنن ــتجوی فناوری ه جس
ــیاری از شرکت های کوچک و متوسط به  دلیل، بس
کمک و حمایت در کسب اطالعات در مورد فناوری 
جدید و استفاده ی مؤثر از آن اطالعات نیاز دارند.

راهبردهای بالقوه: تحقیقاتی که در زمینه ی 
ــت، نشان می دهد  انتقال فناوری صورت گرفته اس
که بسیاری از شرکت های کوچک و متوسط تا حد 
ــیار زیادی از تالش های خود در زمینه ی کسب  بس
اطالعات جدید در مورد فناوری های در دسترس و 
مناسب منتفع گردیده اند. به عالوه تحقیقات نشان 
داده است که شرکت هایی می توانند از این اطالعات 
ــتفاده کنند که به طور روزمره با محیط  ــتر اس بیش
ــازی  ــتند. شبکه س تجاری خــویش در تعامل هس
ــدگان و رقبای نوآور  ــتریان مهم، عرضه کنن با مش
ــرکت های  ــری برای ش ــیار مؤث ــد ابزار بس می توان
ــب  ــط در کاهش هزینه های کس ــک و متوس کوچ
ــبکه ها هنگامی که به  ــد. زیرا این ش اطالعات باش
عنوان یک سامانه ی شراکتی سازماندهی می شوند 
دسترسی رایگانی را برای اطالعات مهمی که غالباً 
ــتند، فراهم  ــترس هس ــازار آزاد غیرقابل دس در ب
ــازند. به عالوه این شبکه ها عاملی برای ایجاد  می س
اعتماد بین شرکت های کوچک و متوسط و شرکای 
ــتند. فهرست منابعی که می توانند به  آن ها نیز هس
ــی از اطالعات مربوط به  ــورت بالقوه، منبع مهم ص

فناوری های جدید باشند عبارتند از:
 .اتحادیه های تجاری؛ 

.اتاق های بازرگانی؛
.رقبا؛ 

.مشتریان؛ 
.سازمان های دولتی؛ 

.عرضه کنندگان؛ 
.انتشارات صنعتی یا فنی؛ 

.اینترنت؛
.دانشگاه ها؛

. انستیتوهای تحقیقاتی.
بسیاری از صاحبان و مدیران شرکت های کوچک و 
متوسط و کسانی که به طور فعال از این شبکه ها به 
ــتفاده می کنند،  عنوان بازار جمع آوری اطالعات اس
ــتریان،  ــه عرضه کنندگان و مش ــزارش داده اند ک گ
ــتند، به ویـژه  مفیدترین منبع اطالعات فناوری هس
اطالعات جمع آوری شده از عرضه کنندگان کلیدی 
ــعه ی محصوالت و روش های  می.تواند برای توس
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مشتریان و مصرف کنندگان قادر می سازد؛
  3. میزان دسترسی به منابع داخلی و خارجی 
کافی )مالی و یا منابع انسانی( برای کسب و اجرای 

فناوری های جدید؛
ــازمانی از انطباق  ــه فرهنگ س ــه ای ک 4. درج
ــهیم  ــاوری حمایت می کند و در موفقیت آن س فن

است؛
ــان داخلی  ــی به متخصص ــزان دسترس  5. می
ــاد هماهنگــی  ــرای ایج ــاز ب ــی مورد نی و خارج

فناوری های جدید یا فناوری های موجود؛
ــطح کنترل شرکت های کوچک و متوسط  6. س
ــود حاصل از فناوری جدید از  ــتفاده از س برای اس

طریق حفظ حق امتیاز و موافقت نامه؛
و  ــک  کوچ ــرکت های  ش ــه  ک ــه ای  درج  .7
ــط برای موضوعات محیطــی در استفاده از  متوس

فناوری های جدید مسؤولیت دارند.
بنابراین، با وجود مشکالت شرکت های کوچک 
ــل فوق، دولت ها  ــط در ارزیابی کامل عوام و متوس
ــتفاده  ــه از بودجه ی دولتی اس ــازمان هایی ک یا س
می کنند، می توانند از طریق فراهم آوردن دسترسی 
ــته ای به  ــان به انواع اطالعات زیر کمک برجس آس

شرکت های کوچک و متوسط کنند:
ــای تولید و عرضه  .اطالعات مربوط به رونده

در صنعت؛
.اطالعات مربوط به روندهای بازار؛

ــطوح  ــات فنی و اطالعات مربوط به س .اطالع
کارایی تولید؛

ــی که می تواند برای تعیین مفید  .اطالعات فن

جدید تولید، ارتقای محصوالت و روش های موجود 
ــا در درون  ــب و کاره ــعه ی دیگر کس یا طرح توس
ــتفاده  صنعت برای مقابله با تهدیدات رقبا مورد اس
ــخص با توجه  قرار گیرند. در یک دوره ی زمانی مش
ــرکت های  ــنلی ش ــه محدودیت های مالی و پرس ب
ــتریان و دیگر  ــک، عرضه کنندگان مهم، مش کوچ
ــط تجاری، مؤثرترین  ــای تأثیرگذار در محی مهره ه
ــترس ترین ابزار ممکن است. هنگامی که  و در دس
ــوند  ــتمرانه پیگیری ش این اطالعات مجدانه و مس
ــرکت های کوچک و  ــه ش ــازی می تواند ب شبکه س
متوسط کمک کند که خود را در لبه ی تیز فناوری 
ــت  ــگاه دارند. با وجود این، ممکن اس ــوآوری ن و ن
ــط بخواهند  ــرکت های کوچک و متوس برخی از ش
ــا را در محل  ــات در این زمینه ه ــی از تحقیق بعض
ــرکت خود انجام دهند. این کار می تواند به طور  ش
مؤثری از طریق جستجوی ساختار یافته و هدفمند 
از نشریات تخصصی، دولتی و سایت های اینترنتی و 

آژانس های مرتبط با فناوری صورت گیرد.

2.2.ناحیهیچالشدوم؛
ارزيابیفناوریهای جديد

ــبی به منابع مالی و  ــی نس با توجه به عدم دسترس
ــای بی نهایت باالی تحقیق در فناوری های  هزینه ه
ــرکت های کوچک و متوسط باید ریسک  جدید، ش
کسب این فناوری ها را توسط یک تحلیل راهبردی 
ــاوری در نظر بگیرند.  ــرای هر فن ــق در ابتدا ب عمی
هدف از این تحلیل راهبردی اطمینان از این است 
ــاوری جدید از  ــده ی این فن ــتاوردهای آین که دس
هزینه ها و ریسک های مالی و قانونی آن ارزشمندتر 
ــر خواهد بود. در حالی که انجام این تحلیل  و مهم ت
راهبردی یک قدم ضروری در هر اکتساب یا انتقال 
فناوری جدید است، شرکت های کوچک و متوسط 
ــتند که مانع توفیق  غالباً مواجه با چالش هایی هس
ــتیابی به فناوری های جدید می شود.  آن ها در دس
ــت شرکت های کوچک و  از آن جایی که ممکن اس
ــط زمان کافی را برای انجام تحلیل راهبردی  متوس
ــته باشند، و ناتوانی  در درون مؤسسه ی خود نداش
این تحلیل به دلیل فقدان منابع مالی برای استفاده 
ــرای تحلیل فناوری و  ــه ب از کمک بیرون از مؤسس
ــقم و تکمیل  ــاز برای صحت و س ــی مورد نی توانای

تحلیل نتایج حاصله توسط متخصصان باشد.
ــه ارزیابی راهبردی  راهبردهـای بالقوه: گرچ
ــاص فناوری  ــوع و ویژگی های خ ــاوری باید با ن فن
ــب باشد،  ــط متناس ــرکت های کوچک و متوس ش
ــد  ــردی بای ــل راهب ــک تحلی ــی ی ــا ثمربخش ام
ــد: ــده در ذیل باش ــوان ش ــات عن ــاس درج  براس

1.درجه ای که فناوری، توانایی شرکت های کوچک 
ــردی آن ها  ــداف راهب ــرای تحقق اه ــط ب و متوس

افزایش می دهد؛
ــرکت های کوچک و  2. درجه ای که فناوری، ش
ــی گرفتن از انتظارات  ــط را بر تحقق یا پیش متوس
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ــد یا محصوالت ارتقا یافته،  بودن فناوری های جدی
توسط شرکت های کوچک و متوسط مورد استفاده 

قرار گیرد؛
.اطالعاتی درباره ی برنامه های حمایتی دولتی 
و خصوصی در دسترس برای شرکت های کوچک و 

متوسط در جهت توسعه و اکتساب فناوری.
به عالوه شرکت های کوچک و متوسط می توانند 
از مهارت های شرکای مالی و بانکی که غالباً قادر و 
یا عالقه مند به ارزیابی های مالی و تحلیل یا انتخاب 

فناوری های مختلف هستند، استفاده کنند.

3.2.ناحیهیچالشسوم؛
انطباقموفقفناوریهایجديد

ــدم  ــن ق ــد اولی ــاوری جدی ــاب فن ــه اکتس گرچ
شرکت های کوچک و متوسط برای ارتقای عملکرد 
رقابت پذیری از طریق نوآوری است. اما توانایی های 
اجرای نهایی، نه تنها به کسب فناوری بستگی دارد 
بلکه به توانایی شرکت های کوچک و متوسط برای 
ــد و فعالیت های کلیدی  اداره ی مؤثر فناوری جدی
ــق فناوری از قبیل  ــط به آن برای انطباق موف مرتب
ــرمایه گذاری مالی و... بستگی  آموزش، بازاریابی، س
ــط نه تنها باید  ــرکت های کوچک و متوس دارد. ش
ــوق را یاد  ــک از فعالیت های ف ــخصاً هر ی خود ش
ــی از  بگیرند بلکه باید ظرفیت تقویت عملکرد ناش
ــانند.  ــاق فناوری جدید را نیز به حداکثر برس انطب
ــک اتصال  ــط باید ی ــرکت های کوچک و متوس ش
ــردی میان همه ی ابعاد یک فرآیند نوآوری به  راهب
ــرایطی که شرکت های  وجود آورند. به عالوه در ش
ــط باید منابع فناورانه را از شرکای  کوچک و متوس
بیرونی )به طور مثال مؤسسات دولتی، شرکت های 
ــرمایه گذاری موفق  بزرگ و نمایندگی ها( بگیرند س
ــی در تنظیم،  ــه توانای ــتگی ب ــر فناوری بس در ام
ــازماندهی، مدیریت مؤثر و روابط همکاری با این  س

شرکا دارد. 
سرانجام مدیریت فناوری نیازمند این است که 
ــبت به  مدیران، یک دیدگاه درازمدت راهبردی نس
کسب و کار اخذ کنند و برای نظارت و کنترل تأثیر 
ــرات فناورانه بر روی موقعیت بازار خود تالش  تغیی

آگاهانه ای داشته باشند.
راهبرد بالقوه: بسیاری از شرکت های کوچک 
و متوسط دارای محدودیت منابع برای فعالیت های 
ــتند و غالباً فقدان تجربه و مهارت های  نوآوری هس

مدیریتی مورد نیاز در درون مؤسسه برای تضمین 
ــاب فناوری  ــی از اکتس ــود( اساس یک موفقیت )س
ــرکت های کوچک و متوسط  ــتند. بنابراین، ش هس
ــتفاده از برنامه های همیاری  ــد اس ــاالً نیازمن احتم
هستند که برای کمک به آن ها در زمینه های منابع 
انسانی و فناوری مدیریت به کار می روند. به عالوه، 
ــتگی به  ــه این دلیل که مدیریت فناوری مؤثر بس ب
ــای جدید و رویدادهای نوآوری  آگاهی از فناوری ه
ــی دارد که فناوری  ــناخت و درک محیط درون و ش
را به کار خواهد گرفت. توانایی شرکت های کوچک 
ــاوری از طریق  ــرای مدیریت مؤثر فن ــط ب و متوس
ــاختن آنان  ــده برای آماده س برنامه های طراحی ش
از طریق دسترسی سریع به بازارهای قابل استفاده 
ــد.  ــتر خواهد ش ــات فناوری بیش ــط و اطالع  مرتب
همچنین، فعالیت های متعددی وجود دارد که باید 
ــر از یک فناوری و دانش فناوری  برای حمایت مؤث
جدید توسط مدیران شرکت های کوچک و متوسط 

صورت پذیرد، فعالیت هایی از قبیل:
ــوزش کارکنان یکی از  آمـوزش کارکنان: آم
ــاب فناوری  مهم ترین فعالیت های حمایتی از اکتس
جدید است. بسته به نوع فناوری، ممکن است برای 
ــط استخدام  ــرکت های کوچک و متوس برخی از ش
کارکنان با مهارت باالتر ضروری باشد. با این وجود، 
علیرغم محدودیت های مالی، بسیاری از آن ها ممکن 
است برای کسب دانش فناوری مورد نیاز، برنامه های 
ــازمان را انتخاب کنند.  آموزشی درون یا بیرون س

ــاوری کارا نیاز به  مدیریـت فناوری:  مدیریت فن
حمایت مؤثر )نه فقط درگیر شدن( مدیریت ارشد 
ــی زمینه های فناوری  ــامان و ارزیاب ــارت بس در نظ
ــرکت و یک تالش خودآگاه برای تفکر  مربوط به ش
ــاره ی تأثیر تغییر فناوری بر موفقیت بازار بنگاه  درب
ــر فناوری های جدید  ــه عالوه، مدیریت مؤث دارد. ب
ــردی و یک آمادگی  ــری راهب ــد انعطاف پذی نیازمن
ــرای به کارگیری فناوری های جدید در تولیدات و  ب
فرآیندهای شرکت به منظور حفظ موقعیت رقابتی 
آن است. سرانجام ممکن است فکر شود که درگیر 
ــدن مدیریت فناوری در ایجاد یک واحد تحقیق  ش
ــاوری امری  ــک مدیر فن ــتخدام ی ــعه یا اس و توس
ــد. با توجه به آن که برای بسیاری از  ضروری نباش
ــرکت های کوچک و متوسط ممکن است توجیه  ش
هزینه ی ایجاد یک واحد یا یک پست جدید مشکل 

باشد.
سـازی:  شـبکه 
باال  در  ــه  ک همان طور 
ــد، شبکه سازی  ذکر ش
ــرکت ها و  ــا دیگر ش ب
ــه  ــاری ب ــرکای تج ش
ــک منبع مهم  عنوان ی
ایده سازی  و  اطالعاتی 
ــای  نوآوری ه ــرای  ب
فرآیند و تولید است، دو 

ــورد از مهم ترین منابع اطالعـاتی عرضه کنندگان  م
ــه ارتباطات  ــتند. این عامل نیاز ب ــتریان هس و مش
ــتریان  ــی در بین واحدهایی دارد که با مش حمایت
ــاس دارند مانند )فروش و بازاریابی( و همچنین  تم
ــا عرضه کنندگان. ــا و تماس منظم ب  میان واحده

ــی مؤثر یک عامل کلیدی برای  راهبردهای بازاریاب
ــرکت های کوچک و متوسط در  ــدن ش کامیاب ش
ــعه ی فناوری هاست. فقط از طریق  اکتساب و توس
ــرایط می تواند  ــتریان جدید است که ش جذب مش
ــود. توانایی  ــاوری جدید فراهم ش ــرای انطباق فن ب
ــتریان  ــرای ارتباط مؤثر با مش ــران بازاریابی ب مدی
ــتریان  ــوه و برگرداندن نیازهای مش ــل و بالق بالفع
ــه از طریق  ــا بهبود یافت ــوالت جدید و ی ــه محص ب
ــت که عاملی برای موفقیت  ــتفاده از فناوری اس اس
ــرکت های کوچک و متوسط در یک بازار جهانی  ش

رقابتی محسوب می شود.

4.2.ناحیه یچالشچهارم؛
گزينه هایتوسعهفناوری

ــه اهمیت  ــورها، دولت ها که ب ــیاری از کش در بس
ــط در  و متوس ــک  ــرکت های کوچ ــزون ش روزاف
ــی و اهمیت نوآوری  ــعه ی اقتصادی و اجتماع توس
ــده اند، تعداد  ــی آن ها برای رقابت واقف ش در توانای
ــوق هایی  ــادی برنامه های بودجه ای فدرال و مش زی
ــعه ی فناوری در  ــت از توس ــرای ارتقای حمای را ب
ــدارک دیده اند.  ــط ت ــرکت های کوچک و متوس ش
ــای فناوری درون  ــبی قابلیت ه به دلیل فقدان نس
ــط و  ــک و متوس ــرکت های کوچ ــازمانی در ش س
ــرای اختصاص  ــترس ب ــع در دس ــت مناب محدودی
ــی دادن در  ــاوری، آگاه ــعه ی فن ــب و توس به کس
ــای مختلف  ــی به گزینه ه ــورد چگونگی دسترس م
ــی برای تحقیق و  ــعه ی فناوری و وجوه خارج توس
ــتند که می توانند نقش  توسعه، مکانیسم هایی هس
ــته ای در ایجاد توانایی شرکت های کوچک و  برجس
ــوآوری بازی کند.  ــط برای رقابت از طریق ن متوس
ــا در آمریکا، برنامه ی تحقیق  مثالی از این برنامه ه
ــرکت های کوچک است. این برنامه  و نوآوری در ش
ــعه ی فدرالی را  درصدی از بودجه ی تحقیق و توس
برای همکاری با کسب و کارهای کوچک و کمک به 
 ایجاد مشارکت بین صنعت و دولت پوشش می دهد.

از  ــترده ای  گس ــه ی  دامن ــورها،  کش از  ــدادی  تع
ــاوری را ایجاد کرده اند که  ــعه ی فن گزینه های توس
ــد برای کمک به ایجاد منابع مورد نیاز برای  می توان
توسعه ی فناوری یا انطباق فناوری، مفید واقع شود. 
ــکا موافقت نامه های تحقیق و  بـرای مثال، در آمری
ــگاه های دولتی و  ــترکی بین آزمایش توسعه ی مش
ــرکای بیرونی و معموالً خصوصی طراحی و اجرا  ش
ــت که تا حد زیادی فرآیند انتقال فناوری  شده اس
را برای این شرکت ها، آسان تر می سازد. گزینه هایی 
که می تواند برای کمک به تولید منابع برای توسعه 
ــود، عبارتند از: ــد واقع ش ــاوری مفی ــاق فن و انطب

ت
ري
ــ
ديـ

مـ

انتقال فناوری راهكاري مؤثر در توسعه ی...
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ــب  ــیله ای برای کس ــرارداد وس ــک ق قـرارداد: ی
ــک پیمانکار  ــت و ی ــن دول ــت که بی ــاوری اس فن
ــکار ملزومات یا  ــه در آن پیمان ــود ک منعقد می ش
ــاوری برای  ــعه ی فن ــی را برای اهداف توس خدمات
ــا می توانند برای  ــی آورد. قرارداده ــت فراهم م دول
ــعه ی  ــرای توس ــعه و ب ــق و توس ــه ی تحقی بودج
ــرار گیرند. ــتفاده ق ــد مورد اس ــای جدی  فناوری ه
قرارداد با هزینه ی مشترک: قراردادی است که در 
آن هزینه های توسعه و اکتساب فناوری بین دولت 
و یک پیمانکار تقسیم می شود. این قرارداد، معموالً 
ــب است که فناوری مورد  برای موقعیت هایی مناس
ــعه هم برای صنعت و هم دولت منفعت دارد. توس

ــت که یک  توافقات حـق امتیاز: توافقی اس
ــاوری و یا  ــق تولید یک فن ــگاه یا یک دولت ح بن
استفاده از فرآیند تولیدی را در اختیار خود می گیرد 
و در بازگشت، اعطاکننده ی حق امتیاز، برای دادن 
ــاس فروش یا مدت  امتیاز، پولی را که معموالً براس

توافق است به عنوان حق امتیاز می گیرد.
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توافقات استفاده از تجهیزات علمی: توافقی 
است که امکان استفاده از تجهیزات آزمایشگاه های 
فدرال را برای بخش دولتی یا خصوصی امکان پذیر 
ــن تجهیزات را به  ــت ای می کند. صنعت ممکن اس
ــه( در مواردی که با  ــورت غیراختصاصی )مالکان ص
ــار نتایج یا محافظت از آن ها موافقت می کند،  انتش

مورد استفاده قرار دهد. 
مبادلـه ی کارکنـان تخصصـی: برنامه هایی 
ــگاه های فدرال  ــتند که در آن کارکنان آزمایش هس
ــرای مبادله ی  ــای خصوصی ب ــان بنگاه ه و کارکن
ــد و تجمیع  ــورد فناوری های جدی ــات در م اطالع
ــفانه  ــوند. متأس ــه می ش ــه مبادل ــش و تجرب دان
ــاً از دامنه ی  ــط غالب ــک و متوس ــات کوچ مؤسس
ــارکتی توسعه ی فناوری  گسترده ی گزینه های مش
یا برنامه های تشویقی آگاه نیستند. به عالوه، برای 
ــعه ی قابلیت های  ــای کوچک، توس ــب و کاره کس
ــا جریان ورود  ــا در مواجهه ب ــازمانی آن ه درون س

فناوری های جدید و کاربرد آن مشکل است.

ت
ري
ــ
ديـ

مـ
انتقال فناوری راهكاري مؤثر در توسعه ی...

ــت ها و برنامه های  راهبردهـای بالقوه: سیاس
ــرکت های کوچک و  ــوزش ش ــی که برای آم دولت
متوسط درخصوص گزینه های در دسترس طراحی 
ــرکت های کوچک و متوسط  شده است، توانایی ش
ــعه ی فناوری  ــب و توس ــت از طریق کس را در رقاب
تسهیل می کند. ارتقای آگاهی در مورد گزینه های 
ــیوه هایی که  ــترس، همچنین ش توسعه ای در دس
ــهم  ــد در قابلیت های رقابتی س ــای جدی فناوری ه
ــزه ی کمی  ــرکت هایی که انگی ــز برای ش دارند نی
ــا بقای درازمدت  ــان می دهند و ی برای نوآوری نش
ــیار مهم است. آگاهی  ــت، بس آن ها مورد تهدید اس
ــامل انتشار مستندات،  از این موضوع ها می تواند ش
ــرکت های  ــی، بازدید از ش ــگاه های تخصص نمایش
کوچک و متوسط توسط متخصصان و کسانی باشد 
ــازمان های علمی، فنی و  که آن ها را در تماس با س

مالی مربوطه قرار می دهند.

ادامه دارد
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ــظ ایمنی  ــرای حف ــرفته ب ــامانه های فنی پیش س
ــرل پیچیده  ــامانه های کنت ــود به س ــرد خ و عملک
ــژه در کاربردهای  ــه وی ــن موضوع ب ــته اند. ای وابس
ــه حوادث  ــا می تواند ب ــی که خط ــا ایمنی حیات ب
فاجعه آمیز منجر شود، صادق است. برای جلوگیری 
از خسارات و کاهش مخاطرات ناشی از بروز عیب، 
ــت که با  ــه تکنیک های طراحی و کنترلی نیاز اس ب
ــه کنند و در عین  ــامانه مقابل بدعمل کردن های س
ــامانه را برآورده  ــداری کل س ــرد و پای حال عملک
ــن قابلیتی اغلب  ــامانه ی کنترل با چنی نمایند. س
ــامانه ی کنترل تحمل پذیر خطا1 نامیده می شود.  س
ــی جایگاه تشخیص عیب در  در این مقاله به بررس
ــامانه های  ــی می پردازیم و با س ــای صنعت کاربرده
کنترل تحمل پذیر خطا به عنوان ابزاری در برخورد 

با عیوب ایجاد شده در سامانه آشنا می شویم.

1. Fault Tolerant Control

مروری بر سامانه های کنترل 
تحمل پذیر خطا

کلمات کلیدی: نظارت، تشخیص و جداسازی عیب،
ری کنترل تحمل پذیر خطا
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۱.مقدمه
باتوجه به نیاز اقتصادی به قابلیت دردسترس بودن 
ــامانه و افزایش نگرانی نسبت به مخاطرات  باالی س
ــامانه، قابلیت اعتماد و  ــی از بدعمل کردن2 س ناش
اطمینان، درحال تبدیل شدن به یک نگرانی جدی 
در اتوماسیون صنعتی است. یک راه مقرون به صرفه 
ــامانه های خودکار برای رسیدن به این هدف  در س
ــت. نکته ی  ــتفاده از کنترل تحمل پذیر خطا اس اس
مهم این است که باید از پیشرفت عیوبی که منجر 
ــوند  به توقف تولید یا ایجاد مخاطرات ایمنی می ش

جلوگیری گردد ]1[. 
کمیته ی فنی SAFEPROCESS از انجمن 
ــودکار IFAC( 3(، خطا را  ــرل خ ــی کنت بین الملل
بهعنوان انحراف غیرمجاز حداقل یکی از مشخصات 
ــرایط قابل قبول، عادی  ــامانه از ش یا پارامترهای س
ــد. این بدعمل کردن ها  ــتاندارد تعریف می کن یا اس
ــت در اجزای سامانه، حسگرها، عملگرها  ممکن اس
ــد.]2[. روش  ــق کلیدزنی رخ دهن ــزای منط یا اج
ــده این است که  کلی در برخورد با عیوب ایجاد ش
طراحی کلی را به دو فاز مجزا تقسیم کنیم. فاز اول 
ــازی عیب FDI( 4( نامیده  ــخیص و جداس که تش
ــامانه ی دینامیکی  ــود، شامل طراحی یک س میش
ــای ورودی و  ــا پردازش داده ه ــت که ب )فیلتر( اس
ــت وقوع اولیه ی عیب را تشخیص  خروجی قادر اس
ــات جدا  دهد و آن را از عیوب دیگر و یا از اغتشاش
ــک واحد نظارت،  ــامل طراحی ی ــد. فاز دوم، ش کن
 FDI ــده توسط فیلتر ــاس اطالعات ایجاد ش براس
ــاختار کنترل را  ــت که برای جبران اثر خطا، س اس

پیکربندی مجدد می کند ]3[.
ــامانه های  ــت و جایگاه س ــن مقاله اهمی در ای
ــب در کاربردهای صنعتی  ــخیص عی نظارت و تش
مشخص گردیده و روش های مقابله با عیوب ایجاد 
ــود. بنابراین، ساختار  شده در سامانه معرفی می ش

مقاله به صورت زیر است:
در بخش 2 مروری بر مفهوم نظارت، تشخیص 
و جداسازی عیب می کنیم، در بخش 3 سامانه های 
ــواع راهکارهای آن  ــا و ان ــرل تحمل پذیر خط کنت
ــه نتیجه گیری  ــش 4 ب ــود و در بخ ــی می ش معرف

می پردازیم.  

2.مروریبرمفهومنظارت،تشخیصو
جداسازیعیب

۱.2.نظارت
ــت محصول، در  ــامانه و کنترل کیفی ــارت بر س نظ
ــش وضعیت5(  ــی )پای ــت فعل ــت نمایش حال جه
ــامانه، نمایش حالت های غیردلخواه یا غیرمجاز  س
ــب جهت جلوگیری از صدمات  و اتخاذ عمل مناس
ــد از رفتار عادی و  ــت. انحراف فرآین ــات اس و اتفاق

2. Malfunction 
3. International Federation of Automatic Control 
4. Fault Detection and Isolation
5. Condition monitoring

طبیعی خود، دلیلی بر وجود خطا و عیب است، که 
ــیاری رخ دهد. اگر در مقابل  می تواند به دالیل بس
ــرد، آن ها  ــبی صورت نگی ــن خطاها عمل مناس ای
ــامانه  می توانند دیر یا زود موجب بدعمل کردن س
ــوند. یکی از مهم ترین دالیل نظارت  یا خرابی آن ش
و کنترل کیفیت، جلوگیری از این بدعمل کردن ها 

و خرابی هاست.
ــت عادی  ــار فرآیندها در حال ــر رفت ــارت ب نظ
ــات  کارخانج در  ــول  محص ــت  کیفی ــرل  کنت و 
ــی از متغیرهای  ــدود برخ ــی ح ــا بررس ــوالً ب معم
ــار، نیرو،  ــد فش ــری مانن ــل اندازه گی ــی قاب خروج
ــود.  ــرعت انجام می ش ــا و س ــات، دم ــطح مایع س
ــود که همواره  ــورت انجام می ش ــن کار بدین ص ای
ــود تا متغیرهای قابل اندازه گیری در  ــعی می ش  س
ــر  ــد. اگ ــرار بگیرن ــدوده ی Ymin<Y<Ymax ق مح
ــدار  ــوند، هش ــن محدوده خارج ش ــا از ای متغیره
ــد. بدین ترتیب، اولین  ــا به صدا در می آین دهنده ه

اقدامات در مرحله ی نظارت عبارت است از:
پایـش: متغیرهای قابل اندازه گیری با توجه به 
ــوند و اطالعات الزم از طریق  ــی می ش حدود بررس
هشدار دهنده ها به کاربران منتقل می شوند. بعد از 
ــدار دهنده ها،کاربر باید عمل  به صدا در آمدن هش

مناسبی را اتخاذ نماید.
ــت، زمانی که  حفاظت خـودکار: در این حال
ــد، عمل  ــت خطرناک خود می رس ــد به حال فرآین
ــبی به صورت خودکار انجام می شود. معموالً،  مناس
فرآیند به حالت ایمن در برابر خطا6 برده می شود که 
به آن خاموشی اضطراری7 نیز اطالق می گردد]4[.

2.2.تشخیصوجداسازیعیب
با استفاده از روش های تشخیص و جداسازی عیب 
ــرایط غیرطبیعی  )FDI( می توان وقوع هرگونه ش
ــرعت  ــا آن جا که امکان دارد به س ــامانه را ت در س
تشخیص داد و از خرابی کل سامانه جلوگیری کرد. 

6. Fail-safe 
7. Emergency shutdown  
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ــخیص و جداسازی عیب  به طور کلی روش های تش
به دو دسته تقسیم می شوند: 

.روش های برمبنای مدل؛ 
.روش های برمبنای سیگنال.

ــا را به طور  ــن روش ه ــر یک از ای ــه ه در ادام
جداگانه بررسی می کنیم.

2. 2. 1. روش های برمبنای مدل   
ــه ی اندازه گیری های  ــن روش، عیب از مقایس در ای
ــت  ــامانه به دس ــامانه با اطالعاتی که از مدل س س
ــخیص داده می شود )شکل 1(. اختالف  می آید تش
ــود.  بین این دو اندازه گیری باقیمانده8 نامیده می ش
ــامانه  ــع، باقیمانده برپایه ی مدل ریاضی س در واق
تولید می شود. مدل ریاضی ممکن است با استفاده 
ــن نیوتن یا  ــی مانند قوانی ــن اصلی فیزیک از قوانی
ــتفاده از اطالعات ورودی  ــهف یا با اس قوانین کرش
ــایی ساخته  ــامانه و روش های شناس و خروجی س
ــامانه رخ  ــرایطی که هیچ عیبی در س ــود. در ش ش
ــت، باقیمانده باید صفر یا دارای میانگین  نداده اس
ــد. به عالوه، باقیمانده باید نسبت به نویز،  صفر باش
اغتشاش و عدم قطعیت های مدل غیرحساس باشد 
ــیت را نسبت به  ــترین حساس و در عین حال بیش

خطا داشته باشد. 

2.2.2.روشهایبرمبنایسیگنال
ــت  ــامانه نیس ــن روش هیچ نیازی به مدل س در ای
ــتن اطالعات درمورد پیشینه ی سامانه،  بلکه با داش
عیب تشخیص داده می شود. این روش به خصوص 
برای سامانه های پیچیده و غیرخطی که مدل سازی 
ــاب می آید مناسب  آن ها یک چالش جدی به حس
ــکل 2 نشان  ــاختار کلی این روش در ش ــت. س اس
ــای حاصل از  ــوالً از داده ه ــت. معم ــده اس داده ش
اندازه گیری به شکل خام استفاده نمی شود بلکه از 
ــتخراج می شود  برخی ویژگی هایی که از داده ها اس
ــت که با  ــردد. ایده ی اصلی این اس ــتفاده می گ اس

8. Residual  

شکل FDI .1 برپایه ی مدل تشخیص عیب

مروری بر سامانه های کنترل تحمل پذیر خطا
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ــک مجموعه از  ــب ی ــتفاده از یک تبدیل مناس اس
اندازه گیری ها به یک مجموعه ی جدید از ویژگی ها 
ــود بهطوری که این ویژگی های جدید  تبدیل می ش
اطالعات بیشتری از سامانه نسبت به داده های خام 
ــد. نمونه ای از  ــری در اختیار قرار می دهن اندازه گی
ــریع9 و  این تبدیل ها عبارتند از: تبدیل فوریه ی س
تبدیل موجک10و... . در عمل تعداد ویژگی ها بیش 
از آن چه که مورد نیاز است تولید می شود و سپس 
ــود. این مرحله، انتخاب  بهترین آن ها انتخاب می ش
ویژگی نامیده می شود. در مرحله ی آخر با استفاده 
ــوند.  از یک جداکننده، عیوب از یکدیگر جدا می ش
ــوان جداکننده  ــبکه های عصبی به عن معموالً از ش

استفاده می شود]5[.

3.سامانههایکنترلتحملپذيرخطا
ــب  ــب موج اغل ــودکار  ــای خ فرآینده ــا در  خط
ــی سامانه ی  ــته و خاموش عکس العمل های ناخواس
ــود و در نتیجه می تواند موجب  تحت کنترل می ش
ــامانه، کارکنان  ــی س ــزای فن ــه اج ــه زدن ب صدم
ــا برای  ــرل تحمل پذیر خط ــود. کنت ــا محیط ش ی
ــب و روش های  ــخیص عی ــا خطاها، تش برخورد ب
ــب ترکی ــمندانه ای  هوش روش  ــه  ب را  ــرل   کنت

ــت که از گسترش خطاهای  می کند. هدف این اس
ــود و  ــاک جلوگیری ش ــه خطاهای خطرن ــاده ب س
ــامانه افزایش و ریسک  بنابراین دسترس پذیری س

خطرهای ایمنی کاهش یابد]6[.
ــرفته، به سامانه های  ــامانه های صنعتی پیش س
ــازده و ایمنی،  ــرای افزایش ب ــده ی کنترل ب پیچی
ــورد معمولی  ــتند. طراحی کنترل بازخ متکی هس
ــامانه ی پیچیده، در صورتی که خطایی برای یک س

ــامانه رخ دهد،  ــگرها یا اجزای س در عملگرها، حس
موجب بازده نامطلوب یا حتی ناپایداری می شود.

برای غلبه بر این نقطه ضعف، روش های جدید 
ــامانه های کنترل به وجود آمد تا بدعمل  طراحی س
کردن های اجزای سامانه با حفظ خواص پایداری و 
بازده دلخواه، تحمل شوند. این موضوع به خصوص 
ــامانه هایی که ایمنی در آن ها حیاتی است  برای س
ــته ای  مانند هواپیماها، فضاپیماها، نیروگاه های هس
9. Fast Fourier Transform  
10. Wavelet Transform    

ــواد خطرناک کار  ــیمیایی که با م  و فرآیندهای ش
ــامانه ها اثر یک  ــن س ــت. در ای ــد مهم اس می کنن
ــامانه، می تواند فاجعه بار  عیب کوچک در اجزای س
ــت اعتماد، ایمنی و  ــد. بنابراین، تقاضای قابلی باش
 تحمل پذیری خطا در این سامانه ها باال ست. الزم است 
سامانه های کنترلی ای طراحی شوند که قادر باشند 
ــامانه ها را تحمل کنند  ــوه در این س خطاهای بالق
ــامانه را  ــترس بودن س تا قابلیت اطمینان و در دس
ــود دهند و در عین حال، بازده دلخواه را فراهم  بهب
ــامانه های کنترل را سامانه های  کنند. این نوع از س
کنترل تحمل پذیر خطا11 می نامند. هدف سامانه ی 
ــه پایداری و  ــت ک کنترل تحمل پذیر خطا این اس
ــامانه را حتی اگر سامانه با خطا مواجه  بازده کل س
ــیدن به این هدف، باید  ــود، حفظ کند. برای رس ش
خطاها تا جایی که امکان دارد به سرعت تشخیص 
داده شوند و اقدام مناسب برای جلوگیری از انتشار 

11. Fault-Tolerant Control Systems )FTCS( 

آن ها انجام شود ]7[.
ــرای کنترل  ــیاری در مقاالت ب ــای بس روش ه
ــای موجود  ــود دارد. روش ه ــر خطا وج تحمل پذی
ــته ی فعال12 و  ــور کلی به دو دس ــوان به ط را می ت
ــه این روش ها را  ــیم کنیم. در ادام غیرفعال13 تقس

بررسی می کنیم. 

۱.3.اهدافوساختارسامانهیکنترلفعال
تحملپذيرخطا

ــا،  ــر خط ــال تحمل پذی ــرل فع ــامانه ی کنت در س
ــود  کنترل کننده به گونه ای پیکربندی مجدد می ش
ــامانه در حضور عیب  که پایداری و عملکرد کل س
ــتیابی به این هدف دو روش  حفظ گردد. برای دس

وجود دارد: 
ــبه می شوند و  1. قوانین کنترل از پیش محاس
زمانی که عیبی رخ می دهد کنترل کننده ی مناسب 
12. Active 
13. Passive  

شکل 3. سامانه ی کنترل فعال تحمل پذیر خطا

شکل FDI .2 برپایه ی سیگنال تشخیص عیب
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انتخاب می شود؛
2. پارامترهای کنترل کننده به صورت برخط14 

درحضور عیب محاسبه می شوند. 
ــر خطا با  ــال تحمل پذی ــرل فع ــامانه ی کنت س
ــورت بی درنگ15از  ــتفاده از اطالعاتی که به ص اس
ــخیص و جداسازی عیب دریافت می کند،  واحد تش
ــامانه  با پیکربندی مجدد کنترل کننده به عیوب س
ــامانه  ــان می دهد. بدین منظور، این س واکنش نش

مطابق شکل 3 شامل قسمت های زیر است:
1. واحد تشخیص و جداسازی عیب؛

2. مکانیزم پیکربندی مجدد؛
3. کنترل کننده با قابلیت پیکربندی مجدد؛

ــازی عیب وقوع  ــخیص و جداس ــد تش در واح
ــرعت تشخیص داده  ــامانه به س هرگونه عیب در س
ــا خروجی های  ــدار عیب، حالت ها ی ــود و مق می ش
ــامانه و مدل سامانه قبل از وقوع عیب به صورت  س
14. On-line 
15. Real time 

1. M. Blanke, C. w. Frei, F. Kraus, R. J. Patton and M. Staroswiecki, "what is fault-tolerant control?," Proc. IFAC 
SAFEPROCESS’2000, 2000. 
2. M. Blanke, C. w. Frei, F. Kraus, R. J. Patton and M. Staroswiecki, "what is fault-tolerant control?," Proc. IFAC 
SAFEPROCESS’2000, 2000. 
3. C. Bonivento, . A. Isidori, L. Marconi and A. Paoli, “Implicit fault-tolerant control:application to induction motors,” 
Automatica, vol. 40, pp. 355-371, 2004. 
4. R. Iserman, Fault-Diagnosis Applications: Model Based Condition Monitoring, Actuators, Drives, Machinary, Plants, Sensors 
and Fault-tolerant Systems, Springer, 2011. 
5. s. theodoridis and k. koutroumbas, pattern recognition, San Diego: Academic Press, 1999. 
6. M. Blanke, M. Staroswiecki and N. E. Wu, “Concepts and Methods in Fault-tolerant Control,” in Proceedings of the 2001 
American Control Conference, 2001,June. 
7. Y. Zhang and J. Jiang, “Bibliographical review on reconfigurable fault-tolerant control systems,” Annual Reviews in Control, 
vol. 32, pp. 229-252, 2008. 
8.J. Jiang and X. Yu, “Fault-tolerant control systems: A comparative study between active and passive approaches,” Annual 
Reviews in Control, vol. 36, pp. 60-72, 2012. 

برخط محاسبه می شود. براساس اطالعات برخط از 
مدل سامانه قبل از وقوع عیب، کنترل کننده باید به 
ــود تا پایداری و عملکرد  صورت خودکار طراحی ش

دلخواه سامانه حفظ گردد ]7[ و ]8[.

2.3.اهدافوساختارسامانهکنترل
غیرفعالتحملپذيرخطا

ــاختار کنترل کننده ثابت است. یعنی، نه  در این س
ــاختار آن، هیچ  ــده و نه س ــای کنترل کنن پارامتره
ــبت  ــد بلکه کنترل کننده نس ــر نمی کنن یک تغیی
ــاس شده  ــده غیرحس به خطاهای از قبل تعیین ش
ــد که هیچ  ــان می ده ــال نش ــت. واژه ی غیرفع اس
ــن نیازی به واحد  ــت بنابرای اقدام اضافی الزم نیس
ــازی عیب و مکانیزم پیکربندی  ــخیص و جداس تش
ــت. در حقیقت، روش های غیر فعال از  مجدد نیس
ــرم بی نهایت16  ــاوم مثل ن ــای کنترل مق تکنیک ه

16. Infinite norm  

ــتفاده می کنند، زیرا  ــب اس ــازی عی برای جبران س
ــامانه را در مقابل  این روش ها می توانند عملکرد س
ــد. در این صورت، عیب  ــدم قطعیت ها حفظ کنن ع
ــاش ناشناخته  به صورت عدم قطعیت یا یک اغتش

درنظر گرفته می شود.

نتیجهگیری
ــامانه دینامیکی  ــی از عملکرد دلخواه یک س آگاه
ــرایط طبیعی و چه در شرایط بروز عیب  چه در ش
ــیاری از کاربردهای  ــی در بس ــک وظیفه ی اساس ی
ــخیص به هنگام زمان  ــی کنترل است. تش مهندس
ــب در  ــب و اتخاذ تصمیم مناس ــکان وقوع عی و م
برخورد با عیب ایجاد شده در درون سامانه نیازمند 
دانش ویژه ای است.  در این مقاله دو روش اساسی 
ــخیص و جداسازی عیب، روش برپایه ی مدل و  تش
ــیگنال بررسی گردید و یک مرور  روش برپایه ی س
مختصر از سامانه های کنترل تحمل پذیر خطا ارایه 

شد.

منابع:
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20kv پایش پست هاي برق
Ewon و    WinCC   ،PLC با استفاده از

واژه هاي کلیدي: WinCC ،Ewon ،PLC، پایش، پست برق

ــایپا را در سه فاز تحقیقاتي مورد بحث قرار  ــرکت س ــت هاي برق kv 20 ش مقاله حاضر پروژه ی پایش پس
ــت که هر  ــمت هاي مختلف با مصارف گوناگون اس ــت برق در قس ــایپا داراي 17 پس ــرکت س مي دهد. ش
ــت  ــفورماتور و دژنکتور دارد که رله هاي مایکوم1 بر روي آن ها قرار گرفته اس ــت داراي تعدادي  ترانس پس
ــتفاده  از درگاه RS 485  و توپولوژي گذرگاه مي توان خرابی، تریپ و آالرم هاي هرکدام  ــد. با اس مي باش
  PLC همراه با WinCC  V.5 ــزار ــش نمود. در فاز اول از نرم اف ــا را پای ــفورماتورها و دژنکتوره از ترانس
زیمنس با ماژول اترنت  استفاده گردید که به علت فواصل زیاد بین پست ها و استفاده از C-Action  در 
ــرعت انتقال اطالعات پایین آمد که این امر منجر به استفاده از WinCC  V.6 و  برنامه ی WinCC س
ــرعت الزم براي  ــد، اما به علت عدم س بکارگیري OPC Server و Ewon 500 در فاز دوم تحقیقات ش
ــع هر کدام ازEwonها  ــن OPC Server و Ewon 500 در مواقع قط ــکاالت بی ــادل اطالعات و اش تب
تصمیم به بکارگیري PLC همراه با ماژول CP 341  ( ModBus( و WinCC  V.6 در فاز سوم گرفته 
شد که این روش با برطرف کردن مشکالت روش های اول و دوم به نیازهای بهره بردار به خوبی پاسخ داد. 
1. Micom 
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...20kv پایش پست هاي برق

۱.مقدمه
ــتردگي و تنوع  ــه گس ــه ب ــایپا با توج ــرکت س ش
ــت  ــالن هاي تولیدي و غیر تولیدي داراي 17پس س
ــالن هاي مربوطه  ــد. نیاز مصرفي س kv 20 مي باش
ــد  ــفورماتور و دژنکتور مي باش داراي تعدادي ترانس
ــاژ بر روي هرکدام،  ــه براي حفاظت جریان و ولت ک
ــک رله ی مایکوم نصب گردیده تا بتوان خرابی ها،  ی
ــون، حالت زمین  ــا و تریپ هاي مختلفي چ آالرم ه
)IE(، جریان اضافه بار )I( براي خرابی ها، آستانه ی 
ــت را براي  آالرم حرارتي، CB و مواردی از این دس
آالرم ها و انواع تریپ هاي جریاني، ولتاژي و غیره را 
ــا LEDهاي موجود بر روي  در صفحه ی نمایش ی
رله ها که مي توان  به آن ها نسبت داد مشاهده کرد.

 RS485 ــک درگاه ــوم داراي ی ــاي مایک رله ه
ــند که توسط آن مي توان از طریق شبکه ی  مي باش

ــا و تریپ ها را پایش  ModBus آالرم ها، خرابی ه
و ثبت نمود.

ــف تکنیک ها و  ــه فاز مختل براي این امر در س
ــي و تحقیق قرار  ــورد بررس ــزات مختلفي م تجهی
گرفت. فازهاي اول و دوم به علت پایین بودن سرعت 
ــده بین رله هاي مایکوم و  انتقال و اختالل ایجاد ش
ــت مورد بهره برداري قرار  سامانه هاي پایش نتوانس
ــري از ماژول  ــوم با بهره گی ــرد. از این رو فاز س گی
CP341  ( ModBus( و WinCC  V.6  ارتباط 
بین رله ها و PLC با کیفیت مطلوب انجام پذیرفت.

2.پستهايبرقشرکتسايپا
ــب با  ــایپا متناس ــرکت س ــت هاي kv 20  ش پس
ــالن هاي تولیدي و  خروجي و مصرف کننده هاي س
غیر تولیدي طراحي گردیده است )شکل 1(. تعداد 
ــفورماتور و دژنکتور( و  ــزات مورد نیاز )ترانس تجهی
موقعیت هر پست که بر روي آن ها  رله هاي مایکوم 

نصب گردیده شامل موارد زیر مي باشد:
.پست پاساژ جدید؛ 8 عدد دژنکتور؛

.پست 1 جدید؛ 3 عدد ترانسفورماتور و 8 عدد 
دژنکتور؛

ــفورماتور و 15  ــت 2 جدید؛ 9 عدد ترانس .پس
عدد دژنکتور؛

.پست 3 جدید؛ 5 عدد ترانسفورماتور و 7 عدد 
دژنکتور؛

.پست 4 جدید؛ 3 عدد ترانسفورماتور و 5 عدد 
دژنکتور؛

ــت 5-1 جدید؛ 2 عدد ترانسفورماتور و 4  .پس
عدد دژنکتور؛

ــت 5-2 جدید؛ 2 عدد ترانسفورماتور و 5  .پس
عدد دژنکتور؛

ــفورماتور و 5 عدد  ــدد ترانس ــت ریو؛ 2 ع .پس
دژنکتور؛

.پست پاساژ قدیم؛ 2 عدد دژنکتور؛
.پست 1 قدیم؛ 3 عدد ترانسفورماتور و 6 عدد 

دژنکتور؛

.پست ادغامي؛ 9 عدد ترانسفورماتور و 14 عدد 
دژنکتور

.پست 3 قدیم : 4 عدد ترانسفورماتور و 7 عدد 
دژنکتور؛

.پست 4 قدیم: 2 عدد ترانسفورماتور و 5 عدد 
دژنکتور؛

.پست 5 قدیم: 2 عدد ترانسفورماتور و 7 عدد 
دژنکتور؛

ــت 6 قدیم: 1 عدد ترانسفورماتور و 5 عدد  .پس
دژنکتور؛

.پست 7 قدیم: 1 عدد ترانسفورماتور و 5 عدد 
دژنکتور؛

ــت ساختمان اداري: 3 عدد ترانسفورماتور  .پس
و 6  عدد دژنکتور.

بر روي هر کدام از ترانسفورماتورها و دژنکتورها 
ــه مي توان با  ــت ک ــک رله مایکوم قرار گرفته اس ی
ــن رله ها آن ها را  ــري درگاه ModBus ای بکارگی

شبکه و پایش نمود.

3.رله هايمايکوم
رله هاي مایکوم براي حفاظت ولتاژ و جریان ترانس 

استفاده مي شوند. )شکل 2(
ــخصات مهم رله هاي مایکوم مي توان به  از مش

موارد زیر اشاره کرد:
.این رله داراي تغذیه ی DC یا  AC مي باشد 

) 48 VDC(
ــن رله مي توان  ــان ورودي براي ای .از دو جری

)A5  و A1( استفاده نمود
.داراي 4 ورودي 1A و 4 ورودي 5A مي باشد 
ــده به کار گرفته  ــتفاده ش ــب با CT اس که متناس

مي شوند.
ــان در رله ی  ــاي جری ــیم بندي ورودي ه .تقس

P123  مایکوم؛
ــن،2  ــاز، 2 ورودي زمی ــان ف .4 ورودي جری

ورودي زمان.
داراي 8  خروجي به قرار زیر مي باشد:

ــزي دیجیتال  ــل برنامه ری .داراي 5 ورودي قاب
مي باشد.

 .نمایشگر LCD، یک نمایشگر 16 کاراکتري 
مي باشد که بعد از فشار دادن هر کدام از کلیدهاي 
ــد و مي توان  ــن مي مان ــل تا 5 دقیقه روش روی پان
ــده و آالرم ها را مشاهده کرد. مقادیر اندازه گیري ش

ــه مایکوم  ــد موجود روي پنل رل ــه کلی .صفح
ــه دقیقاً زیر  ــد. دو کلید ک ــد مي باش داراي 7 کلی
ــگر قرار گرفته است و براي خواندن، ري ست  نمایش
ــود و 5 کلید  ــتفاده مي ش کردن و تأیید آالر م ها اس
دیگر که براي انجام تنظیمات استفاده مي گردد در 

وسط پنل قرار گرفته است.

شکل1. پست هاي برق شرکت سایپا

شکل2. رله ی  مایکوم
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خرابی هاي  قابل رؤیت در رله مایکوم عبارتند از: 
I E: حالت زمین

I : جریان اضافه بار
t I e: زمان حالت زمین

t I: زمان قطع اضافه جریان خروجي
Termal  Alarm: آستانه ی آالرم حرارتي

Termal  Trip: آستانه ی تریپ حرارتي

OPC Server .4 
ــط نر م افزاري مي باشد  ــتاندارد واس OPC یک اس
ــن برنامه هاي  ــادل داده و پیام را بی ــکان تب که ام
و  ــتگاه ها  دس  ،Windows ــت   تح ــردي  کارب
 DCS و PLC ــامانه هاي کنترل صنعتي مانند س
ــاط، با توجه به این که  ــم مي کند. در این ارتب فراه
ــتر سامانه هاي کنترل صنعتي، نرم افزارهاي  در بیش
ــتند،  در این  ــه مبتني بر Windows هس مربوط
ــروژه مي توان از نرم افزار پایش )HMI( به عنوان  پ
  OPC برنامه ی کاربردي که مي تواند با استفاده از
به سامانه هاي کنترل متفاوتي متصل گردد استفاده 

نمود. ]1[
ــاري خدمت  ــه ی معم ــر پای ــاوري OPC ب فن
 ،OPC دهنده- خدمت گیرنده مي باشد. استاندارد 
ــردي خدمت  ــاي کارب ــن نرم افزاره ــطي را بی واس
ــخص مي کند. در این  ــده و خدمت دهنده مش گیرن
ــده ی OPC مي تواند داده را  ــاط  خدمت گیرن ارتب
ــازگار با OPC بخواند یا  از هر خدمت دهنده ی  س

در آن بنویسد.
ــتاندارد OLE/COM براي  بودن بر پایه ی اس
OPC این امکان را فراهم مي آورد تا به جاي ایجاد 
ــک فناوري  ــد، بر روي ی ــاوري کاماًل جدی یک فن
 OPC ــن پروتکل ــد. بنابرای ــترش یاب موجود گس
براي سطح باالیي از قابلیت تعامل بین نرم افزارهاي 
خدمت دهنده –خدمت گیرنده ایجاد شده است که 
توسط تولیدکنندگان محصوالت نرم افزاري متفاوت 

پشتیباني مي شوند. 
    OPC مي تواند به سه دسته داده دسترسي 
ــاي مهم در  ــي از آیتم ه ــد که این یک ــته باش داش

انتخاب OPC در این مرحله از پروژه مي باشد. 

OPC  4. 1. مشخصات فني
Data Access: تعریف استانداردهاي واسط براي 

تبادل بي درنگ؛
ــتانداردهاي  اس ــف  تعری  :Alarm/Events
ــا، به این معني که  ــط براي رخدادها و آالرم ه واس
ــا و رخدادها و همچنین  ــاهده ی آالرم ه امکان مش

انتقال آن ها از طریق OPC امکان پذیر مي باشد؛
ــف  تعری  :Historical Data Access
ــط براي داده هاي بایگانی شده؛  استانداردهاي واس
این واسط امکان دسترسي به داده هاي ثبت شده از 
فرآیند با یک بر چسب زماني در یک بانک اطالعات 

را فراهم مي کند.

WinCC5.پايشپستهابااستفادهاز
نسخهی5

ــای برق  ــای ترانس ه ــری پارامتره ــرای اندازه گی ب
ــایپا از دستگاه های مایکوم نصب شده بر  شرکت س
روی ترانس ها که وظیفه ی اندازه گیری پارامترهایی 
 Ф از قبیل میزان جریان و ولتاژ و ضریب کسینوس
ــیاری از پارامترهای هر ترانس را برعهده دارد  و بس

استفاده می گردد.
با استفاده از این دستگاه ها می توان بسیاری از 
ــا ادوات مرتبط با آن ها را  پارامترهای ترانس ها و ی
اندازه گیری و یا از وقوع هرگونه اشکالي در ترانس ها 
مطلع شد. در این نوشتار کلیه ی پارامترهای مایکوم  
دارای آدرس منحصر بفردی است که  در کاتالوگ 
ــده است. برای  ــخص ش و دفترچه راهنمای آن مش
ــن مایکوم ها   ــی به اطالعات هر کدام از ای دسترس
باید در ابتدا آدرس و نوع فرمت آن )شماره، آدرس 
ــا ...( را از کاتالوگ پیدا  ــی، text ، word ی دودوی
ــخص نمود. این آدرس ها و فرمت ها در  کرده و مش

شبکه ی Modbus  تعریف شده است. 
ــات در جداولی موجود بوده  کلیه ی این اطالع
ــبکه ی  ــر پارامتر، آدرس آن ها در ش که به ازای ه

Modbus  قابل دسترس می باشد .]2[
 Modbus دارای   5 ــخه ی  نس   WinCC
ــت و با استفاده از این درایور می توان  Driver  اس
پارامترهای اشاره شده در مایکوم را  در صفحه های 

WinCC  نمایش داد.
ــات محدودیت 32 گره  ــام این عملی برای انج
ــردد]5[  ــد رعایت گ ــبکه ی Modbus بای در ش
ــا از 32 عدد فراتر رود.  ــی نباید تعداد مایکوم ه یعن
ــداد ترانس های  ــن محدودیت باعث می گردد تع ای
ــی قرار گیرد  ــبکه مورد بررس ــدودی در این ش مح
ــه به دلیل وجود تعداد زیادی ترانس، محدودیت  ک
ــادی از آن ها از  ــاًل تعداد زی ــت و عم مطلوبی نیس

چرخه ی اندازه گیری خارج می شوند.
ــد دارای آدرس  ــن مایکوم ها بای ــر کدام از ای ه
ــته باشد )بین  ــد و  تکرار نداش منحصر بفردی باش
ــتگاه قابل  تعیین  ــه در تنظیمات دس ــا 32( ک 1 ت

می باشد.
ــاب پارامترهای مورد نظر  مرحله ی بعدی انتخ
ــاژ، جریان، نمایش  ــری از قبیل ولت برای اندازه گی

خرابی، تریپ و آالرم می باشد .
کلیه مایکوم ها با توپولوژی Bus در شبکه قرار 
می گیرند. در این توپولوژی یک کابل گذرگاه وجود 
ــن گذرگاه متصل  ــه کلیه ی مایکوم ها به ای دارد ک

شده اند. ]3[
ــذرگاه، رایانه ای که نرم افزار    در انتهای خط گ
ــده، وجود دارد که  ــر روی آن نصب ش WinCCب
ــط یک مبدلRS485  به RS232 به درگاه  توس
 USB به  RS485 ــط یک مبدل ــریال یا توس س
به درگاه USB رایانه متصل شده است. )شکل 4(

ــده  در نرم افزار WinCC برنامه ای طراحی  ش
ــت که دارای برچسب های مرتبط با پارامترهای  اس

مایکوم می باشد. 
به  این برچسب ها آدرس هر مایکوم اختصاص 
ــده است )آدرس 1 الی 32( به طور مختصر  داده ش
این که هر برچسب هم آدرس مایکوم و هم آدرس 
 Modbus پارامتر را با خود دارد که توسط درایور

در WinCC   تعریف شده است. ]4[
ــای مجزا از  ــب ها در صفحه ه ــه این برچس کلی
ــت که  می توان تغییرات  ــده اس هم نمایش داده ش

پارامترهای مختلف را در هر لحظه مشاهده نمود.
ــتفاده از WinCC  نمایش  ــی از موارد اس یک
ــده در هر یک  ــپ و  آالرم ایجاد ش ــی  و تری خراب
ــت که توسط مایکوم خوانده شده و  از ترانس ها اس
ــط WinCC در صفحه های خاص  در نهایت توس

نمایش داده می شود.
ــا و آالرم ها  ــدام از این خرابی ها، تریپ ه هر ک
ــوص به خود  ــب مخص ــزا دارای برچس ــور مج بط
ــوم و در صفحات  ــد )برای همه ی 32 مایک می باش
ــت اپراتور آالرم ها باید  جداگانه( اما بنا به درخواس

به صورت دیداری و شنیداری باشد.
ــد از امکانات داخلی  ــام این عمل بای برای انج
ــتفاده نمود بدین طریق که کلیه ی  WinCC  اس
برچسب های ایجاد کننده خرابی و تریپ و  آالرم ها 
  WinCC که در(  C-Action ــط برنامه ی توس
ــاخته  وجود دارد( به صورت and  و or  منطقی س

و نمایش داده شود.
 WinCC ــوق در برنامه ی ــه ی عملیات ف کلی

ساخته و نمایش داده شده است.
 WinCC  V5 ــزار ــر نرم اف ــه دالیل زی بنا ب
نتوانست نیازها و درخواست هایی را که دلیل اجرای 
پروژه ی پایش پست های برق شرکت سایپا می باشد 

برآورده نماید:
ــرکت و در  ــت های ش ــل زیاد بین پس 1. فواص
ــه گذرگاه  ــل مربوط ب ــدن کاب ــه طوالنی ش نتیج
ــدن خواندن  ــث کند ش ــبکه ی Modbus باع ش
  WinCC اطالعات از روی مایکوم و انتقال بر روی

می شود.
ــپ و آالرم ها به تعداد  ــاخت خرابی و تری 2. س
مایکوم ها و نمایش آن ها در صفحه ها که با استفاده 
ــورت  WinCC ص C-Action در  ــات  امکان از 
ــدید سرعت خواندن  ــدن ش می گیرد باعث کند ش

اطالعات می شود.

WinCC6.پايشپستهابااستفادهاز
Ewon500نسخهی6و

ــود در نرم افزار  ــکالت موج ــه مش ــه ب ــا توج ب
ــامانه ی پایش پست  WinCC  V5 برای ایجاد س
ــدن اطالعات از  ــر زمانی در خوان ــا کمترین تأخی ب
 Ewon500 نسخه ی 6  و مبدل های  WinCC

استفاده گردید.
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ــتفاده از  ــت ها با اس ــکل3. پایش پس ش
Ewon500 نسخه ی 6 و  WinCC

Ewon500 نسخه ی 6 و  WinCC شکل 4. پایش پست ها با استفاده از

ــب ها در  ــه ی دریافت برچس ــن مبدل وظیف ای
ــبکه ی  ــال آن ها به ش ــبکه ی Modbus و انتق ش

اترنت را برعهده دارد. )شکل3 (      
ــماره  ــتگاه ها دارای یک ش هر کدام از این دس
ــریال می باشد که در شناسایی آن ها در شبکه ی  س

اترنت  اهمیت پیدا می کند.
ــه نرم افزار  ــتفاده از نرم افزار Ebody ک ــا اس ب
ــد می توان در  ــتگاه می باش کار بردي برای این دس
ــه ی Ewon هایی که وجود  ــبکه ی اترنت  کلی ش
دارند را با استفاده از شماره سریال آن ها شناسایی 
نموده و از قرار گرفتن صحیح آن ها در شبکه اطالع 
حاصل نمود و در صورت نیاز تغییرات آدرس IP و 

آدرس شبکه را اعمال کرد.

Modbus وجود  WinCC  v6 درایور  در 
از شبکه   را  برچسب ها  نمی توان مستقیماً  و  ندارد 
مایکوم ها خوانده  توسط  Modbus تشکیل شده 

و نمایش داد.
ــکل ذکر شده از مبدلی استفاده  جهت حل مش
ــام Ewon500 که  وظیفه ی اصلی  می گردد به ن
ــبکه ی Modbus و  ــت پارامترها در ش آن دریاف
ــبکه ی اترنت می باشد. با داشتن  انتقال آن ها به ش
ــتگاه می توان در شبکه ی اترنت   آدرس IP هر دس
ــتگاه Ewon500 را مشاهده  صفحه ی وب هر دس
ــر را در  ــات مورد نظ ــرات و تنظیم ــوده و تغیی نم
ــب ها و  ــوداز قبیل وارد کردن برچس ــال نم آن اعم
ــب ها در  ــرعت خواندن برچس تنظیمات آن ها و س

شبکه و ..

ــا محدودیت  ــن Ewon500ه ــر کدام از ای ه
ــد از 500 عدد  ــه نبای ــات دارند ک ــدن اطالع خوان
ــأله محدودیت  ــد. این مس ــر باش ــب ها  فرات برچس

انتخاب برچسب ها را ایجاد می کند. 
ــب ها دارای آدرس گره در  ــدام از برچس هر ک
ــوم   مایک ــر  پارامت و آدرس   Modbus ــبکه ی  ش
ــده  ــب های تعریف ش ــد. هر کدام از برچس می باش
ــت   ــبکه ی اترن در Ewon500 دارای آدرس در ش
  WinCC ــط ــایی آن توس ــد بود که شناس خواه

بدین طریق صورت می گیرد.
در روش استفاده از WinCC  V6 تنظیمات 
ــی  ــا روش قبل ــوم ب ــا در مایک ــاب پارامتره و انتخ
ــتگاه های مایکوم نیز در یک  تفاوت نمی کند و دس

توپولوژی باس همانند روش قبلی قرار می گیرند.
ــتگاه مایکوم  ــد دس ــامل چن ــت که ش هر پس
ــذرگاه دارد و  ــبکه با توپولوژی گ ــد یک ش می باش
ــبکه متصل  ــتگاه های مایکوم به این ش همگی دس
ــتگاه  ــت به یک دس ــی گردند و در انتها، هر پس م
ــدل  ــردد و مب ــل می گ ــدل Ewon500 متص مب
ــت به شبکه ی  اترنت شرکت  Ewon500 هر پس

سایپا  متصل می گردد.
ــرای هر    ــد، ب ــه توضیح داده ش ــور ک همان ط
ــت در شبکه اترنت  شرکت  Ewon500 در هر پس
سایپا یک آدرس منحصر بفرد یا به عبارتی IP  در 

نظر گرفته شده است. )شکل4(
 Ewon500 ــب های ــتفاده از برچس جهت اس
ــای  ــا در صفحه ه ــش آن ه نمای WinCC و  در 
ــطی به نام  ــتاندارد واس ــزار اس WinCC از نرم اف
ــن  ای ــردد.  می گ ــتفاده  اس   OPC SERVER"
 Ewon500 و  WINCC نرم افزار واسطه ای بین
ــد و وظیفه ی خواندن برچسب ها را برعهده  می باش

دارد.
ــب هایی  ــه ی WinCC  کلیه برچس در برنام
ــده است به  ــط OPC server خوانده ش که توس
ــب های خارجی مجدداً خوانده شده و  عنوان برچس

...20kv پایش پست هاي برق
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در صفحات مورد نظر نمایش داده می شوند.
  WinCC و نرم افزار Ewon500 با استفاده از
ــد اما  ــبت به قبل بهتر ش ــات پایش، نس V5 عملی

مشکالتي شامل موارد زیر همچنان باقی بود:
ــی برای ایجاد  ــل حجم زیاد برنامه نویس به دلی
 Ewon500 برچسب های خرابی، آالرم و تریپ در
ــتن این برنامه وجود دارد  و محدودیتی که در نوش
ــورت وجود تعداد زیادی از مایکوم ها بر روی  در ص

این نوع برنامه نویسی نمی توان حساب نمود.
ــتاندارد اس و  ــط  واس ــزار  نرم اف از  ــتفاده   اس

OPC server در مواقعی که یکی از دستگاه های 
ــود با کندی مواجه  ــکال ش Ewon500 دچار اش

خواهد شد
به دلیل این که، این نرم افزار بطور مداوم بدنبال 
ــده  ــکال ش ــا دچار اش ــده و ی  Ewon500 گمش
می گردد اگر آن را پیدا نکند تأخیر زیادی در شبکه 

ایجاد خواهد شد.

WinCC7.پايشپست هابااستفادهاز
PLCوEwon500نسخه ی6و

ــده در روش قبلی  ــکالت ذکر ش برای حل مش
ــر کدام از  ــتفاده از PLC در ه ــا اس ــی از راه ه یک
ــت ها دارای چندین  ــت ها است. هر کدام از پس پس
ــذرگاه به همدیگر  ــت که با توپولوژی گ مایکوم اس
ــه ی مایکوم ها در هر  ــده اند. اطالعات کلی متصل ش
 Ewon500 ــتگاه ــط یک یا چند دس ــت توس پس
ــته به تعداد کلی مایکوم هایی که در آن پست  )بس

وجود دارد( خوانده می شود.
ــر  ب ــا  Ewon500ه ــی  قبل روش  ــد  همانن
ــدام از  ــه و هر ک ــرار گرفت ــت ق ــبکه اترن روی ش
ــات کلیه ی ــت. اطالع ــا یک IP خواهند داش  آن ه

ــط نرم افزار OPC Server که در  Ewonها توس
روش قبلی نیز استفاده شده است خوانده می شود. 
ــتفاده از آدرس IP به هر کدام از  این نرم افزار با اس
ــبکه به کلیه ی  Ewon500های قرار گرفته در ش

ــی پیدا  ــت ها دسترس ــب ها( پس ــات )برچس اطالع
می کند و به هرکدام آدرسی را اختصاص می دهد و 
ــط یک  PLC که به شبکه ی اترنت   در نهایت توس

متصل شده است، خوانده می شود. 
ــه  کلی   WinCC ــزار  نرم اف از  ــتفاده  اس ــا  ب
در   PLC ــط  توس ــده  ــده ش ــب های خوان برچس
 PLC ــب نمایش داده می شود. با صفحه های مناس
فوق می توان هم برچسب های خرابی، تریپ و آالرم 
ــاز برنامه ای را  ــم در صورت نی ــاد نمود و ه را ایج
  WinCC ــته و برچسب آن را توسط برنامه ی نوش

نمایش داد.]5[
ــت نرم افزار  ــاز بودن دس ــن روش به دلیل ب ای
ــه ای می تواند در  ــتن هرگونه برنام ــس در نوش نوی

کیفیت کار بسیار مؤثر باشد.

CP 341 8. ماژول
ــامل یک  سوکت 15پین و سه  کارت CP 341 ش
 Master است که  مي تواند به عنوان  LED عدد

یا Slave  در کنار CPU به کار رود. )شکل 5(
عملکرد LEDها: )SF )red: خطاها مي تواند بر 
ــر ایجاد یک اتفاق یا تکرار پارامتر خطا در برنامه  اث

باشد.
   LED ــن ــودن ای ــن ب )TXD )green: روش
ــط های مختلف  ــال اطالعات  به واس به منظور ارس

مي باشد.
ــن بودن این LED به  )RXD )green: روش
ــط های مختلف  ــت  اطالعات  از واس منظور دریاف

مي باشد.
ــن کارت به عنوان  ــروژه ی مذکور ما از ای در پ
یک Master استفاده مي نماییم. به همین  منظور 
نیازمند یک قفل سخت افزاري مي باشیم. )استفاده 
از پروتکل ModBUS نیازمند قفل سخت افزاري 
ــازي به آن  ــکل  ASCII نی ــي در پروت ــت ول  اس
  CP 341 ــت. قفل  مورد نظر در پشت کارت نیس
ــد که  قرار گرفته و داراي یک نرم افزار مجزا مي باش

به نرم افزار Simatic Manager اضافه مي شود.
ــاي مایکوم و ــال اطالعات بین رله ه براي انتق

PLC  از طریق شبکه ی ModBus از یک ارتباط 
ــتفاده مي گردد. با توجه به تعداد  ــیمه اس ــه س س
  PLC ــري رله ها به ــوم، از اتصال س ــاي مایک رله ه

استفاده خواهد شد.) شکل 6(

 Master ــن ــت فاصله ی بی ــر اس ــه ذک الزم ب
ــد. ــن Slave در حدود 1200 متر مي باش و آخری

9.برنامهنويسيPLCباتوجهبهماژول
CP 341

 CP 341 به همراه ماژول PLC برنامه نویسي
با استفاده از توابع مربوطه انجام مي گیرد.

 FB ــدادي  تع ــزار  نرم اف ــب  نص از  ــد  بع
ــه ی ــش کتابخان ــه بخ ــه CP 341 ب ــوط ب  مرب
ــردد که براي  ــه مي گ Simatic Manager اضاف
تبادل اطالعات بینCP 341 و Slaveها استفاده 

مي گردد.
P-SND-RK و P-RCV-RK توابع مربوط 

به تبادل اطالعات بین CPU و CP مي باشند. 
ــات بین Slave ) مایکوم( و  براي تبادل اطالع

PLC از FC03 و FC04 استفاده مي گردد.

P-RCV-RK۱.9.بررسيتابع
ــاهده مي گردد  ــکل 8 و 9  مش همان طور که در ش
داراي   P-RCV-RK و   P-SND-RK ــع  تاب
ــد که  ــاي به صورت ورودي و خروجي مي باش پایه ه
ــتانداردي مورد استفاده  هرکدام مطابق تعاریف اس
ــان داده  ــکل 7 این پایه ها نش قرار مي گیرند. در ش

شده اند. 

P-SND-RK2.9.بررسيتابع
ــد  ــه بع ــد ک ــماره ورودي مي باش LADDR: ش
ــل در  ــر روي ری ــرار دادن کارت CP 341 ب از ق
ــط نرم افزار تعریف مي گردد و  HW.Config توس

قابل تغییر مي باشد. )شکل 8(
EN_R: همیشه باید یک باشد؛

ــماره ی DB که اطالعات از آن  DB_NO: ش
خوانده مي شود؛

ــن بیت DB که  ــماره ی اولی DBB_NO: ش
اطالعات از آن خوانده مي شود؛

ــد خطاي بوجود آمده را نمایش  STATUS:ک
مي دهد؛

NDR: بعد از دریافت اطالعات فعال مي گردد؛
S ' :SF '

ــخص  ــنجی که مش ــي زمان س : REQ خروج
مي کند هر چند ثانیه، اطالعات ارسال شود.

PLC شکل6.  شبکه بندي رله هاي مایکوم و

CP 341 شکل5. ماژول

...20kv پایش پست هاي برق
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P-RCV -RK شکل7. تابعP-SND-RK شکل 8. تابع

ــد  ــناس ارش ــجوي کارش ــي زاده، دانش ــا ول 1. حمیدرض
الکترونیک، خواجه نصیرالدین طوسي

valizadehhr@yahoo.com 
2. مرتضي دربان، کارشناس الکترونیک، آزاد تهران جنوب

 darban@saipacorp.com
3. علیرضا عاصي انصاري، کارشناس الکترونیک، آزادکرج.

ansari@saipacorp.com

ــماره ی ورودي مي باشد که بعد  LADDR: ش
ــل در  ــر روي ری ــرار دادن کارت CP 341 ب از ق
ــط نرم افزار تعریف مي گردد و  HW.Config توس

قابل تغییر نیز مي باشد.
ــات از آن  ــماره DB که اطالع DB_NO: ش

خوانده مي شود.
ــن بیت DB که  ــماره ی اولی DBB_NO: ش

اطالعات از آن خوانده مي شود.
ــن خواندن مقدار طول اطالعات   LEN : تعیی

DB مورد نظر.
X :R_TYP

ERROR: وجود خطا را اعالم مي کند.
ــال  ــات فع ــال اطالع ــد از ارس DOWN: بع

مي گردد.
ــاي پدید آمده را نمایش  STATUS: کد خط
مي دهد. )کد خطا و مفهوم آن در Manual آورده 

شده است(.
R: براي Reset کردن استفاده مي شود.

منابع: نگارندگان:

۱0.نتیجهگیري
ــا روش هاي  ــاز تحقیقاتي ب ــه ف ــد از اجراي س بع
ــري نرم افزارها و  ــي و بکارگی ــف برنامه نویس مختل
ــخت افزارهاي مختلف با توجه به مواردي چون،  س
ــدون وقفه،  ــورت دقیق و ب ــال اطالعات به ص انتق
پایش با سرعت متناسب HMI و رله هاي مایکوم، 
ــاژول CP 341 به  ــري PLC  به همراه م بکارگی
ــب  ــراي رله هاي مایکوم مناس ــوان Master ب عن
ــد و مي توان فاز سوم را به عنوان  تشخیص داده ش
پایش صحیح، با قابلیت اطمینان باال و دسترسي به 

یک پایگاه داده ی دقیق  به مرحله ی اجرا رساند. 

1. OPC Data Access Specification Version3.0
2.Serial interface standard )national instrument(
3. Control gear for industry siemens
4. Human machine inter face system siemens
5. راهنماي کاربردي PLC  ، مهندس سعید غریبي، انتشارات مثلث نارنجي، 1387

...20kv پایش پست هاي برق
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در واحدهای فرآیندی به ویژه کارخانجات شیمیایی 
ــتفاده می شود تا  ــیاری اس از تجهیزات و ادوات بس
بتوان بستر مناسب انجام فعل و انفعاالت شیمیایی 
را فراهم نمود. یکی از این تجهیزات کمپرسور است 
ــاوت و در ابعاد یا اندازه های  که با فناوری های متف
ــور  ــتفاده قرار می گیرد. کمپرس گوناگون مورد اس
ــار گاز  به  ــت که جهت افزایش فش ــتگاهي اس دس
ــب عملیاتی  ــرایط مناس ــور فراهم نمودن ش منظ
ــارف گوناگون  ــرای مص ــای فرآیندی ب در واحده
ــه دیگر به کار  ــال آن از نقطه اي به نقط ــا انتق و ی
ــاس کار کمپرسورهای گریز از مرکز بر  می رود. اس
ــت.  ــانتریفوژ اس ــه ی نیروي گریز از مرکز1 یا س پای
ــف کنترل ظرفیت  ــه روش های مختل ــن مقال در ای

کمپرسورهای گریز از مرکز مطرح شده است.
1. Centrifuge

بررسی روش های مختلف کنترل ظرفیت

در کمپرسورهای گریز از مرکز

مهندس امیرحسین رضائی
مهندس ارشد مکانیک

شرکت نفت و گاز پارس
 ahrezaei@pogc.ir
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۱.مقدمه
در واحدهای فرآیندی به ویژه کارخانجات شیمیایی 
ــتفاده می شود تا  ــیاری اس از تجهیزات و ادوات بس
بتوان بستر مناسب انجام فعل و انفعاالت شیمیایی 
را فراهم نمود. یکی از این تجهیزات کمپرسور است 
ــاوت و در ابعاد یا اندازه های  که با فناوری های متف
ــور  ــتفاده قرار می گیرد. کمپرس گوناگون مورد اس
ــار گاز  به  ــت که جهت افزایش فش ــتگاهي اس دس
ــب عملیاتی در  ــرایط مناس منظور فراهم نمودن ش
ــارف گوناگون و یا  ــرای مص ــای فرآیندی ب واحده
انتقال آن از نقطه اي به نقطه دیگر استفاده مي شود. 
ــار به دو صورت انجام  ــورها افزایش فش در کمپرس
ــاس دسته بندی کمپرسور ها به  مي گیرد. بر این اس

روش زیر خواهد بود:
ــدا با افزایش  ــورهاي دینامیک که ابت .کمپرس
ــرعت گاز، فشار گاز را  ــپس کاهش س سرعت و س
ــورها خود دارای  افزایش مي دهند. این نوع کمپرس
دو گروه هستند: گریز از مرکز2 و جریان محوري3.

ــورهاي جابجایي مثبت که با کاهش  .کمپرس
ــش می دهند و خود  ــار آن را افزای ــم گاز، فش حج
ــتی4 و دوراني5  ــامل کمپرسورهای رفت و برگش ش

می شوند.
ــورهای گریز از مرکز که مورد بحث  در کمپرس
ما می باشند افزایش فشار گاز بر اثر افزایش سرعت 
ــرعت گاز  آن صورت مي گیرد. به این صورت که س
ــرعت  ــده پس از آن، س بر اثر حرکت پروانه زیاد ش
ــورد با پخش کننده ها کاهش پیدا کرده  گاز با برخ
ــاس کار  ــار آن افزایش می یابد. اس و در عوض فش
ــورها بر پایه ی نیروي گریز از مرکز6 یا  این کمپرس
ــت. در کمپرسورهاي  ــانتریفوژ طراحي شده اس س
ــته و پروانه خیلي  ــن پوس ــانتریفوژ فاصله ی بی س
ــور باید از  ــت. بنابراین جنس محور کمپرس کم اس
ــاي باال با حداقل  ــد که در دوره فلز یا آلیاژي باش
ــته تماس پیدا نکند. هم چنین  انحنا، پروانه با پوس
ــور باید کاماًل خشک بوده و  گاز ورودي به کمپرس
ــد تا پروانه های  ــته باش هیچ مایعي به همراه نداش
ــیبی  ــور و دیگر اجزای آن در حین کار آس کمپرس

نبینند. 
ــور  ــه همین دلیل در طراحی، قبل از کمپرس ب
یک مخزن آبگیر7 قرار مي دهند تا اگر احیاناً قطرات 
مایعي در گاز موجود است توسط این مخازن گرفته 
ــود. اگر فشار خروجی خیلي باال مورد نظر باشد،  ش
ــد مرحله اي  ــانتریفوژ چن ــورهاي س باید از کمپرس
ــتفاده کرد؛  ــک کن بین مرحله ای اس همراه با خن
ــاي آن از  ــار گاز، دم ــا افزایش فش ــوری که ب به ط
ــه و نیازی  ــتگاه باالتر نرفت ــد مجاز طراحی دس ح
ــد.  به آلیاژهای گران قیمت جهت دماهای باال نباش
2. Centrifugal compressor
3. Axial Flow compressor
4. Reciprocating compressor
5. Rotary compressor
6. Centrifuge
7. Knock out Drum 

هم چنین در بعضی از ترکیبات گازها ممکن است با 
افزایش فشار، قسمتي از گاز تبدیل به مایع شده و 
مایع ایجاد شده در گاز باعث آسیب دیدن پره هاي 
ــود. از این رو، بنا بر دالیل ذکر شده،  ــور ش کمپرس
ــورهاي چند مرحله اي8 استفاده  معموالً از کمپرس
ــر مرحله  ــه پس از ه ــن ترتیب ک ــود. به ای مي ش
ــرده و مایع احتمالي در  ــردگي، گاز را خنک ک فش
ــه مایعات9 در بین  ــط ادواتی هم چون تل آن را توس
ــه مرحله ی دوم  ــک را ب ــپس گاز خش راه گرفته س
ــوان پس از چند  ــه این ترتیب مي ت ــتند. ب مي فرس

مرحله فشردن به فشار مورد نظر دست یافت.
سازندگان کمپرسور، به مجموعه ای از یک پروانه 
و یک پیچک10 »یک مرحله« می گویند. حال آن که 
ــین فرآیند این واژه در یک محدوده  از نظر مهندس
ــدا مي کند، به طوری که  ــد تراکم مفهوم پی از فرآین
گاز، تحت عمل خنک کردن مجدد قرار گیرد. برای 
ــوری داراي 6 پروانه و یک خنک  مثال اگر کمپرس
ــازندگان کمپرسور آن  کن بین مرحله اي باشد، س
ــه اي در صورتی که بهره برداران، آن  را 2   را 6 مرحل

مرحله اي مي نامند.

2.روشهایکنترلظرفیتدر
کمپرسورهایگريزازمرکز

یکی از مزیت های مهم کمپرسورهای گریز از مرکز 
ــت این موضوع  ــت. اهمی ــت متغیر آن ها اس ظرفی
ــخص می شود که کمپرسور در فرآیندی  زمانی مش
ــه ظرفیت مورد نیاز در طول عملیات تغییر کند،  ک
استفاده شود. با تغییر مقدار جریان گاز، سامانه های 
کنترل باید به گونه ای عمل کنند که بدون هرگونه 
ــار خروجی نیز  ــان گاز، فش ــر در میزان جری تغیی
ــرل ظرفیت یک  ــود. به طور کلی در کنت کنترل ش
ــت و دور متغیر وجود  ــور، دو روش دور ثاب کمپرس
ــداول جهت این امر به  دارد. روش های کنترلی مت

شرح زیر هستند:
 

8. Multistage
9. Trap
10. Diffuser

ــور با ایجاد دور متغیر در  .کنترل دور کمپرس
ــکالت مکانیکی و فناوری  توربین بخار: به دلیل مش
ــتفاده از  ــر، در عمل اس ــط گاورن کنترل دور توس
ــا بهره گیری از توربین  ــورهای دور متغیر ب کمپرس

بخار در صنعت کاربرد محدودی دارد.
.روش کنترل جریان  با گیربکس دور متغیر یا 

کوپلینگ هیدرولیکی11؛ 
ــا تحریک فرکانس  ــتفاده از موتور القایی ب .اس

متغیر12 جهت ایجاد دور متغیر؛
ــرعت  ــرایط فرآیندی، س ــواردی که بنا بر ش در م
ــتفاده الزاماً باید ثابت باشد و نتوان  موتور مورد اس
ــتفاده نمود، از کمپرسور با دور  از روش های باال اس
ــرده و جهت تغییر ظرفیت  ــتفاده ک موتور ثابت اس

از یکی از روش های متداول زیر استفاده می شود:
ــار  ــال تغییر در فش ــا اعم ــان ب ــرل جری .کنت

خروجی کمپرسور13؛
.کنترل جریان با اعمال تغییر در فشار ورودی 

کمپرسور؛14
.تغییر زاویه ی پره های هدایت کننده15؛

.استفاده از جریان برگشتی16.  
۱.2.کنترلظرفیتدرکمپرسورهایبا

دورمتغیر
ــتفاده از روش دور متغیر جهت تنظیم ظرفیت  اس
ــداول در صنعت  ــور، یکی از روش های مت کمپرس
ــرایط فرآیندی  ــت. با این روش، امکان ایجاد ش اس
ــار متغیر« در یک »ظرفیت ثابت« و یا شرایط  »فش
ــت« در »ظرفیت های متغیر«  ــار ثاب فرآیندی »فش

حاصل می گردد.
ــور با  ــار خروجی کمپرس ــدار جریان و فش مق
ــته و مطابق شکل  ــرعت چرخش آن ارتباط داش س
زیر کاهش سرعت کمپرسور از نقطه ی 1 به نقطه ی 
11. Hydrodynamic variable speed drive  or Hydraulic 
Coupling             
12. Variable Frequency Drive )VFD(
13. Discharge Throttling Valve
14. Suction Throttling Valve
15. Guide Vane
16. Bypass Line

شکل 1. منحنی نسبت فشار خروجی به 
فشار ورودی کمپرسور بر حسب ظرفیت؛
ــه ی 1 به 2  با  ــت  از نقط ــش ظرفی کاه

کاهش سرعت بدون کاهش فشار
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ــد. در این مثال  ــان را کاهش می ده 2 مقدار جری
ــار ورودی کمپرسور ــار خروجی به فش ــبت فش  نس

ــور  ــت و به کمپرس ) Pdischarge /Psuction( ثابت اس
ــیدن به مقدار جریان کمتر،  اجازه می یابد برای رس
ــرعت تدریجی  ــش دهد. کنترل س ــرعت را کاه س
ــور در بهترین  ــد کمپرس ــازه می ده ــن اج هم چنی
ــرد. چنان چه دور  ــرار گی ــی ق ــدوده ی عملیات مح
یک باره کاهش یابد احتمال تالطم جریان17 و بروز 

لرزش های شدید وجود دارد.

۱.۱.2.روشکنترلکوپلینگهیدرولیکی
ــی دور ثابت  ــک موتور الکتریک ــامل ی این روش ش
ــام تجاری  ــر با ن ــس دور متغی ــامانه ی گیربک و س
ــک  ــامانه ی خن ــور و س »Vorecon« و کمپرس
ــرعت  ــامانه ی روغن بوده که کنترل س کننده  و س
ــرد. گیربکس  ــورت می گی ــط Vorecon ص توس
ــزای هیدرودینامیکی و  ــامل اج دور متغیر فوق ش
ــیدی مرکب18 در یک محفظه  یک گیربکس خورش
ــای هیدرودینامیک و  ــب مزای ــد و از ترکی می باش

مکانیک بهره می برد. 
ــاس تقسیم  در این روش کنترل، عملیات بر اس
نیـرو بوده و قسمت اعظم نیرو به صورت مکانیکی 
ــط محور اصلی و گیربکس  ــتقیم توس و به طور مس
خورشیدی منتقل می شود. نیروی مورد نیاز جهت 
ــده از محور اصلی  ــین گردانن ــرعت ماش تنظیم س
گرفته شده و از طریق مبدل گشتاور19 به گیربکس 
خورشیدی منتقل می شود. تغییر سرعت در بخش 
ــتفاده از پره های هدایت کننده ی  هیدرولیکی با اس
ــت  ــتاور امکان پذیر اس قابل تنظیم20در مبدل گش
ــرعت از 60 تا 100 درصد  ــدوده ی کنترل س و مح
ــد. از آن جا که قسمت اعظم نیرو به صورت  می باش
ــود، بازده کلی واحد بیش از  مکانیکی منتقل می ش

95% می شود.

17. Surge
18. Superimposed Planetary Gear
19. Torque Converter
20. Guide Vane

2.۱.2.موتورالقايیباتحريكفرکانس
متغیر

در این روش، تغییر دور کمپرسور و کنترل ظرفیت 
ــط موتور القایی و با تغییر فرکانس امکان پذیر  توس
ــرعت پروانه کمپرسور از %100  می شود. کاهش س
ــط VFD و جهت کاهش سرعت زیر  به 70% توس
70% سرعت نامی، تغییر در زاویه ی پره های هدایت 

کننده نیز به کمک آن می آید. 
ــامانه ی VFD مزایا و هم چنین  ــتفاده از س اس
ــن روش،  ــه مزایای ای ــز دارد. از جمل ــی نی معایب
ــور و  ــزای مکانیکی در کمپرس ــداد اج ــش تع کاه
ــاص هزینه ی  ــرات کمتر و اختص ــه تعمی در نتیج
ــرات تجهیز  ــداری و تعمی ــت نگه ــری جه پایین ت
ــده توسط  ــد. هم چنین مقدار نویز ایجاد ش می باش
کمپرسور بسیار کم بوده و نیازی به نصب تجهیزات 
کاهنده ی صدا نمی باشد. چنان چه به منظور خنک 
ــامانه ی  ــیم پیچ های الکتروموتور از یک س کردن س
ــتفاده شود، مشکالت کنترل این  تهویه مناسب اس

کمپرسور به حداقل خواهد رسید.
ــیگنال از سامانه ی  ــرعت با ارسال س تنظیم س
ــه با  ــورت می گیرد که در مقایس ــرل پکیج ص کنت
ــایر روش ها از دقت بسیار باالیی برخوردار است.  س
مقدار جریان مورد نیاز به خاطر قابلیت بهره گیری 

ــبکه ی  از راه اندازی نرم ناچیز بوده و در نتیجه به ش
باالدستی توزیع هم شوک وارد نخواهد شد. 

این روش کنترل از نظر مهندسی و بهره برداری 
ــای بهره برداران در  ــده و بنابر ادع مثبت ارزیابی ش
ــگاه های گازی، از ابتدای راه اندازی و به ویژه  پاالیش
در زمان تعمیرات اساسی پاالیشگاه، مشکل حادی 
در عملکرد کمپرسور مشاهده نشده است. هم چنین 
ــور به  ــرعت کمپرس ــدازی مجدد و تنظیم س راه ان
ــود. با  راحتی و بدون هرگونه دغدغه ای انجام می ش
ــت  توجه به فناوری های نوین، بالغ بر یک دهه اس
که پاالیشگاه ها و واحدهای فرآیندی پتروشیمی در 

ایران نیز از این فناوری بهره می برند.
خنک سازی ادوات کنترل جهت تبادل حرارت 
سیم پیچ ها  باید توسط یک سامانه ی خنک کننده ی 
ــب صورت پذیرد، زیرا در صورت بروز مشکل  مناس
ــرای مثال  ــود. ب ــور می ش ــر به توقف کمپرس منج
ــرای تبادل  ــازی ب ــامانه ی خنک س چنان چه در س
ــت  ــود، نش ــتفاده ش ــیم پیچ ها از آب اس حرارت س
ــیب های مکانیکی باعث  ــا عالوه بر آس آب از لوله ه
ــاختمان پست برق  تهدید و ایجاد خطر در محل س
ــردد. هم چنین کاهش  ــای الکتریکی می گ و تابلوه
ــامانه ی خنک کننده در اثر  مقدار آب مورد نیاز س
ــت، باید بالفاصله توسط بهره بردار جبران سازی  نش

A. Integrated oil system
B. Torque converter
C. Planetary gear fixed
D. Planetary gear revolving
1. Pump impeller
2. Turbine wheel
3. Guide van
4. Electro hydraulic actuator
5. Working oil reservoir

6. Lube oil reservoir
7. Mech. working oil pump
8. Heat exchanger of working oil
9. Mechanical lube oil pump
10. Heat exchanger lube oil
11. Reversible double filter
12. Lube oil to other machines
13. Auxiliary lube oil pump
14. Electric motor

شکل 2. گیربکس دور متغیر

Vorecon جدول 1. اجزای سامانه ی گیربکس دور متغیر

بررسی روش های مختلف کنترل ظرفیت...
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ــکالت بعدی را به دنبال نداشته باشد.  گردد تا مش
ــرای کنترل دور  ــه از این روش ب ــن چنان چ بنابرای
ــود باید تمهیدات الزم را برای سامانه ی  استفاده ش

خنک کننده آن در نظر گرفت.
یکی از تفاوت های سامانه ی VFD در مقایسه 
ــرعت هیدرولیکی که در برخی  ــا روش کنترل س ب
ــگاه های پارس جنوبی از آن استفاده شده  از پاالیش
ــر می گردد.  ــزا و ملحقات آن ب ــت، به تعداد اج اس
ــزای اصلی آن  ــس، اج ــا گیربک ــرل دور ب در کنت
ــامانه ی  ــامل موتور، گیربکس با دور متغیر و س ش
ــد. اما در سامانه ی VFD این  خنک کننده می باش
اجزا شامل موتور، گیربکس با دور ثابت، فیلترهای 
ــفورماتور  ترانس ــک،  هارمونی ــذف  ح ــی  الکتریک
جداکننده، سامانه ی روغن، سامانه ی خنک کننده، 
ــر )VFD( و تانک  ــامانه ی الکتریکی دور متغی س
ــرای مواقع از  ــوده که به صورت جداگانه ب روغن ب
ــامانه ی روغن در نظر گرفته می شود.  کار افتادن س
ــرل دور با  ــامانه ی کنت ــت س ــن بدیهی اس بنابرای
فرکانس متغیر نسبت به روش گیربکس هیدرولیک 
ــن این گونه  ــته و تأمی ــتری نیاز داش به فضای بیش

فضاها هزینه بر می باشد.

2.2.کنترلظرفیتکمپرسوردورثابت
بابهکاربردنشیرکنترلدرورودیيا

خروجیکمپرسور
ــر ظرفیت در  ــه جهت تغیی ــی از روش هایی ک یک
ــور با دور ثابت استفاده می شود استفاده از  کمپرس
ــور  ــیر کنترل در ورودی یا خروجی کمپرس یک ش
ــه ی این دو روش، شیر کنترل  ــت که با مقایس اس
ــار  ــت. زیرا در این حالت فش ورودی به صرفه تر اس
ــابه حاصل  ــود تا نتیجه مش کمتری باید تنظیم ش
گردد. نیاز به تأمین فشار کمتر، به منزله ی کاهش 
ــتهالک  مصرف انرژی خواهد بود، ضمن این که اس

کمتری به تجهیز ما تحمیل می کند.
ــور، گیربکس  ــامل موت ــن روش ش ــزای ای اج
ــیر  ــن و ش ــامانه ی روغ ــور، س ــت، کمپرس دور ثاب
ــبت ــار ورودی، نس ــد. با کاهش فش  کنترل می باش

ــور کاهش  Pd/Ps افزایش یافته و جریان در کمپرس

شکل 3. منحنی نسبت فشار خروجی به 
فشار ورودی کمپرسور بر حسب ظرفیت؛
ــار با بستن  کاهش ظرفیت و افزایش فش

شیر خروجی

می یابد. باید دقت شود هنگام کاهش فشار ورودی 
کمپرسور، اعمال تغییر سریع و ناگهانی در موقعیت 
شیر می تواند کمپرسور را به شرایط تالطم و ناپایدار 

هدایت نماید.
ــار در  ــرل فش ــیر کنت ــتفاده از ش در روش اس
ــار  ــیر مقدار فش ــتن ش ــور، با بس خروجی کمپرس
 Pd/Ps ــور افزایش یافته لذا نسبت خروجی کمپرس
ــریع  افزایش و مقدار جریان را کم می کند. تغییر س
ــیر می تواند Pd/Ps را در باالی ناحیه ی   موقعیت ش
ــرایط  ــور را به ش ــور برده و کمپرس تالطم کمپرس

تالطم هدایت نماید.
ــه این روش از نظر  ــت ک ذکر این نکته الزم اس
ــان در رده ی  ــدی در کنترل جری ــی و کارآم توانای
ــیار پایینی قرار دارد و در بسیاری از واحدهای  بس
ــک روش کمکی جهت بهبود  فرآیندی به عنوان ی
ــورهای دور  ــور، در ورودی کمپرس ــازده کمپرس ب

متغیر استفاده می شود.

3.مقايسهیروشهایتشريحشدهبا
گیربکسدورمتغیر

۱.3.ويژگیهایسامانهیVFDبهجای
گیربکسدورمتغیر

ــورکارهای عمرانی و سیویل مربوط  1. کمپرس
به فونداسیون کمپرسور و الکتروموتور بدون تغییر 

خواهد بود.
ــاً  تقریب  VFD در  ــدازی  راه ان ــان  جری  .2
ــی که در  ــد بود در حال ــان نامی خواه ــر جری براب

ــی  بالغ بر 5  ــورهای دور متغیر هیدرولیک کمپرس
برابر جریان نامی خواهد شد.

ــازنده های خوش  ــات الکترونیک را س 3. قطع
ــویی و مدوالر طراحی نموده اند  ذوق به صورت کش

که تعمیرات آن ساده است.
4. هارمونیک های خروجی کمتر از 5/2 درصد 

می باشد؛ بنابراین نیازی به فیلتر نخواهد داشت.
ــک، طول کابل  ــل کم بودن هارمونی 5. به دلی

انتقالی تا 11 کیلومتر می تواند افزایش یابد.
ــد که  6. تلفات گرمایی حدود 3 درصد می باش
ــوط به پانل و 5/1 درصد مربوط به  5/1 درصد مرب

ترانسفورماتورها می باشد.
ــور  7. مطابق با فناوری روز کنترل دور کمپرس

در بازه ی صفر الی 115 درصد خواهد بود.
ــدود 0/96  ــی21 ح ــوان الکتریک ــب ت 8. ضری
ــد. بنابراین نیازی به خازن های تصحیح بار  می باش

راکتیو  نمی باشد.
9. ایمنی طراحی به گونه ای است که چنان چه 
ــامانه  ــد افت نماید، س ــاژ تا 35 درص ــه ی ولت دامن
ــر از 5 ثانیه و  ــح آن در زمانی کمت ــادر به تصحی  ق

ادامه ی کار خواهد بود.
ــه ی ضعف اولیه ی آن مرتبط با فضای  10. نقط
ــه در مورد  ــت ک ــاد جهت تابلوهای کنترلی اس زی
موتورهایی با قدرت 6MW فضای مورد نیاز برای 
تجهیزات VFD حداقل 15 در 5 متر خواهد بود.

ــه در نظر  ــاط ضعف،  مربوط ب ــی از نق 11. یک

21. Power Factor

بررسی روش های مختلف کنترل ظرفیت...
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ــوع تهویه  ــک کننده از ن ــامانه های خن ــن س گرفت
ــتن  ــک نمودن و ثابت نگاه داش ــوع جهت خن مطب
ــت با  ــد. بدیهی اس دمای تجهیزات VFD می باش
ــفورماتورها به خارج از ساختمان )در  انتقال ترانس
ــوان نیمی از گرمای  ــاخت( می ت زمان طراحی و س
ــاختمان منتقل نمود تا  ــه خارج از س ــدی را ب تولی

ظرفیت و هزینه سامانه ی تهویه کاهش یابد.

2.3.ويژگیهایکنترلجريانبااعمال
تغییردرفشارورودی

1. راه اندازی کمپرسور مشکالت زیادی خواهد 
داشت.

2. 95 درصد مسیر ورودی همواره باز می باشد.
ــازه ی 70-100 درصد  ــرل جریان در ب 3. کنت

خواهد بود.
4. تعمیرات احتمالی بسیار کم خواهد بود.

ــیر به صورت  ــدن ش ــته ش 5. کنترل باز و بس

سامانه ی گیربکس ویژگیردیف
سامانه یSuction سامانه ی VFDدور متغیر

Throttling Valve

1
بازدهی

92%～5097%～9492%～50

2
محدوده ی سرعت 

97%～30115%～0100%～70

7Ie＜1.5Ie5-7Ie-5جریان راه اندازی3

4
زمان جهت تعمیرات23

کوتاه کمتر از 10 1-3 روز
3-1 روزدقیقه

5
به صورت متناوب تعمیرات

سادهسادهباید انجام گیرد.

6
دقت در کنترل سرعت

کمدقت باال )%0.5(نسبتاً خوب

7
ارتعاش محوری

وجود نداردوجود نداردباال

8
تولید متوقف تأثیر خرابی بر میزان تولید24

می گردد
تولید متوقف می گرددبدون توقف در تولید

9
کار با چند محرک راه انداز25

خیربلهخیر

10
فضای اشغال شده

کمزیادکم

پنوماتیکی خواهد بود.
 30 از  ــوالً  معم  Turn Down Ratio  .6

درصد به 40 درصد افزایش خواهد یافت.
7. نیازی به تغییر موتور الکتریکی نمی باشد.

ــدن قطعه ای از پروانه های  8. در صورت جدا ش
ــیر کنترلی در ورودی کمپرسور، امکان شکستن  ش
ــور وجود خواهد  تعداد زیادی از پروانه های کمپرس

داشت.
ــد ورودی،  ــا دو یا چن ــورهایی ب 9. در کمپرس

کنترل شیرها بسیار پیچیده خواهد شد.

4.نتیجهگیری
 VFD ــر با ــورهای دور متغی ــتفاده از کمپرس  اس
دارای مزایای قابل مالحظه ای می باشد که در ادامه 

به آن اشاره می شود:

ــرم22 و تدریجی و کاهش  .قابلیت راه اندازی ن
ــترس مکانیکی و محدودکردن جریان مورد نیاز  اس

جهت راه اندازی موتور؛
ــار: با تنظیم سرعت  .قابلیت تنظیم دقیق فش
ــزان جریان  ــیار نرم( می ــور )به صورت بس کمپرس
سیال بر اساس مقدار مورد نیاز )و مطلوب فرآیند( 
تنظیم و در نتیجه باعث کاهش دامنه ی نوسان های 

احتمالی فشار می شود.
ــور: با حذف  ــه و مطلوب کمپرس ــازده بهین .ب

اتالف فشار، اتالف انرژی به حداقل می رسد.

22. Soft Starting
23. Mean Time to Repair
24. Failure impact on production
25. Multidrive

جدول 2. مقایسه ی سامانه های کنترلی

بررسی روش های مختلف کنترل ظرفیت...
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ف اتوماسیون حمل کننده ها و 
باالبرهاي سالن مونتاژ خودرو

ــالن هاي تولیدي  ــرداري از س ــه بهره ب دراین مقال
ــل دو تیپ  ــد حداق ــراي تولی ــرکت Bonro ب ش
ــا محوریت کاهش  ــا تجهیزات موجود و ب خودرو ب
ــتفاده از دانش فني و مهندسي داخلي  هزینه و اس
ارایه شده است. مهم ترین تغییرات انجام گرفته در 
ــودرو به علت وجود تعداد  ــالن  مونتاژ بدنه ی  خ س
ــخصات خاص که براي تولید  99 حمل کننده با مش
ــام پذیرفت.  ــده بود انج ــا یک بدنه طراحي ش تنه
ــراي بهره برداري جدید باید با کمترین تغییرات و  ب
ــتفاده ی بهینه از این تجهیزات، سالن مونتاژ به  اس
مرحله ی بهره برداري می رسید. این امر با استفاده از 
ــور، باالبر و چندین میز انتقال در بخش  یک آسانس
سخت افزار و طراحي و برنامه نویسي تابلوي کنترل 

مبتنی بر PLCهاي زیمنس سري S7 انجام شد.

کلمات کلیدی: آسانسور، حمل کننده، PLC، نگهدارنده

ش
ـار

ــ
مهندس حمیدرضا ولي زادهنگ

دانشجوي کارشناسي ارشد الکترونیک
valizadehhr@yahoo.com 

مهندس مرتضي دربان
 کارشناس الکترونیک، آزاد تهران جنوب 

darban@saipacorp.com
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۱.مقدمه
کارخانه ی Bonro شهرستان ساوه در سال 1390 
توسط شرکت سایپا خریداري شد. این کارخانه که 
داراي سالن هاي تولید بدنه، مونتاژ و رنگ با فناوری 
ــي( ساخت شرکت هاي  سال 2000 )1385 شمس
ــت در ابتدا براي تولید خودروي فیات و  آلماني اس
چیرمن مورد بهره برداري قرار گرفت. بعد از متوقف 
ــت تحریم ها  ــوالت به عل ــن محص ــدن تولید ای ش
ــایپا،  ــرکت س ــط ش و خریداري این کارخانه توس
ــن کارخانه براي تولید محصوالت  بهره برداري از ای
ــالن مونتاژ  ــتور کار قرار گرفت. س ــي در دس داخل
ــه داراي نقاله ی هوایي با تعداد 99  این کارخانه ک
ــودرو در چند  ــادر به تولید خ ــت ق حمل کننده اس
ــپ مختلف نبود. بنابراین با لحاظ کردن ضرورت  تی
کاهش هزینه و اعمال کمترین تغییرات در ساختار 
ــیون و  ــتفاده از تکنیک هاي اتوماس ــي، اس مکانیک
ــتور  ــي PLC، اجراي این پروژه در دس برنامه نویس

کار قرار گرفت.  

2.مشکالتموجوددراجرايپروژه
ــا توجه به  ــه ی خودرو ب ــاژ بدن ــه ی مونت در مرحل
ــط  ــف بدنه بارگیري آن ها توس ــواع مختل تولید ان
ــت همانند قبل  ــاي هوایي نمي توانس حمل کننده ه
ــد، که این امر  ــرایط تولید یک نوع خودرو( باش )ش
ــای طراحي و  ــکالت بخش ه یکي از مهم ترین مش
ــکل تغییر  اجرا در این پروژه بود. براي رفع این مش
در حمل کننده هاي موجود به صورتي انجام گرفت 
ــده و  ــته نش تا حمل کننده ها همانند قبل باز و بس
ــته، بدنه ی خودرو را گرفته و به  در همان حالت بس

خط مونتاژ هدایت کنند. 

ــي انتقال بدنه ی بر روي حمل کننده ها  چگونگ
ــؤال اصلی  ــز از دیگر معضالت این پروژه بود؛ س نی
ــه 99 حمل کننده ی  ــود که چگونه بدنه را ب این ب
موجود برسانیم. براي این منظور تجهیزات موجود 
ــورهاي موجود در  ــه رولرها، باالبر و آسانس از جمل
ــالن هاي تولیدي و انبار تجهیزات مستعمل  دیگر س
ــر در این پروژه مورد  ــه عنوان المان هاي مورد نظ ب
ــد در بخش  ــن فرآین ــرار گرفت که ای ــتفاده ق اس

الگوریتم پروژه تشریح خواهد شد.
ــور و همچنین خارج  حرکت باال و پایین آسانس
ــتگاه هاي کاري نیز از مشکالت مهم  ــدن از ایس ش
ــژه براي جلوگیري از حوادث احتمالي بود، که  به وی
با استفاده از حسگرها و میکروسوییچ هاي مناسب و 
جاگذاري صحیح توانستیم ایمني حرکتي آسانسور 

و حمل کننده ها را باال ببریم.

3.معرفيتجهیزاتوالگوريتمپروژه
ــرکت  ــالن مونتاژ ش ــروژه ی بارگذاری بدنه ی س پ
ــکل 1  ــورت ش ــه ص ــي ب Bonro داراي تجهیزات
مي باشد. در کنار باالبر LT1 تابلوي کنترلي اصلي 
ــو عالوه بر ایجاد  ــده که این تابل این پروژه واقع ش
شرایط دستی/خودکار مي تواند فعالیت هاي دستي 
مربوط به LT1 و نگهدارنده ی 2 را نیز کنترل کند.

ــور )درکف سالن( قرار  CD1 در پایین آسانس
گرفته و وظیفه ی فعالیت هاي دستي آسانسور و باز 

و بسته کردن Stpper های2و3 را بر عهده دارد.
ــه و بعد از قرار  ــار LT1 قرار گرفت W1 در کن
ــر روي LT1   و  ــل ب ــط جرثقی ــه توس دادن بدن
 Work ــد ــتقرار آن، کلی ــور از اس ــان اپرات اطمین
ــوي میز انتقال  ــا بدنه به س Complete را زده ت

باالیي حرکت کند.
ــت  ــتگاه کاري اس میز انتقال باالیي اولین ایس
ــا توجه به این  ــد از انجام عملیات تولیدي ب که بع
ــتگاه وجود دارد،  ــه دو تابلوي WC در این ایس ک
ــا توجه به  ــه ب ــای W2 و W3بدن ــا زدن کلیده ب
ــور باید روبروي  ــور )آسانس آمادگي دریافت آسانس
ــد( بر روي رولر  ــز انتقال باالیي و فاقد بدنه باش می
ــرار مي گیرد  و بعد  ــور یعني TRBEL1 ق آسانس
ــدن نگهدارنده ی اسکید و عدم تحریک  از بسته ش
ــخیص بدنه و همچنین در صورتي  حسگرهاي تش
 Safety up ــگر ــل کننده ی قبلي به حس که حم
ــتگاه 2 بدنه اي  برخورد نموده و در محدوده ی ایس
ــراه بدنه به  ــور به هم ــد آسانس ــته باش وجود نداش
ــور به باال  ــت مي نماید. آسانس ــه ی UP حرک نقط
 ،UP ــتگاه ــیدن به ایس ــت کرده و بعد از رس حرک
ــل کننده ی خالي  ــده و حم ــده ی 1 باز ش نگهدارن
وارد منطقه ی آسانسور مي شود و بدنه را در اختیار 
ــد از برخورد به  ــپس حمل کننده  بع مي گیرد. س
ــور  ــوییچ ent 2 باعث پایین آمدن آسانس میکروس
ــتگاه  ــور به ایس ــیدن آسانس ــس از رس ــده و پ ش
ــمت  ــاز و حمل کننده به س ــده ی 2 ب 2، نگهدارن
ــور تا ایستگاه  ــتگاه 3 حرکت مي نماید. آسانس ایس
ــا توجه به خالي بودن ــکید را ب  1 پایین آمده و اس

TRBDOWN به آن تحویل مي دهد.
ــوییچ  ــس از برخورد حمل کننده به میکروس پ

ex2، نگهدارنده ی 2 بسته مي شود.
ــد از قرارگیري حمل کننده  نگهدارنده ی 1 بع
ــود.  در صورتي  ــور بسته مي ش ــتگاه آسانس در ایس
ــکید  ــد اس ــت  Down و فاق ــه LT1، در حال ک
ــکید از روي TRBDOWN به سمت  ــد اس باش

Body Complete شکل1. شماتیک پروژه ی

اتوماسیون حمل کننده ها و باالبرهاي سالن...
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اتوماسیون حمل کننده ها و باالبرهاي سالن...
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ــرار  ــر روي آن ق ــرده و ب ــت ک TRBLT1 حرک
مي گیرد.

حرکت حمل کننده ها بعـد از دریافت بدنه از 
آسانسور: حمل کننده ی حامل بدنه ی خودرو بعد 
ــدن آسانسور از ایستگاه 3 باز شده و به  از خارج ش
ــتگاه کاري  ــت مي کند تا به ایس ــمت جلو حرک س

دوم برسد.
ــد از انجام عملیات  ــتگاه اپراتور بع در این ایس
تولیدي کلیدهاي W6 و W5 را تحریک می کند، 
ــدن نگهدارنده ی 3 شده  که این کار منجر به باز ش
ــمت جلو به حرکت در خواهد  و حمل کننده به س
آمد که با تحریک میکروسوییچ ex3، نگهدارنده ی 

3 بسته خواهد شد.
حرکت حمـل کننده ها از ایسـتگاه 1: اگر 
آسانسور داراي بدنه و UP باشد نگهدارنده ی 1 باز 
شده و یک حمل کننده به سمت ایستگاه آسانسور 
ــوییچ  حرکت مي کند که بعد از برخورد به میکروس

ex1بسته مي شود.
براي  انتقال  بدنه هاي رنگ شده و قرار گرفتن 
ــودرو  ابتدا بر روي  ــه ی مونتاژ، بدنه ی خ در چرخ
ــط یک آسانسور  رولرهاي انتقالي قرار گرفته و توس
ــمت فوقاني منتقل شده و پس از سوار شدن  به قس
ــود در نقاله ی هوایي  ــر روي حمل کننده ي موج ب

قرار می گیرد. 

4.تغییراتدرتجهیزاتپروژه
ــده در بخش الگوریتم  با توجه به توضیحات داده ش
پروژه و آشنایي با تجهیزات موجود، تغییرات اعمال 
ــخت افزار در بخش هاي آسانسور ، 99  ــده در س ش
ــرح زیر صورت  حمل کننده ی موجود و LT1 به ش

پذیرفت:
ــل کننده هاي موجود به این علت  فک هاي حم
که نمي توانستند باز و بسته شوند و به صورت ثابت 
ــد. تحویل گرفتن  ــد طراحي و تنظیم گردیدن بودن
ــد بعد از قرار گرفتن  ــور بای بدنه ی خودرو از آسانس
ــد، یعني ابتدا  ــب باش ــور در موقعیت مناس آسانس
ــه اي که ورود بدنه به  ــور باال آمده و در نقط آسانس
ــور بدون هیچ گونه معارضي باشد قرار  داخل آسانس
ــپس نقاله ی هوایي، حمل کننده را به  مي گیرد. س
حرکت در آورده و با توجه به الگوریتم پروژه، حمل 
ــور را تحویل  کننده ی بدنه ی موجود بر روي آسانس
مي گیرد. اما این موقعیت بسیار مهم است به طوري 
ــن حمل کننده و  ــد هیچ گونه برخوردي بی که نبای
ــود. این  ــور ایجاد ش بدنه ی موجود بر روي آسانس
نقطه با طراحي قفل هاي مکانیکي بر روي آسانسور  
ــتفاده از حسگرهاي مناسب به صورت دقیق و  و اس

قابل تنظیم، تعیین مي گردد.
تغییرات دیگري که در تجهیزات موجود انجام 
ــگرهاي ورودي، خروجي و  پذیرفت قراردادن حس

نگهدارنده ها بر روي نقاله ی هوایي بود. 
ــروژه، محل  ــرد قبلي این پ ــه به عملک ــا توج ب

بارگیري بدنه ی خودرو تنها در یک نقطه آن هم در 
ابتداي خط نقاله انجام مي گرفت. با توجه به فرآیند 
جدید بارگیري بدنه ی خودرو که از طریق آسانسور 
و تقریباً در اواسط نقاله ی هوایي مي باشد تغییرات 
زیادي در این بخش اعمال شد. باال آمدن آسانسور 
همراه با بدنه ی خودرو، خروج حمل کننده ی خالي 
از منطقه ی قبل از آسانسور و تحویل گرفتن بدنه ی 
ــدن حمل  ــور و در نهایت خارج ش خودرو از آسانس
کننده همراه با بدنه منجر به ایجاد ایستگاه هایی در 

مسیر ذکر شده گردید. 
ــگرهایي  ــر و حس نصب دو نگهدارنده، یک پوش
ــخص شدن ورود و خروج حمل کننده ي  جهت مش
ــي و  خالي و همراه با بدنه ی خودرو تغییرات اساس

مهمي بود که بر روي نقاله ی هوایي انجام شد.
ــتگاهي قبل از  ــل کننده هاي خالي در ایس حم
ــور پشت سر یکدیگر قرار مي گیرند  ایستگاه آسانس
ــود.  ــط نگهدارنده ی 1 انجام مي ش که این امر توس
ــده ی 1 از حرکت حمل کننده ها جلوگیري  نگهدارن
ــه را از میز انتقال  ــور، بدن مي کند تا این که آسانس
ــپس اجازه ی  باالیي تحویل گرفته، به باال  آمده و س
ــود تا بدین  ــدن به نگهدارنده ی 1 داده مي ش باز ش
ترتیب فقط یک حمل کننده خارج شده و دریافت 
ــود. اما براي  ــور انجام ش ــودرو از آسانس بدنه ی خ
ــر از نگهدارنده ی 1  ــل کننده هاي دیگ آن که حم
ــن حمل کننده از  ــوند بعد از خروج اولی خارج نش

ایستگاه، نگهدارنده ی 1 با تحریک میکروسوییچی 
به نام Exit1، که به وسیله ی محرک انتهاي حمل 
کننده ی در حال خارج شدن فعال می شود، تحریک 

شده و نگهدارنده ی 1 بسته مي شود. )شکل 2(
ــور همراه با بدنه باال آمده و حمل کننده  آسانس
ــود. اما باید در این  ــور مي ش نیز وارد حریم آسانس
ــمت پایین  ــور به س ــود تا آسانس ــه متوقف ش نقط
ــاي حمل  ــودرو بر روي فک ه ــه ی خ ــرود  و بدن ب
ــط نگهدارنده ی 2  کننده قرار گیرد. این توقف توس
انجام مي شود، یعني هنگامي که حمل کننده وارد 
ــود نگهدارنده ی 2 بسته  ــور مي ش منطقه ی آسانس
ــري مي کند تا زماني  ــت و از حرکت آن جلوگی اس
ــن آمده و از وضعیت  ــور مقداري به پایی که آسانس
ــه را بر روي  ــوري که عدم وجود بدن ــگرهاي ن حس
ــور تأیید مي کنند آگاه شود. حال که حمل  آسانس
ــودرو در باالي منطقه ی  ــده همراه با بدنه ی خ کنن
آسانسور قرار گرفته است، نگهدارنده ی 2 باز شده و 
باید به سمت جلو حرکت کند. اما یک نیروي اولیه 
ــر کردن حمل  ــت در آوردن و درگی ــراي به حرک ب
کننده با زنجیر نقاله ی هوایي الزم است که این کار 
ــر )یک جک پنوماتیکي براي حل  توسط یک پوش
ــل کننده( که  در این منطقه قرار گرفته  دادن حم

است انجام مي شود. )شکل 3(
ــده و حمل کننده را به سمت جلو  پوشر باز ش
ــپس به عقب باز مي گردد. بعد  حرکت مي دهد و س

Exit1 شکل2.خروج حمل کننده ها و تحریک میکروسوییچ

شکل3. حمل کننده در ایستگاه آسانسور

رل
ــت

ــ
کن



92
اد 

رد
و م

یر 
/  ت

14
و 6

14
5 

ی 
ـاپ

 پی
/ 5

 و 
4 

اره
ـم

 ش
/16

ال
سـ

42

ت
العا

اط
ی

ور
فنا

از حرکت حمل کننده و خارج شدن آن از منطقه ی 
آسانسور، نگهدارنده ی 2 بسته شده و منتظر حمل 
ــوییچ به  ــد. یک میکروس ــدي مي مان ــده ی بع کنن
ــل کننده ها تحریک  ــط حم ــام Exite2 که توس  ن
مي شود این وضعیت را اعالم مي کند و نگهدارنده ی 
ــده ی بعدي  ــل کنن ــده و منتظر حم ــته ش 2 بس

مي ماند. )شکل 4(
ــام Safety نیز در  ــه ن ــوییچ ب ــک میکروس ی
ــود دارد که خارج  ــور وج خروجي منطقه ی آسانس
ــدن کامل حمل کننده را اعالم مي کند تا آن جا  ش
ــده  ــه حمل کننده کاماًل از این منطقه خارج نش ک
ــور بدنه ی دیگري را به باال نمي آورد  ــت آسانس اس
چرا که در غیر این صورت بدنه ی خودروي موجود 
ــور با حمل کننده ی همراه با بدنه ی  بر روي آسانس
خودرو برخورد مي کند. نصب یک عدد باالبر به نام 
ــه نام هاي میز انتقال  ــدد میز انتقال ب LT1 و دو ع
ــز تجهیزاتي بود که  ــي و TRBDOWN نی باالی
ــه عملکرد آن ها در  ــن فِرآیند اضافه گردید ک به ای

قسمت الگوریتم پروژه توضیح داده خواهد شد.
الزم به ذکر است براي کاهش هزینه در بخش 
ــال باالیي و  ــز  انتق ــزات LT1، می ــاخت تجهی س
ــاژ دیگر تجهیزات موجود  TRBDOWN از مونت
ــتفاده شرکت  Bonro که از لحاظ کاري  و بی اس
ــتفاده  ــته اند اس ــباهتي با تجهیزات موجود داش ش

گردید. )شکل 5(

ــتعمل  ــروژه از تجهیزات مس ــن پ ــور ای آسانس
ــي و الکتریکي  ــرات مکانیک ــا انجام تغیی موجود ب
ــاخته شده است. از مهم ترین تغییرات  طراحي و س
ــور، استفاده  ــده بر روي آسانس الکتریکال انجام ش
ــور مي باشد  ــب با آسانس از موتورهاي دو دور مناس
ــري موتورهاي موجود  ــه این امر عالوه بر بکارگی ک
ــراي تغییر  ــتفاده از اینورتر ب ــش هزینه( اس )کاه
ــت. با توجه  ــور را نیز منتفي کرده اس ــرعت موت س
ــور)در  به ارتفاع زیاد محل قرارگیري موتور آسانس
ــطح زمین( از دو موتور در کنار  حدود 20متر از س
هم استفاده شده است که یکي از آن ها یدک براي 
ــگام خرابي  ــد و در هن ــور در حال کار مي باش موت

احتمالي، جایگزین موتور دیگر مي شود.

5.تابلوهايکنترلاصليوفرعي
 Body Loading با توجه به ماهیت پروژه ی
که در بخش الگوریتم پروژه به طور کامل آورده شده 
است، سخت افزار این پروژه در ابتداي سالن مونتاژ 
ــت تا بدنه ی خودرو آماده مونتاژ بر  ــده اس نصب ش
ــرار گرفته تا فرآیند تولید انجام گیرد.  روي LT1 ق
در کنار LT1 )یعني ابتداي تجهیزات نصب شده( 
تابلوي کنترلي با نام CP001 نصب گردید. در این 
ــري 2DP-315 با 4  ــو یک PLC زیمنس س تابل
ــي که کنترل پروژه  کارت ورودي و 3 کارت خروج

را در ختیار دارد استفاده شده است.

تابلوي CP001 داراي کنتاکتورها و کلیدهاي 
ــاي تجهیزات این  ــب با رنج موتوره حرارتي متناس
 TRBDOWNــال باالیي ــروژه )LT1 میز انتق پ
ــور( مي باشد. از دیگر المان هاي  نگهدارنده و آسانس
بکارگرفته شده در تابلوي کنترل اصلي مي توان به 
 PLC ــس ایزوله، نویز فیلتر مربوط به تغذیه ی تران
ــه هاي  ــاي ورودي و خروجي نام برد. نقش و پایانه ه
الکتریکال تابلوهاي اصلي و فرعي و تمامي پایانه ی 
ــتفاده از نرم افزار EplanP8 تهیه و  باکس ها با اس

رفع خطا شده است.
یکي از مشکالتي که در تمام این پروژه طراحان 
و مهندسان را تحت فشار قرار مي داد عدم تغییرات 
ــب به  ــت نبود فضاي مناس ــب تجهیزات به عل نص
ــواه بود، نصب تابلوهاي کنترلي اصلي و  میزان دلخ

فرعي یکي از این مشکالت بود.
ــاي تقریباً  ــده محل ه ــي های انجام ش با بررس
ــبي براي نصب تابلوهاي کنترل اصلي تعیین  مناس
ــکل آن وجود دو تانکر آب براي  گردیدکه تنها مش
ــالن هاي مونتاژ و بدنه در 10 متري این  مصرف س
تابلو بود که IP تابلوها IP56 انتخاب گردید تا این 

معزل نیز رفع گردد.
ــگرها،  ــتردگي این پروژه حس ــا توجه به گس ب
ــق پایانه ی  ــا و... از طری ــوییچ ها، موتوره میکروس
ــده توسط کابل هاي مناسب  باکس های طراحي ش
به تابلوي اصلي متصل مي شوند. مهم ترین پایانه ی 
ــا از لحاظ حجم و موقعیت مکاني )ارتفاعي  باکس ه
ــاي مربوط  ــه ی باکس ه ــر( پایان ــدود 17مت در ح
ــر روي نقاله ی  ــور و المان هاي پراکنده ب به آسانس
هوایي)میکروسوییچ هاي enter و exit، موتورهاي 
ــیرهای برقي(  ــر و ش ــده ی 1، 2 و 3، پوش نگهدارن

مي باشد.]1[
همان طور که گفته شد آسانسور بدنه ی خودرو 
ــتگاه 2( و آن را  را از میز انتقال باالیي گرفته )ایس
به نقاله ی هوایي )ایستگاه 3( و سپس اسکید خالي 
را به TRBDOWN )ایستگاه1( تحویل مي دهد، 
ــتگاه ها و موتور مربوط  ــخیص ایس حسگرهاي تش
ــاي پراکنده نقاله  ــور و همچنین المان ه به آسانس
هوایي، به یک ترمینال باکس متحرک که در ارتفاع 
ــطح زمین نصب گردیده وارد شده و  20متري از س
توسط کابل هاي قابل انعطاف به یک ترمینال باکس 
ثابت وارد مي شود. ارتباط بین ترمینال باکس ثابت 
ذکر شده و تابلوي کنترلي اصلي  بوسیله کابل هاي 

مناسب دیگري انجام مي پذیرد . 

6.برنامهنويسيPLCونوآوريها]2[
ــامل میزهای  تجهیزات موجود در این پروژه که ش
انتقال، آسانسور، باالبر و نگهدارنده هاست، هر کدام 
داراي تعداد مشخصی ورودي و خروجي مي باشند 
ــتفاده  ــه به تکرار آن ها در این پروژه اس که با توج
ــي کرده و  ــزایي در برنامه نویس از FCها کمک بس
ــهیل  نگهداري و تعمیرات  متعاقب آن منجر به تس

شکل4.حمل کننده ها بعداز ایستگاه آسانسور

شکل5. انبار تجهیزات

اتوماسیون حمل کننده ها و باالبرهاي سالن...
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اتوماسیون حمل کننده ها و باالبرهاي سالن...

ــه ی PLC گردید.  ــن کاهش حجم برنام و همچنی
ــای انتقال و یا   ــراي تمامي میزه ــه عنوان مثال ب ب
ــته شد و در قسمت هاي  نگهدارنده ها یک FC نوش
ــرق بین این ــي گردید، تنها ف ــر فراخوان  مورد نظ

ــاوت آن ها  ــا و خروجي هاي متف ــا، ورودي ه FCه
مي باشد.

ــود در صنعت  ــاي موج ــه ویروس ه ــا توجه ب ب
ــه فایل های  ــت، دیو کیو و... ک ــتاکس ن همانند اس
ــزار PLC از بین می برند و کامپایل  dll را در نرم اف
کردن و انتقال نرم افزار کنترلي از PC به  PLC را 
غیرممکن می کنند؛ تیم پروژه راهکارهایي را براي 
مقابله با آلوده شدن بیشتر رایانه ها اتخاذ نمود. اول 
ــدند و به  ــه رایانه هاي پروژه کاماًل ایزوله ش این ک
ــروري متصل نشدند. براي تهیه ی نسخه ي  هیچ س
پشتیبان از نرم افزارها از CD براي انتقال به سرور 
ــد تا حد امکان  ــد و تالش ش ــتفاده ش ــرکت اس ش
ــوند. بنابراین  ــتی انجام ش اقدامات امنیتی به درس

راه هاي ورود آلودگي کاماًل مسدود شدند.
ــت بهره بردار  ــا توجه به این که ممکن اس اما ب
ــرکت  ــاژ ش ــالن مونت ــرات س ــداري و تعمی )نگه
ــن الزامات امنیتی را رعایت نکند و در  Bonro( ای
نتیجه سامانه دچار آلودگی شود مقابله با تهدیدات 
  HSE ــتور کار قرار گرفت تا یک ــایبري در دس س
ــایبري استاندارد قابل ممیزي همچون آن چه در  س
مورد استانداردهاي ایزو وجود دارد به دست آوریم. 
چراکه مسأله ی تهدید و دفاع سایبري مسأله ی روز 

دنیاست.

7.سامانهیپايش]3[
 HMI ــروژه یک ــوي کنترلي اصلي پ بر روي تابل
ــامانه ی پایش  ــوان س ــه عن ــس MP 371 ب زیمن
 Wincc flexible ــزار ــا نرم اف ــه ب ــکار رفته ک ب

ــا توجه به  ــت. ب ــده اس ــي و طراحي ش برنامه نویس
ــزات نصب  ــژه تجهی ــروژه به وی ــتردگي این پ گس
ــات HMI باید به  ــده در ارتفاع، طراحي صفح ش
ــد که امکان مشاهده ی تمام ورودي ها،  گونه ای باش
ــا و خظاها را فراهم نماید. این امر کمک  خروجي ه
ــاهده ی وضعیت پروژه  ــزایي در عیب یابي و مش بس

نمود.
ــامل صفحات مربوط به  صفحات این HMI ش
ــه و نمایش ورودي و  ــر تجهیز به صورت جداگان ه
ــات خطاها1  ــن صفح ــاي آن و همچنی خروجي ه
ــاهده ی کارت هاي  ــد. براي سهولت در مش مي باش
ــن منظور  ــي به ای ــز صفحات ــي نی ورودي و خروج

اختصاص داده شده است.
ــگرها و  ــه ی  اصلي HMI تمامي حس در صفح
میکروسوییچ هاي موجود در ارتفاع و نگهدارنده که 
مربوط به نقاله ی هوایي مي باشد آورده شده که این 
ــاهده و اطمینان از تحریک حسگرها  امر باعث مش
و میکروسوییچ ها و باز و بسته بودن نگهدارنده هاي 

در ارتفاع مي شود.
 PLC ــا ــبکه ی Profibus ب ــق ش HMI از طری
ــط این  ــورد نیاز توس ــاي م ــاط دارد و داده ه ارتب
ــوند. ــادل مي ش ــن PLC و HMI تب ــبکه بی ش

براي آن که ورودي ها، خروجي ها و حافظه هاي 
بکار رفته در PLC را بتوانیم به یکباره در نرم افزار 
ــر  زی روش  از  ــم  کنی وارد   ,WinCC flexible

استفاده کردیم:
روي  ــر  ب  Simatic Manager ــه ی  صفح در 
روي ــر  ب ــپس  س و  ــک  کلی   S7 Program"

ــم. با این کار  ــا دو بار کلیک مي نمایی Symbolه
ــه ابتدا همه ی  ــده ک ــه ی Symbolها باز ش صفح
 Edit ــمت ــپس از قس ردیف ها را انتخاب کرده، س

1. Fault

گزینه هاي Special object properties و  سپس 
را   Operator control and monitoring
ــن عملکرد تمام ورودي ها،  انتخاب مي نماییم. با ای
ــگر  ــا و حافظه ها وارد Tag List نمایش خروجي ه
ــردن تک تک آن ها در  ــاز به واردک ــده و دیگر نی ش

نرم افزار WinCC flexible نیست.

8.نتیجهگیري
با توجه به تحریم هاي موجود  و از طرفي رشد توان 
فني و مهندسي متخصصان کشور که در سال هاي 
ــیون و رباتیک ایجاد شده  اخیر در حوزه ی اتوماس
ــدات خارجي و  ــامانه ی تولی ــت تغییرات در س اس
ــي داخلي به انجام موفق  ــتفاده از علوم مهندس اس
 Bonro شرکت Body Loading پروژه اي به نام

منجر شد. 
ــه کاهش هزینه و  ــراي این پروژه ک ــد از اج بع
ــي را در  ــرژي الکتریک ــرف ان ــي در مص صرفه جوی
ــوع وکیفیت  ــد داخلي با تن ــت، خودرو تولی برداش
ــتغال زایي در  ــد که اش ــتري به بازار عرضه ش بیش
شهرستان ساوه و بازار کار خوب از دیگر پیامدهاي 

اجراي این پروژه است.

منــابع:

1. Serial interface standard )national  
instrument(
2. Control gear for industry Siemens 
3. Human machine inter face system 
Siemens 
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اتوماسیون حمل کننده ها و باالبرهاي سالن...

کنترل فازی سطح درام 
بویلر نیروگاه  های حرارتی

کلمات کلیدی: کنترل فازی، نیروگاه حرارتی، بویلر، 
کنترل سطح درام مهندس محمود رحیمیمهندس رضا فرزانهدکتر غالمرضا نوشیروانی

رل
ــت

ــ
کن

ــل انرژي  ــدم اول تبدی ــار، ق ــروگاه بخ ــک نی در ی
ــوختنی مانند زغال سنگ،  ــیمیایي یک ماده س ش
ــازوت، گازوییل و یا گاز طبیعی به انرژي حرارتي  م

است. این فرآیند در بویلر نیروگاه اتفاق مي افتد.
کنترل سطح درام در بویلر نیروگاه  های حرارتی، به 
ــد تولید کننده   ی برق و تثبیت  لحاظ پایداری واح

قدرت شبکه از اهمیت ویژه   ای برخوردار است.
ــه، بویلر نیروگاه  ــایی در این مقال واحد مورد شناس
ــازند و موضوع مقاله شناسایی و کنترل  حرارتی ش
سه المانه ی سطح درام بویلر نیروگاه شازند به روش 
فازی است که با هدف مقایسه   ی کنترل کننده   های 
ــازی انجام گرفته  ــیک و کنترل کننده   های ف کالس

است.
ش

ـار
ــ

نگ
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مقدمه
کنترل سطح درام در بویلر نیروگاه  های حرارتی، به 
ــد کننده   ی برق و تثبیت  لحاظ پایداری واحد تولی
ــت.  ــبکه از اهمیت ویژه   ای برخوردار اس ــدرت ش ق
کنترل سطح درام به روش سه المانه، از جدیدترین 
ــوب  ــطح درام در دنیا محس فناوری   های کنترل س
ــود که به دلیل ناکارآمدی کنترل  کننده   های  می   ش
ــه در بویلرهای ظرفیت باال و  ــک المانه و دو المان ی
ــب آن  ها به تغییر  ــخگویی سریع و مناس عدم پاس
ــانات  وضعیت ناگهانی گاورنروالوهای توربین و نوس
غیر عادی، مورد استفاده قرار می   گیرد. واحد مورد 
شناسایی در این مقاله، بویلر نیروگاه حرارتی شازند 
و موضوع مقاله شناسایی و کنترل سه المانه سطح 
ــت که  ــازند به روش فازی اس درام بویلر نیروگاه ش
ــیک و  ــه   ی کنترل کننده   های کالس با هدف مقایس
ــت. در این  کنترل کننده   های فازی انجام گرفته اس
ــتفاده  مقاله از منطق فازی به روش ممدانی و با اس
ــطح درام  ــد IF-THEN جهت کنترل س از قواع
ــت، که در آن ورودی   های در نظر  استفاده شده اس

گرفته شده به فرم فازی عبارتند از:
1. اختالف سطح اندازه   گیری شده درام با سطح 

مطلوب یا نقطه   ی تنظیم1؛
ــار خروجی از  ــالف بین دبی جرمی بخ 2. اخت

درام و دبی جرمی آب ورودی به درام؛
3. فشار درام

ــده در این سامانه حاصل  قواعد فازی تعریف ش
ــی   های رفتار کنترل   کننده   ی کالسیک سطح  بررس
ــامانه  درام )PID( و جمع  آوری20000 داده از س
ــاله   ی  DCS نیروگاه و حاصل تجربیات چندین س

بهره   برداری از نیروگاه حرارتی شازند می   باشد.

معرفیفرآيندتحتکنترل
ــل انرژي  ــدم اول تبدی ــار، ق ــروگاه بخ ــک نی در ی
ــوختنی مانند زغال سنگ،  ــیمیایي یک ماده س ش
ــازوت، گازوییل و یا گاز طبیعی به انرژي حرارتي  م
ــت. این فرآیند در بویلر2 نیروگاه اتفاق مي افتد.  اس
ــیم مي شوند  ــته تقس بویلرها به  طور کلي به دو دس
ــه عبارتند از بویلرهاي درام3دار و بویلرهاي بدون  ک
ــته با گردش  درام. بویلرهاي درام دار خود به دو دس
ــوند و  ــیم مي ش ــي و با گردش اجباري تقس طبیع
ــون  ــامل بویلرهاي بنس بویلرهاي بدون درام نیز ش

و سلولزر هستند.
ــکل 1 نمایش  متداول ترین بویلر درام دار در ش
داده شده است. در این جا پمپ   هاي آب تغذیه4، آب 
ــر مي رانند. آب در  ــق اکونومایزر5 به بویل را از طری
ــرژي حرارتي به مخلوطي  ــاي رایزر6 در اثر ان لوله ه
ــپس وارد درام  ــود و س ــار تبدیل مي ش از آب و بخ
1. Set Point
2. Boiler
3. Drum
4. Feed Water Pump
5. Economizer
6. Riser

ــردش آب، در اثر  ــل گ ــردد. عم مي گ
ــیته در لوله هاي رایزر و  ــالف دانس اخت
ــود  لوله هاي پایین رونده7 حاصل مي ش
ــل به آن  ها بویلرهاي با  و به همین دلی

گردش طبیعي گفته مي شود.
ــردش  ــا گ ــاي درام دار ب در بویلره
ــط پمپ  ــا توس ــاري، آب درلوله ه اجب
ــود. به عبارتی  ــي8 تقویت مي ش گردش
ــط پمپ  ــردش طبیعي توس ــر گ دیگ
ــود. شکل 2 این نوع بویلر  تقویت مي ش

را نشان می  دهد.
ــاي  بویلره ــه   ی  هم در  ــه  ک درام 
ــاي   بویلره ــتثناي  اس ــه  ب ــرفته  پیش
ــدون درام( به  کار  ــر ب ــذر )بویل یکبارگ
مي رود، محفظه اي است که در آن بخار 
ــان جدا مي شود و  ــباع از آب جوش اش
بقیه   ی آب مجدداً به گردش درمي آید.

ــراي  ب ــن  همچنی  درام 
ــیمیایي آب مورد استفاده  تصفیه   ی ش
ــا تخلیه   ی آن از زیر9  قرار مي گیرد و ب
ــواد جامد مربوط در  ــوان میزان م مي ت
ــال مواد جامد  ــش داد. انتق آب را کاه
ــار و ورود آن به توربین  ــراه بخ به هم
ــوب این  ــی مانند رس اثرات زیان بخش
ــن را به دنبال  ــاي توربی ــواد بر پره ه م
ــوب  ــرترین آن  ها رس دارد که پر دردس
ــاني از بین  ــت که به آس ــیلیس اس س
ــد داراي حجم کافي  نمي رود. درام بای
باشد تا تغییرات سطح آب را که ناشي 
ــل کند؛ به  ــت تحم از تغییرات بار اس
ــود عملکرد و  ــل جهت بهب همین دلی
 پیوستگي تولید، این عمل به وسیله   ی 
ــطح درام انجام می - کنترل   کننده   ی س

 شود.
ــطح آب در درام،  باال بودن بیش از حد مجاز س
ــدن آب به منطقه   ی سوپرهیترها10  موجب وارد ش
ــأله موجب به وجود آمدن دو  می   شود، که این مس
امر خطیر است، اوالً که باعث پدید آمدن تنش   های 
ــدید حرارتی در اثر اختالف دما در سوپرهیترها  ش
ــوپرهیت  ــود و ثانیاً باعث افت دمای بخار س می   ش
ــأله می   تواند  ــود، که این مس خروجی از بویلر می   ش
ــران ناپذیری برای  ــارت   های جب ــث ایجاد خس باع
ــوپرهیت  ــرا که اگر دمای بخار س ــود؛ چ توربین ش
ــه نوعی از مرز  ــد، یا ب ــد معینی پایین  تر باش از ح
ــوپرهیت به مرز اشباع برسد، قطرات آب موجود  س
ــه پره   های  ــیب   های جدی ب ــار می   تواند آس در بخ
ــدن  ــته ش توربین وارد کرده و حتی موجب شکس
ــطح درام از  ــود. از طرفی، پایین بودن س ــا ش آن  ه

7. Down Commer
8. Boiler Circulating Pump
9. Below Down
10. Super Heater

ــت  یک حد معین، نمایانگر کمبود آب در بویلر اس
ــدن  ــأله اتفاق بیفتد باعث گرم ش ــه اگر این مس ک
ــای اواپراتور11 و واتروال   ها12   بیش از اندازه ی لوله   ه
ــیار  ــارت   های بس ــود، که این مورد هم خس می   ش
 سنگینی را از لحاظ مسایل فنی و مالی متوجه نیروگاه 
ــود،  می  کند؛ بنابراین همان  طور که مالحظه می   ش
ــطح در این مخزن تحت فشار بسیار مهم  کنترل س
ــژه   ای در نیروگاه   ها برخوردار  ــت و از اهمیت وی اس

است.

معرفینیروگاهحرارتیشازند
نیروگاه حرارتي شازند یکي از پروژه   هاي عظیم ملي 
است که پس از پیروزي شکوهمند انقالب اسالمي 

ایران به بهره   برداري رسیده است.

11. Evaporator
12. Water Wall

شکل2. بویلر درام دار با گردش اجباری

شکل1. بویلر درام دار با
 گردش طبیعی

کنترل فازی سطح درام بویلر...
رل
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تغییرات گاورنر والوهای توربین باشد، دیگر کنترل 
یک المانه و یا دو المانه نمی   توانند به خوبی کنترل 

سطح درام را انجام دهند.
ــن جدیدترین فناوری   های کنترل  در جدیدتری
ــار درام جهت ساختن نرخ  سه المانه، سیگنال فش
ــه عنوان یک  ــار درام، ب ــا کاهش فش ــش و ی افزای
ــت، به طوری   که  ــیگنال پیش خور مطرح شده اس س
ــور از دو مرحله  ــس از عب ــار پ ــیگنال فش نمونه س
مشتق گیر )در نیروگاه شازند( و بزرگ نمایی حداقل 
ــار، نرخ افزایش و یا کاهش را به دست  تغییرات فش
ــرای پیش   بینی  ــب ب ــیگنال مناس ــک س آورده و ی
ــطح درام تهیه می   کند. افزایش  شرایط آینده   ی س
ــار  ــی از تغییرات فش ــار درام، ناش و یا کاهش فش
ــیال در لوله   های اواپراتور می   باشد. نرخ افزایشی  س
ــانگر این است که فشار در لوله   های  فشار درام، نش
اواپراتور افزایش داشته است که این امر نیز نتیجه ی 
ــش میزان فلوی آب تغذیه در یک مقطع ثابت  افزای
ــار درام، نشانگر  ــت و برعکس نرخ کاهشی فش اس
ــای اواپراتور کاهش  ــار در لوله   ه ــت که فش این اس
داشته که این امر نیز نتیجه   ی کاهش میزان فلوی 
ــار  ــت. بنابراین تغییرات نرخ فش  آب تغذیه بوده اس
ــیگنال پیش   بینی کننده  می   تواند به عنوان یک س
ــیرهای آب تغذیه  ــن وضعیت برای کنترل ش در ای
ــد که در کنار سیگنال   های اصلی کمک شایانی  باش
ــت. همچنین  ــطح درام خواهد داش ــرل س در کنت
ــای فیزیکی مثل  ــه حالت   ه ــه المان ــرل س  در کنت
پدیده   های فومینگ و پرایمینگ نیز پیش   بینی شده 

است.
ــدن ناگهانی  در پدیده   ی پرایمینگ، براثر باز ش
ــطح درام  ــار از س ــرل توربین، فش ــیرهای کنت ش
ــود و در این حالت آب داخل درام  ــته می   ش برداش
ــت داده و  ــرار دارد تغییر ماهی ــاز مایع ق ــه در ف ک
ــل باعث بوجود آمدن  ــه فاز بخار می   رود، این عم  ب
ــان  قلی ــه  ک ــود  درام می   ش ــه  ت در  ــی   حباب   های
ــطوح کاذب در درام  ــد آمدن س ــا موجب پدی  آن  ه
ــت کنترل   کننده ی  ــود. این قلیان ممکن اس می   ش
ــطح را دچار اشتباه کند؛ اما در کنترل سه المانه  س
ــتفاده از سیگنال دبی بخار خروجی از درام  و با اس
ــده و به خوبی نوسانات  این حالت نیز پیش  بینی ش

سطح را از بین می   برد.
ــتهلک  ــت زمان و مس ــه گذش ــا توجه ب ــا ب ام
ــه ی  اولی ــات  تنظیم ــزات،  تجهی ــدن   ش
ــت  وضعی ــخگوی  پاس  ،PID ــای  کنترل  کننده   ه
ــد و پاسخ مطلوب آن  ها به نوسانات  موجود نمی   باش
سطح درام به مرور زمان از بین می   رود و از آن  جایی 
ــای PID کار  ــدد کنترل کننده  ه ــه تنطیم مج ک
بسیار پیچیده و زمان بری است، لزوم وجود کنترل 
ــت  ــمول گذش ــی که عملکرد آن  ها مش کننده   های
ــردد. از این رو کنترل  ــود مطرح می   گ  زمان نمی   ش
ــرایطی  ــازی می   توانند در چنین ش ــای ف کننده   ه

عملکرد بسیار خوبی داشته باشند.

ــازند، مسیر ورودی  در بویلر نیروگاه حرارتی ش
ــیر30% و%100  ــمت مس ــه دو قس ــه درام ب آب ب
ــیم شده است. مسیر 30% که در بارهای کمتر  تقس
ــتفاده قرار می   گیرد، شامل  از30% بار نامی مورد اس
ــه در زمان  ــت ک ــیر کنترل پنوماتیکی اس  یک ش
ــطح درام به  ــیر، کنترل س ــرداری از این مس بهره   ب
ــیر  ــورت می   گیرد و فرمان ش ــک المانه ص روش ی
ــی از انحراف  ــرل پنوماتیکی آب تغذیه   ی ناش کنت
ــبت به مقدار درخواستی سطح  تغییرات سطح نس
ــار نامی،  ــتر از 30% ب ــت. در بارهای بیش درام اس
ــیر 100% مورد استفاده قرار می   گیرد و در این  مس
شرایط کنترل سطح درام به روش سه المانه انجام 
ــان خروجی کنترل کننده ی PID به  گرفته و فرم
عملگر پمپ   های آب تغذیه جهت تنظیم فلوی آب 
ــکل 3 نمایی از   ورودی به درام، اعمال می  گردد. ش
ــطح درام نیروگاه  ــامانه   ی کنترل سه عنصری س س

حرارتی شازند را نشان می   دهد.
ــامانه، ورودی اول فشار درام، ورودی  در این س
ــطح درام و سطح مطلوب و ورودی  دوم اختالف س
ــوم فلوی بخار اصلی منهای مجموع آب اسپری  س
و فلوی آب تغذیه می  باشد. خروجی y که خروجی 
این سامانه ی کنترلی است به عملگر پمپ   های آب 

تغذیه جهت تصحیح سطح درام اعمال می   شود.

بکارگیریمنطقفازیدرکنترلسطح
درام

ــماره دو نیروگاه  ــن پروژه، درام بویلر واحد ش در ای
ــی قرار گرفته است. از  ــازند مورد بررس  حرارتی ش
ــامانه به  ــایي بهتر یک س ــی که برای شناس آن   جای
ــا داراي  ــت ورودي   ه ــر فعال13 بهتر اس صورت غی
ــند، اطالعات مورد نیاز برای  ــانات متعدد باش نوس
ــرایطی که واحد  ــازی در ش ــامانه ی ف اعمال به س
ــده و کلیه ی  ــت نرمال بهره   برداری خارج ش از حال
ــتخراج  ــدید بوده، اس ــانات ش پارامترها دارای نوس
ــده است. برای دستیابی به نتایج دقیق در حدود  ش
20000 داده از سامانه   ی  DCS نیروگاه جمع   آوری 
ــده که این اطالعات مربوط به کلیه  پارامترهایی  ش
ــامانه ی کنترل سه المانه ی  بوده که به نحوی در س
ــت و اطالعات در دو  ــطح درام دخالت داشته اس س
ــرایط بدون نوسان واحد و حداکثر نوسان  حالت ش
ــت. شناسایی سامانه ی  ــده اس واحد جمع آوری ش
کنترل سطح در حوزه   ی فازی در هر دو حالت مورد 
ــک بار در حالت  ــی قرار گرفته و ی تحقیق و بررس
ــان  ــان و بار دیگر در حالت بدون نوس حداکثر نوس
ــت گردیده است  ــرایط نرمال بهره   برداری تس و ش
ــی کنترل  کننده ی فازی  ــه   ی بین خروج که مقایس
ــده است.   و کنترل  کننده ی PID در ادامه ارایه ش
ــاس  ــت تعیین قوانین فازی بر اس ــه ذکر اس الزم ب
تجربیات فردی در بهره   برداری از واحد های نیروگاه 
 PID و مطالعه ی رفتار سامانه با کنترل کننده  های

13. Passive Identification

ــکل از 4 واحد  ــروگاه که متش ــاخت این نی س
ــد در  ــت نامي MW 1300 مي   باش ــار با ظرفی بخ
ــال 1373 در زمیني به مساحت 240 هکتار در  س
ــرق پاالیشگاه هفتم اراک واقع در 10 کیلومتري  ش
ــرکت مدیریت پروژه   هاي  ــط ش ــازند توس شهر ش
ــا( آغاز گردید. ارتفاع نیروگاه  نیروگاهي ایران )مپن
ــد. رطوبت  ــطح دریا حدوداً m 1910 مي   باش از س
ــرعت باد حداکثر  ــبي هوا تقریباً 63 درصد و س نس
ــده است. برق تولیدي از  125km/h پیش   بیني ش
ــت KV 230 نیروگاه، که توسط شرکت  طریق پس
ــداث گردیده به  ــه   اي باختر اح ــهامي برق منطق س
ــبکه   ی سراسري انتقال داده مي   شود. در راستاي  ش
ــت   هاي وزارت نیرو وظیفه   ی راهبري، تعمیر  سیاس
ــرکت  ــرداري از نیروگاه به ش ــداري و بهره   ب و نگه
مدیریت تولید برق شازند واگذار گردیده است. این 
ــش شرکت برق منطقه   اي باختر  شرکت تحت پوش
به عنوان یکي از شرکت   هاي وابسته به وزارت نیرو 

انجام وظیفه مي   نماید.

مشخصاتفنینیروگاهحرارتیشازند
ــدرت نامی 325  ــداد واحدها: 4 واحد بخار با ق تع

مگاوات؛
برج خنک کن: خشک از نوع هلر؛

کندانسور: نوع پاششی، تماس مستقیم؛
بویلر: از نوع درام دار و با گردش طبیعی، ارتفاع 
ــعل گازسوز و مازوت  ــازه m 67، دارای 24 مش س
ــیکل ری  هیتر، ظرفیت تولید بخار ــوز، دارای س  س
ــوپرهیت و ری  هیت ــار س ــای بخ "t/h 1065 و دم

C° 540؛
ــیلندر )فشار قوی، فشار متوسط،  توربین: 3 س

فشار ضعیف(؛
ــاژ  ــی MVA 406، ولت ــدرت نام ــور: ق ژنرات
خروجی KV 20، ضریب قدرت 0/8، کالس عایقی 
F، هیدروژن به عنوان سامانه ی خنک کن روتور و 

آب به عنوان سامانه ی خنک کن استاتور 

سامانهیکنترلسهالمانهیسطحدرام
نیروگاهشازند

ــطح درام در نیروگاه   های  ــه   ی س ــه المان  کنترل س
ــایر کنترل  ــود، که س ــدار زمانی مطرح می   ش درام 
ــبت به تغییرات سطح  ــخ مناسبی نس کننده   ها پاس
ندارند، البته در بویلرهای ظرفیت پایین و بویلرهایی 
ــرداری قرار  ــورد بهره   ب ــرایط خاص م ــه تحت ش  ک
ــرل کننده   های یک  ــت کنت ــد، ممکن اس می   گیرن
ــته باشند،  ــخ خوبی داش المانه و دو المانه نیز پاس
ــیگنال انحراف سطح از مقدار درخواستی،  یعنی س
یک ورودی مناسب برای کنترل  کننده و در نهایت 
ــیر کنترلی آب تغذیه  ــب برای ش یک فرمان مناس
 باشد. اما در بویلرهای ظرفیت باال که برداشت بخار 
 t/h1060 در حداکثر بار نامی به مقداری در حدود
می   رسد و یا شرایط خاصی که بویلر باید پاسخگوی 

کنترل فازی سطح درام بویلر...
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بوده است.
ــطح درام در حوزه   ی  ــامانه ی کنترل س برای س

فازی سه ورودی و دو خروجی تعریف شده است.
ورودی   های این سامانه ی فازی عبارتند از:

.اختالف سطح اندازه   گیری شده درام با سطح 
مطلوب یا Set Point؛

ــار خروجی از  ــی جرمی بخ ــالف بین دب .اخت
درام14 و دبی جرمی آب ورودی به درام15؛

.فشار درام؛
ــامانه که حاصل جمع  ــی نهایی این س .خروج
ــد، فرمانی است که برای  دو خروجی فازی می  باش
ــود. این  ــای آب تغذیه صادر می   ش ــر پمپ   ه  عملگ
ــای هیدرولیکی  ــتفاده از کوپلینگ   ه پمپ   ها با اس
خود، قادر هستند فلو و فشار آب ورودی به درام را 
تغییر داده و بدین ترتیب سطح آب درام را کنترل 

نمایند.

تعیینورودیها،خروجیهاوانتخاب
توابععضويت

ــه MS-FW نام  ــامانه ی فازی ک اولین ورودی س
 Main ــوی ــت، اختالف بین فل ــده اس گذاری ش
ــد. این ورودی  ــوی آب تغذیه می   باش Steam و فل
ــی16 با نام هاي ــامل شش تابع تعلق از نوع گوس ش

F3N , F2N, F1N, F1P, F2P, F3P  مي باشد 
ــا ــن ورودي از t/h 250 -ت ــرات ای ــازه   ی تغیی  و ب

ــت. مفهوم این  ــده اس t/h 250+ در نظر گرفته ش
نام ها به صورت زیر مي باشد:

ــوی Main Steam و  F3N: اختالف بین فل
فلوی Feed Water بسیار بسیار منفي باشد.

ــوی Main Steam و  F2N: اختالف بین فل
فلوی Feed Water بسیار منفي باشد.

ــوی Main Steam و  F1N: اختالف بین فل
فلوی Feed Water کمی منفي باشد.

ــوی Main Steam و  ــالف بین فل F1P: اخت
فلوی Feed Water کمی مثبت باشد.

ــوی Main Steam و  ــالف بین فل F2P: اخت
فلوی Feed Water بسیار مثبت باشد.

ــوی Main Steam و  ــالف بین فل F3P: اخت
فلوی Feed Water بسیار بسیار مثبت باشد.

شکل 4 وضعیت توابع تعلق این ورودی را نشان 
می  دهد.

 SP- LVL ــامانه فازی که با دومین ورودی س
 Set Point ــت، اختالف بین ــده اس نام گذاری ش
سطح درام و مقدار واقعی سطح درام می   باشد. این 
ــی با  ــت تابع تعلق از نوع گوس ــامل هش ورودی ش
 L4N, L3N, L2N, L1N, L1P, L2P, نام هاي
L3P, L4P مي باشد و بازه   ی تغییرات این ورودي 
ــده  از mm 200- تا mm 200+ در نظر گرفته ش

است. مفهوم این نام ها به صورت زیر مي باشد:
14. Main Steam Flow
15. Feed Water Flow
16. Gaussian

ــطح درام  .L4P: اختالف بین Set Point س
و مقدار واقعی سطح درام بسیار بسیار بسیار مثبت 

باشد.
ــطح درام  .L3P: اختالف بین Set Point س
و مقدار واقعی سطح درام بسیار بسیار مثبت باشد.

.L2P: اختالف بین Set Point سطح درام و 
مقدار واقعی سطح درام بسیار مثبت باشد.

.L1P: اختالف بین Set Point سطح درام و 
مقدار واقعی سطح درام کمی مثبت باشد.

.L1N: اختالف بین Set Point سطح درام و 
مقدار واقعی سطح درام کمی منفی باشد.

.L2N: اختالف بین Set Point سطح درام و 
مقدار واقعی سطح درام بسیار منفی باشد.

ــطح درام  .L3N: اختالف بین Set Point س
و مقدار واقعی سطح درام بسیار بسیار منفی باشد.

ــطح درام  .L4N: اختالف بین Set Point س
و مقدار واقعی سطح درام بسیار بسیار بسیار منفی 

باشد.
شکل 5 وضعیت توابع تعلق این ورودی را نشان 

می دهد.
 Press ــا ــامانه فازی که ب ــومین ورودي س س
ــار درام بوده که داراي  ــت، فش ــده اس نام گذاری ش
 P1 ــا نام هاي ــق از نوع مثلثي 17 ب ــت تابع تعل هش
ــن ورودي از ــازه   ی تغییرات ای ــد و ب  تا P8 مي باش
Mpa 14/4 تا Mpa 20 انتخاب شده است. شکل 
6 وضعیت توابع تعلق این ورودی را نشان می دهد.
  out put1 ــازي ــامانه ف اولین خروجي این س
ــق از نوع مثلثي  ــت تابع تعل ــام دارد و داراي هش ن
 4I, 3I, 2I, 1I, 1D, 2D, 3D, 4D ــاي با نام ه
ــد و بازه   ی تغییرات این خروجي از 20%- تا  مي باش
20%+ در نظر گرفته شده است. مفهوم این نام ها به 

صورت زیر مي باشد:
.4D: کاهش بسیار بسیار زیاد؛

.3D: کاهش بسیار زیاد؛
17. Triangular

.2D: کاهش زیاد؛
.1D: کمي کاهش؛
.1I: کمي افزایش؛
.2I: افزایش زیاد؛

.3I: افزایش بسیار زیاد؛
.4I: افزایش بسیار بسیار زیاد؛

شکل 7 وضعیت توابع تعلق خروجی 1 را نشان 
می  دهد.

  out put2 دومین خروجي این سامانه ی فازي
ــت تابع تعلق از نوع مثلثي با  نام دارد و داراي هش
ــد و بازه ی تغییرات این  نام هاي O1 تا O8 مي باش
خروجي از 57 % تا 83 % در نظر گرفته شده است. 
ــماره 2 را  ــکل 8 وضعیت توابع تعلق خروجی ش ش

نشان می  دهد.
قابل ذکر است که در این سامانه فازي، خروجي 
ــماره 3 یعني  ــماره 2 با توجه به ورودي ش فازي ش
ــار درام یک مقدار ثابت براي عملگر پمپ   های  فش
آب تغذیه تعیین مي کند و خروجي فازي شماره 1 
ــماره 1 و 2 یعني اختالف  با توجه به ورودي هاي ش
 Feed Water و فلوی Main Steam بین فلوی
ــطح درام و مقدار  ــن Set Point س ــالف بی و اخت
ــان افزایش یا کاهش  ــطح درام، یک فرم واقعی س
ــه براي عملگر  ــد مي کند. در نتیجه فرماني ک تولی

صادر مي شود مجموع دو خروجي فازي است.
ــتفاده  قوانین زباني که در این پروژه از آن   ها اس

شده است به صورت زیر مي باشد:
ــر اختالف فلوی Main Steam و فلوی  1. اگ
ــود، آنگاه  ــیار منفي ب ــیار بس Feed Water بس

خروجي 1 کاهش بسیار زیاد داشته باشد.
ــر اختالف فلوی Main Steam و فلوی  2. اگ
ــیار منفي بود، آنگاه خروجي 1  Feed Water بس

کاهش زیاد داشته باشد.
ــر اختالف فلوی Main Steam و فلوی  3. اگ
ــی منفي بود، آنگاه خروجي 1  Feed Water کم

کمي کاهش داشته باشد.

ــکل3. وضعیت کنترل سطح درام نیروگاه حرارتی شازند  ش
PID توسط کنترل کننده ی

کنترل فازی سطح درام بویلر...
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 Main ــوی ــالف فل ــر اخت 4. اگ
 Feed Water ــوی  فل و   Steam
ــگاه خروجي 1  ــود، آن ــی مثبت ب کم

کمي افزایش داشته باشد.
 Main ــوی ــالف فل ــر اخت 5. اگ
 Feed Water ــوی  فل و   Steam
ــگاه خروجي 1  ــیار مثبت بود، آن بس

افزایش زیاد داشته باشد.
 Main ــوی ــالف فل ــر اخت 6. اگ
 Feed Water ــوی  فل و   Steam
بسیار بسیارمثبت بود، آنگاه خروجي 

1 افزایش بسیار زیاد داشته باشد.
 Set Point ــر اختالف بین 7. اگ
سطح درام و مقدار واقعی سطح درام 
ــیار منفي بود، آنگاه  ــیار بسیار بس بس
ــیار بسیار زیاد  خروجي 1 کاهش بس

داشته باشد.
 Set Point ــر اختالف بین 8. اگ
سطح درام و مقدار واقعی سطح درام 
بسیار بسیار منفي بود، آنگاه خروجي 

1 کاهش بسیار زیاد داشته باشد.
 Set Point ــر اختالف بین 9. اگ
سطح درام و مقدار واقعی سطح درام 
ــگاه خروجي 1  ــي بود، آن ــیار منف بس

کاهش زیاد داشته باشد.
 Set Point ــالف ــر اخت 10. اگ
ــي بود، آنگاه  ــطح درام کمي منف و س
خروجي 1 کمي کاهش داشته باشد.

 Set Point ــالف ــر اخت 11. اگ
ــت بود، آنگاه  ــطح درام کمي مثب و س
خروجي 1 کمي افزایش داشته باشد.

ــالف Set Point و  12. اگر اخت
ــیار مثبت بود، آنگاه  ــطح درام بس س

خروجي 1 افزایش زیاد داشته باشد.
ــالف Set Point و  13. اگر اخت
ــیارمثبت بود،  ــطح درام بسیار بس س
ــیار زیاد  آنگاه خروجي 1 افزایش بس

داشته باشد.
ــالف Set Point و  14. اگر اخت
ــیار بسیار بسیار مثبت  سطح درام بس
ــیار  بود، آن  گاه خروجي 1 افزایش بس

بسیار زیاد داشته باشد.
 Main ــوی ــر اختالف فل 15. اگ
 Feed Water ــوی  فل و   Steam
ــیار منفي بود و اختالف بین  بسیاربس
ــدار  مق و  درام  ــطح  س  Set Point
ــطح درام بسیار بسیار مثبت  واقعی س
ــیار  ــود، آنگاه خروجي 1 کاهش بس ب

بسیار زیاد داشته باشد.
 Main ــوی ــر اختالف فل 16. اگ
 Feed Water ــوی  فل و   Steam

شکل7. وضعیت توابع تعلق خروجی شماره 1

شکل8: وضعیت توابع تعلق خروجی شماره 2

 Set Point ــیار بسیار منفي بود و اختالف بین بس
ــطح درام و مقدار واقعی سطح درام بسیار مثبت  س
ــته  ــیار زیاد داش ــود، آنگاه خروجي 1 کاهش بس ب

باشد.
17. اگر اختالف فلوی Main Steam و فلوی 
ــیار بسیار منفي بود و اختالف  Feed Water بس
ــطح درام و مقدار واقعی سطح  بین Set Point س
درام مثبت بود، آنگاه خروجي 1 کاهش زیاد داشته 

باشد.
18. اگر اختالف فلوی Main Steam و فلوی 
ــیار بسیار منفي بود و اختالف  Feed Water بس
ــطح درام و مقدار واقعی سطح  بین Set Point س
درام کمي مثبت بود، آنگاه خروجي 1 کاهش زیاد 

داشته باشد.
19. اگر اختالف فلوی Main Steam و فلوی 
ــیار بسیار مثبت بود و اختالف  Feed Water بس
ــطح درام و مقدار واقعی سطح  بین Set Point س
درام کمي منفي بود، آنگاه خروجي 1 افزایش زیاد 

داشته باشد.
20. اگر اختالف فلوی Main Steam و فلوی 
ــیار بسیار مثبت بود و اختالف  Feed Water بس
ــطح درام و مقدار واقعی سطح  بین Set Point س
درام منفي بود آنگاه خروجي 1 افزایش زیاد داشته 

باشد.
21. اگر اختالف فلوی Main Steam و فلوی 
ــیار بسیار مثبت بود و اختالف  Feed Water بس
ــطح درام و مقدار واقعی سطح  بین Set Point س
ــود، آن  گاه خروجي 1 افزایش   ــیار منفي ب درام بس

بسیار زیاد داشته باشد.
22. اگر اختالف فلوی Main Steam و فلوی 
ــیار بسیار مثبت بود و اختالف  Feed Water بس
ــطح درام و مقدار واقعی سطح  بین Set Point س
ــگاه خروجي 1  ــي بود، آن ــیار منف ــیار بس درام بس

افزایش بسیار بسیار زیاد داشته باشد.
ــار درام P1 بود، آنگاه خروجي 2،  23. اگر فش

O1 باشد.
ــار درام P2 بود، آنگاه خروجي 2،  24. اگر فش

O2 باشد.
ــار درام P3 بود، آن  گاه خروجي 2،  25. اگر فش

O3 باشد.
ــار درام P4 بود، آن  گاه خروجي 2،  26. اگر فش

O4 باشد.
ــار درام P5 بود، آن  گاه خروجي 2،  27. اگر فش

O5 باشد.
ــار درام P6 بود، آن  گاه خروجي 2،  28. اگر فش

O6 باشد.
ــار درام P7 بود، آن  گاه خروجي 2،  29. اگر فش

O7 باشد.
ــار درام P8 بود، آن  گاه خروجي 2،  30. اگر فش

O8 باشد.
ــت در این سامانه ی فازی به دلیل  قابل ذکر اس

شکل4. وضعیت توابع تعلق ورودی شماره 1

شکل5. وضعیت توابع تعلق ورودی شماره 2

شکل6. وضعیت توابع تعلق ورودی شماره 3

کنترل فازی سطح درام بویلر...
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ــماره 1 و 2 ، توابع  رفتار غیر خطی ورودی   های ش
ــی انتخاب شده و با توجه به  تعلق آن  ها از نوع گوس
ــتقیم فشار درام بر فرمان خروجی سامانه  تأثیر مس
ــماره 3 از نوع مثلثی  کنترل، توابع تعلق ورودی ش

انتخاب شده است.
ــکل 9 نمای کلی و شکل 10 نمودار سطحی  ش

این سامانه فازی را نشان می  دهد.

مقايسهیخروجیسامانهکنترلفازیبا
کنترلکنندهیPIDسطحدرام

ــکل 11 نتایج خروجی سامانه ی کنترل فازی  در ش
در حالت شناسایی سامانه و مقایسه آن با خروجی 
ــطح درام، در شرایط غیر  کنترل کننده ی PID س
ــطح درام نوسان شدیدی  نرمال و در حالتی که س
ــاهده نمود. شکل 12 مربوط به  دارد را می  توان مش
ــت سامانه ی کنترل فازی است که در آن  حالت تس
ــانی و غیر نرمال می   باشد. در  سطح درام کامالً نوس
این شکل نیز می   توان خروجی سامانه   ی فازی را با 
ــیک مقایسه نمود و  خروجی کنترل کننده ی کالس
در پایان شکل 13 مربوط به حالت تست سامانه ی 
کنترل فازی سطح درام و مقایسه   ی آن با خروجی 
ــرایط کاماًل نرمال و بدون نوسان سطح  PID در ش

درام می   باشد.

شکل9: وضعیت ورودی   ها و خروجی   های سامانه کنترل فازی سطح درام

ــده ی فازی و  ــی کنترل  کنن ــه   ی خروج ــکل12. مقایس ش
خروجیPID کنترل  کننده در حالت تست سامانه ی فازی 

در شرایط غیر نرمال سطح درام

شکل10: نمودار سطحی سامانه ی کنترل فازی سطح درام

ــه   ی خروجی کنترل  کننده ی فازی و خروجی ــکل11. مقایس ش
ــامانه در شرایط غیر  ــایی س PID کنترل  کننده در حالت شناس

نرمال سطح درام

ــده ی فازی و  ــی کنترل کنن ــه  ی خروج ــکل13. مقایس ش
ــامانه ی  ــت س خروجی کنترل  کنند ه ی PID در حالت تس

فازی در شرایط نرمال سطح درام

ــنه لب، نیما صفار پور، داریوش  ــامانه   های فازی و کنترل فازی ـ ترجمه دکتر محمد تش 1. لی وانگ ـ س
افیونی ـ انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ـ 1378

2. بارت کاسکو ـ تفکر فازی ـ ترجمه علی غفاری، عادل مقصودپور، علی رضا پور ممتاز، جمشید قسیمی 
ـ انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

3. ک.اوگاتا ـ سامانه  های کنترل دیجیتال ـ ترجمه دکتر علی خاکی صدیق، دکتر پرویز جبه دار ماراالنی 
ـ انتشارات دانشگاه 
تهران ـ بهار 1379

4. محمد محمد الوکیل ـ نیروگاه  های حرارتی ـ مترجم کاظم سرابچی ـ جلد اول ـ مرکز نشر دانشگاهی 
ــرفته ـ ترجمه جمشید فتحی  Birtish Electricity International .5 ـ تجربیات نیروگاه   های پیش

ـ جلد سوم، بویلر و تجهیزات جانبی ـ چاپ اول ـ مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران ـ 1379
6- W.J. Peet / T.K.P. Leung, IMPROVED DRUM LEVEL CONTROL FOR LOAD 
CYCLING, IEE 2nd International Conference on Advances in Power System Control, 
Operation and Management, December 1993, Hong Kong
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نقش ربات ها در بهبود کیفیت، 
راندمان و ایمني عملیات حفاري

مهندس سعید بهنام
قائم مقام معاونت مهندسی 
شرکت پاالیش نفت جی  

s.behnam@jeyoil.com
واژه های کلیدی: حفاری، ربات، اتوماسیون

ــوأم با  ــنگین و طوالني ت ــي س ــات اجرای عملی
فعالیت هاي تکراري مي تواند موجبات عدم تمرکز 
ــه در بدترین حالت خود  ــر کار را فراهم نماید ک ب

منجر به حوادث غیر قابل جبران خواهد شد. 
از طرف دیگر اتوماسیون صنعتي امکان کاهش 
ــا در محیط هاي  ــدن اپراتوره ــه دی ــال صدم احتم
ــد و همچنین  ــدت کاهش مي ده پر خطر را به ش
ــیع موجبات بهبود مسایل  ــطح وس مي تواند در س
ایمني و کاهش صدمات ناشي از فعالیت هاي بدني 

را کاهش دهد.
ــات حفاري در  ــت که عملی ــش از چند دهه اس بی
ــمگیري به سمت  ــرعت چش دکل هاي حفاري با س
ــي از  ــد. یک ــت مي کن ــودکار حرک ــامانه هاي خ س
ــي و رباتیک بهبود  ــیون صنعت اهداف اصلي اتوماس
ــطح ایمني و همچنین کاهش  راندمان، افزایش س
فعالیت هاي تکراري است که توسط کارگران بخش 

حفاري صنعت نفت انجام مي شود.
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نقش ربات هاي صنعتي در بهبود کیفیت ...

۱.مقدمه
ــات حفاري در  ــت که عملی ــش از چند دهه اس بی
ــمگیري به سمت  ــرعت چش دکل هاي حفاري با س
ــي از  ــد. یک ــت مي کن ــودکار حرک ــامانه هاي خ س
ــي و رباتیک بهبود  ــیون صنعت اهداف اصلي اتوماس
ــطح ایمني و همچنین کاهش  راندمان، افزایش س
فعالیت هاي تکراري است که توسط کارگران بخش 

حفاري صنعت نفت انجام مي شود.
از طرف دیگر اتوماسیون صنعتي امکان کاهش 
ــا در محیط هاي  ــدن اپراتوره ــه دی ــال صدم احتم
ــد و همچنین  ــدت کاهش مي ده پر خطر را به ش
ــیع موجبات بهبود مسایل  ــطح وس مي تواند در س
ایمني و کاهش صدمات ناشي از فعالیت هاي بدني 

را کاهش دهد.
ــردن  ــودکار ک ــاي خ ــن مزای ــي از مهم تری یک
ــد.  ــوازن کاري مي باش ــاري ایجاد ت ــات حف عملی
ــط یک کلگي مخصوص از جنس آهن  کانال ها توس

ــود. این عملیات  Iron roughneck ایجاد مي ش
ــاعته به شکلي انجام  مي تواند در طول زمان 12 س
ــود که دقیقاً همان کیفیت ساعات اولیه ی شروع  ش
کار را دارا باشد و این از محاسن مهم رباتیک است. 
اصوالً ماشین هاي خودکار خستگي فکري ناشي از 
ــتگي بدني  کار تکراري که در نهایت منجر به خس
ــش احتمال حادثه را به دنبال دارد نخواهند  و افزای

داشت.
ــوأم با  ــنگین و طوالني ت ــي س ــات اجرای عملی
فعالیت هاي تکراري مي تواند موجبات عدم تمرکز 
ــه در بدترین حالت خود  ــر کار را فراهم نماید ک ب
ــد.  ــر قابل جبران خواهد ش ــوادث غی ــر به ح منج
ــرایط آب و هوایي  ــودکار تحت ش ــین هاي خ ماش
ــرایط خطرآفرین  چون گرما، رطوبت، تاریکي و ش
ــوند.  ــته نمي ش ــط نخواهند بود و هرگز خس محی
ــین هاي خودکار مي توانند به گونه اي  ــتر ماش بیش
برنامه ریزي شوند که وظایف چندگانه را به راحتي 
ــین هاي  ــا بزرگ ترین عیب ماش ــد، ام ــام دهن انج
ــد فکر کنند و  ــت آن ها نمي توانن ــودکار این اس خ

تصمیم گیري نمایند.
     در این جا یک تفاوت عمده بین ماشین هاي 
ــین هاي خودکار  خودکار و ربات ها وجود دارد. ماش
ــه راحتي مي توانند فعالیت هاي تکراري و دقیق را  ب
انجام دهند در حالي که ربات ها قادرند طیف وسیعي 
از فعالیت هاي اجرایي را تحت شرایط مختلف انجام 
دهند، چراکه ربات ها داراي حسگرهایي هستند که 
ــي را اندازه گیري  ــد تغییر پارامترهاي اصل مي توانن
ــاس آن فعالیت خود را تنظیم نمایند.  کرده و بر اس
ــان استنباط  ربات ها همان طور که از ماهیت کارش

می شود نمونه اي نزدیک به انسان ها مي باشند.
ربات ها در سطحی وسیع در صنعت خودروسازي 
ــتفاده مي شوند. در کارخانه های خودروسازی  و  اس
ــف تولید خودرو اعم از خط بدنه،  در خطوط مختل
ــادي ربات هاي صنعتي در  ــگ و مونتاژ تعداد زی رن

ــک از جمله  ــا رباتی ــواع کاربرده ان
مواد، عالمت  جابجایي  جوشکاري، 
زني، نظارت و بازرسی، رنگ آمیزي، 
ــتفاده  آب بندی، مونتاژ و... مورد اس

قرار گرفته اند.
در نگاه اول به نظر مي رسد که 
ــین هایي خودکار  ماش ربات ها  این 
ــتند که فعالیت هاي تکراري را  هس
ــام مي دهند اما در حقیقت این  انج
ربات ها توسط نرم افزارهاي پیچیده 
ــگرهاي  ــبکه اي از حس که تحت ش
ــتند هدایت مي شوند.  مختلف هس

ــا مي دانند قطعه ی  ــت که ربات ه ــه این دلیل اس ب
ــتگاه مي شود به چه نحوي باید  بعدي که وارد ایس
ــوط تولید با تنوع  ــردد. خودروها در خط ــاژ گ مونت
 بسیار زیادي تولید مي شوند که این تنوع بر اساس 
ــروع  ــرفته در ش برنامه هاي نرم افزاری دقیق و پیش
تولید به تک تک ربات ها دیکته مي شود و عملیات 
ــود. ربات ها  ــاس انجام مي ش تولید نیز بر همین اس
ــد بلکه در  ــری دارن ــد نقش مؤث ــا در تولی ــه تنه ن
ــتفاده اي وسیع دارند. این  بحث کنترل کیفیت اس
ربات ها در انتهاي هر یک از خطوط تولید، کیفیت 
ــده را با کیفیت تعریف شده چه  خودروی تولید ش
 از نظر ابعادي و چه از نظر کیفیت عملیات، کنترل 
ــورت عدم تطابق با کیفیت تعریف  مي کنند و درص
ــؤول نظارت بر تولید  ــده ضمن اعالم آن به مس ش
ــوب از خط تولید  ــودروي معی ــبت به خروج خ نس
ــال یک ربات در خط  ــدام مي کنند. به عنوان مث اق
ــت یک  مونتاژ و با کاربري جابجایي، پس از برداش
ــه هاي تولیدي از  ــاژي از داخل قفس قطعه ی مونت
ــق آن را با  ــود روي قطعه تطاب ــق بارکد موج طری
ــی مي کند و در صورت  عملیات تعریف شده بررس

عدم تطابق، عملیات تولید را متوقف مي کند.
ــاعت در روز، 7 روز در هفته،       ربات ها 24 س
ــازهاي پیشرفته استفاده  در خطوط تولید خودروس
ــنگي و  ــتگي، گرس ــدون این که خس ــوند ب مي ش
ناراحتي که گریبانگیر اپراتورهاي تولیدي است در 

آن ها موضوعیت پیدا کند. 

2.رباتهادرحفاری
ــؤال مطرح مي شود  حاال این س
که آیا مي توان جهت بهبود کیفیت، 
ــي کار در  ــش راندمان و ایمن افزای
ــز از ربات ها  ــاري نی ــاي حف دکل ه

استفاده نمود؟
ــا قاطعیت،  ــؤال ب جواب این س
ــت. یک نوع ربات از این  مثبت اس
ــروژ و در منطقه ی   ــور ن نوع در کش
ــتفاده  اس ــورد  م  Stavanger
ــده است. یک شرکت  قرارگرفته ش
ــاخت  ــر اقدام به طراحي و س معتب

 یک نمونه ربات انعطاف پذیر چندمنظوره نموده که 
ــاري را بدون  ــف حف ــاي مختل ــد فعالیت ه مي توان
ــان به انجام رساند. آن چیزي که ربات  دخالت انس
ــازد حضور  ــایر تجهیزات خودکار جدا مي س را از س
ــت. با استفاده  نرم افزار براي کاربردهاي متفاوت اس
ــخص مي تواند در  ــزار گرافیکي هر ش از یک نرم اف
محیط مجازي نسبت به برنامه نویسي ربات ها براي 
ــاوت حفاري  ــري از فعالیت هاي متف ــام بک س انج

اقدام نماید. 
ــتناد به  ــي که با اس بعد از عملیات برنامه نویس
ــات مي تواند کار را  ــده، رب تجربه ی موجود انجام ش

آغاز کند.  
ــده روي ربات مي توانند  ــگرهاي تعبیه ش حس
ــا محیط خارج  ــرایط محیطي و تقابل ب با درک ش
ــین آالت پیرامون خود کار را به خوبي  و سایر ماش
ــات امکان این را  ــام دهند. این قابلیت روي رب انج
ــل احتمالي  ــه از هرگونه تداخ ــد ک ــم مي کن فراه
ــا لوله ها و  ــین آالت و ی ــایر ماش  ربات حفاري با س

تکیه گاه هاي آن ها اجتناب گردد.
ــیاري از فعالیت و وظایف این ربات مي تواند  بس
ــامل جابجایي  ــود که این وظایف ش برنامه ریزي ش
ــکوها، کانکتورها، ملحقات مربوطه، جاروبک ها و  س

کلیه ی تجهیزات جانبي حفاري مي باشد.
این ربات مي تواند شیرآالت کاهنده1 را تحریک 
ــا2 نیز کمک کند، این  ــد، حتي در نصب راه گاه کن
ــش و کنترلي  ــامانه ی کش ربات در زمان تنظیم س

خطوط و کلمپ هاي مربوطه بسیار مؤثر است.
1. Choke Valve
2. Manifold
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ــایل ایمني، ربات مي تواند در  ــتاي مس در راس
ــرایط اضطراري از قبیل ورود به مناطق پرخطر  ش
ــار داخل  ــعله ی آتش یا ذرات پر فش ــه داراي ش ک
ــود. همچنین مي تواند  ــتفاده ش ــند اس چاه مي باش
ــریع منطقه از مواد سمي یا مواد  جهت تخلیه ی س
ــت مشکالت جدي  ــوزآور که ممکن اس قلیایي س
ــد به کار گرفته  ــراي کارگرهاي حفاري ایجاد کن ب
ــک  ــات مي تواند در مناطقي که ریس ــود. این رب ش
باالي تشعشع مواد رادیواکتیو نیز وجود دارد مورد 
ــتفاده قرار گیرد. در زمان تخلیه ی یک اسکله ی  اس
ــان قادر  ــاري این ربات بدون نیاز به حضور انس حف
است فعالیت مربوطه را به نحو مطلوبي انجام دهد.

ــاخته شده    یک مدل نمونه از ربات حفاري س
ــازنده ی این ربات، این تجهیز  ــت. به گفته ی س اس
ــاخته شده با این حجم  بزرگ ترین ربات صنعتي س
ــام  ــت. این ربات ظرفیت جابجایي اجس و ابعاد اس
ــتفاده از  ــا وزن 2000 کیلوگرم را با اس ــنگین ت س
ــتقلي  ــود دارد.  با 7 محور مس ــازوي 3 متري خ ب
که این ربات دارد مي تواند همه ی نوع ابزار حفاري 
ــت هر زاویه اي  ــاص را در هر نقطه از فضا و تح خ
ــت حرکت داده و فعالیت هاي مرتبط با  که نیاز اس
ــاري را به راحتي انجام دهد. این ربات مي تواند  حف
ــطوح سفت را  ــیدن س وظایف خاک برداري و تراش
انجام دهد. از آن جا که این ربات به صورت مستقل 
کار مي کند، مي تواند به طور همزمان با سایر وسایل 
ــود، بنابراین یک اپراتور تولید  حفاري بکارگرفته ش
ــد وارد محدوده ی  ــایل ایمني مي توان با رعایت مس
ــام دهد. چگونگی  ــود و وظایف خود را انج قرمز ش
ــت. با استفاده از  ــیار ساده اس ــتفاده از ربات بس اس

ــرد مبتدي  ــده، یک ف ــازي تهیه ش برنامه شبیه س
ــي،  مي تواند پس از گذراندن دوره هاي برنامه نویس
کلیه حرکات ربات را در شرایط مجازي شبیه سازي 
ــرایط واقعي و منظور  ــر گرفتن ش ــد و با در نظ کن
ــایل ایمني و افزایش راندمان، کار ربات  کردن مس

را برنامه ریزي کند. 
ــه ک ــدي  بع  3 ــط  واس ــه ی  برنام ــک  ی   

ــود در تعامل با  ــي ش ــده م Visualizator نامی
ــرایط  ــات، کلیه ی حرکات ربات در ش ــه ی رب برنام

واقعي را به نمایش مي گذارد.
 3 CAD/CAM ــه ی  برنام ــک  ــق ی از طری
ــه ها به برنامه ی اصلي منتقل مي شود.  بعدي، نقش
ــتفاده مي شود،  ــاز اس  زماني که از برنامه ی شبیه س
ــبت به  ــف عملیات جدید نس ــوان ضمن تعری مي ت
ــاز به تغییر دارند نیز  اصالح عملیات موجود که نی
ــازها پارامترهایي از قبیل  اقدام نمود. تمام شبیه س
ــتاب، سرعت، وزن، درجه ی آزادي سامانه و عدم  ش
ــن آموزش در  ــور مي کنند، بنابرای ــورد را منظ برخ

شرایط کاماًل واقعي انجام مي شود.
     این ربات ضمن این که از قطعات الکتریکي 
تشکیل شده است از  هیدرولیک و هیدرو مکانیک 
ــتفاده مي کند. این  ــراي انجام عملیات حفاري اس ب
ــوع قابلیت انجام فعالیت هایي که نیاز به دقت  موض
ــد فراهم مي نماید.  ــرعت بطور همزمان را دارن و س
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 * فـروش قطعـات اتوماسـیون صنعتـی زیمنس، سـری
 200 و 300 و 400

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

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

شرکت هدایت صنعت پدیده

نکته ی قابل توجه در این گونه ربات ها این است که 
کلیه ی قطعات الکتریکي، الکترونیکي، هیدرولیکي 
و مکانیکي استفاده شده در ربات استاندارد هستند 

و قابل تهیه از بازار مي باشند.
ــتفاده  این ربات مي تواند از انرژي الکتریکي اس
ــود را براي  ــي مورد نیاز خ ــد و انرژي جنبش نمای

حفاري فراهم نماید.
ــتفاده از علم  ــد اس ــه نظر مي رس ــت ب در نهای
ــی بزرگ براي  ــاخت ربات هاي صنعت رباتیک و س
عملیات ساحلي و فراساحلي مي تواند کمک بزرگي 
به این حوزه ی کاري نموده و خطرات و ریسک هاي 

موجود را به شدت کاهش دهد. 
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پرسش:فرقPLCباDCSدرچیست؟
ــامل سه جزء  ــخ: هر حلقه ی کنترل حداقل ش پاس
ــر، کنترل کننده و  ــه1 یا اندازه گی ــی عنصر اولی اصل
ــود. برخی از عناصر  عنصر نهایی2 یا محرک3 می ش
ــن و  ــه و محرک ها به صورت دو وضعیتِی روش اولی
خاموش هستند )صفر و یک( و شرایط دیگری بین 
ــت.  ــده اس این دو حالت برای آن عنصر تعریف نش
ــیر مغناطیسی4 فقط می تواند باز  برای مثال یک ش
ــته باشد. در این حالت که عنصر اولیه ی ما  و یا بس
ــت )مانند یک سوییچ فشار( ما  هم دو وضعیتی اس
ــم که با یک منطق5  ــامانه ی کنترلی نیاز داری به س
ــی ما را برآورده  ــته های کنترل ویژه ای بتواند خواس
ــازد. این کنترل کننده PLC یا کنترل کننده ی  س
ــود. PLC دارای  منطقی برنامه پذیر6 نامیده می ش
ــون مدارات  ــه هم چ ــت ک ــخت افزار ویژه ای اس س
منطقی، هر مفهوم کنترلی دو وضعیتی در آن قابل 
پیاده سازی می باشد. اغلب نمادهای تعریف شده در 
PLC دقیقاً شبیه نمادهای تعریف شده در مدارات 

منطقی هستند.
ــامانه ی کنترل  برخالف PLC در DCS یا س
توزیعی7 هم عناصر اولیه و هم عناصر نهایی دارای 
ــته ای از صفر تا صد در صد پهنه8 ی   وضعیت پیوس
تعریف شده ی آن می باشد. از این رو، کنترل کننده 
ــام محدوده ی  ــت کار در تم ــد دارای قابلی ــز بای نی

تعریف شده باشد. 
ــامانه ی  ــوان گفت هر دو س ــور کلی می ت به ط
کنترل PLC و DCS در رده ی کنترل کننده های 
ــته9 قرار می گیرند؛ اما PLC تحت عنوان  حلقه بس
کنترل کننده ی ناپیوسته و یا دو وضعیتی شناخته 
می شود و DCS به عنوان کنترل کننده ی پیوسته 
ــتفاده می شود. در یک  و با کاربردهای وسیع تر اس
ــل یکدیگر  ــدی PLC و DCS مکم ــد فرآین واح
ــود. از طرفی تعداد حلقه های کنترلی که  خواهند ب
ــرل توزیعی تعریف  ــامانه ی کنت می توان در یک س
ــتر از تعداد حلقه های کنترلی قابل  کرد بسیار بیش

تعریف در یک PLC است.
ــامانه ی DCS امکان تعریف  ــه: در یک س نکت
ــته وجود دارد و در  تعدادی حلقه ی کنترلی ناپیوس
ــدادی معدود حلقه ی  ــز امکان تعریف تع PLC نی

کنترلی پیوسته هست.

1. Primary Element
2. Final Element
3. Actuator
4. Solenoid Valve
5. Logic
6. Programmable Logic Control
7. Distributed Control System
8. Range
9. Closed Loop Control System

مسـابقه: به یک نفر از دوستانی که بهترین پاسخ 
به سؤال زیر بدهند، ضمن چاپ پاسخ انتخاب شده 
ــاب »اندازه گیری  ــان، یک جلد کت به نام خود ایش
ــن  ــم »آقای محمد حس ــیاالت« به قل ــان س جری

موحدی« نیز جایزه داده خواهد شد.
آدرس ــه  ب را  ــود  خ ــخ های  پاس ــاً   لطف

ir.nipc@movahed61 ارسال نمایید.
ــا ب  Factory Automation ــرق  ف  سـؤال: 

Process Control چیست؟

سـؤال: در کارخانـه روتامتـری داریـم که بر 
روی آن عـالوه بـر دبی، نام گاز، دما و فشـار 
نیز درج شـده اسـت. آیا اعداد روی روتامتر 
در دما و فشار دیگر یا برای استفاده برای گاز 

دیگرقابل استفاده هستند؟ 
پاسخ از دکتر فرزاد جعفرکاظمی: 

ــا برای  ــتند. روتامتره ــتفاده نیس ــل اس ــر، قاب خی
ــخصات آن  ــری دبی مایع یا گازی که مش اندازه گی
ــده است به  ــمت مدرج روتامتر حک ش بر روی قس

دبی سیال در شرایط کالیبراسیون اولیه )1( که بر روی درجه بندی 
روتامتر حک شده است.

Q1

دبی سیال در شرایط ثانویه )2( که قرار است مورد استفاده گیرد. Q2

فشار مطلق سیال در شرایط اولیه )1( )پاسکال( P1

فشار مطلق سیال در شرایط ثانویه )2(  )پاسکال( P2

درجه حرارت مطلق سیال در شرایط اولیه )1( )کلوین( T1

درجه حرارت مطلق سیال در شرایط ثانویه )2( )کلوین( T2

دانسیته سیال )1( در شرایط نرمال یا استاندارد  P1N

دانسیته سیال )2( در شرایط نرمال یا استاندارد P2N

122

211
1

112

221
1

2

1
12 TP

TPQ
TRP
TRPQQQ

N

N

ρ
ρ

ρ
ρ

===

کار می روند. در صورتی که بخواهید از این روتامتر 
برای کاربرد دیگری استفاده نمایید عدد نشان داده 
ــر روتامتر تصحیح  ــده باید مطابق روابط حاکم ب ش

شود. 
ــیال )هوا به  ــورت تغییر س ــا در ص ــورد گازه در م
ــار یا دما، مي توان  ــیژن یا ...( و یا تغییرات فش اکس
با تقریب نسبتاً خوبي از رابطه ی زیر استفاده کرد:

که در آن:
ــتر در خصوص مفهوم  عالقمندان برای آگاهی بیش
ــتاندارد و دبی نرمال و واقعی  ــرایط نرمال یا اس ش
ــش ارتباط با خوانندگان  در گازها می توانند به بخ
ــماره ی 142 ماهنامه ی صنعت  در صفحه ی 70 ش

هوشمند مراجعه فرمایند.
ــت  در مورد مایعات فرمول حاکم قدری متفاوت اس
ــز باید در فرمول  ــیته ی گوی روتامتر نی زیرا دانس

تصحیح به حساب آورده شود. 
به منظور سادگی محاسبات، خوانندگان می توانند 
از نرم افزاری که به همین منظور در بخش اطالعات 
www.abzar-control.com ــایت ــی در س فن

قرار داده شده است استفاده نمایند. 
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 دستگاٌ:
  Analog Sensor Controllers 

 RV3-55Rمدل دستگاٌ: 
 VDC, ±10 VDC, 4 to 20 mA Dc 5±   روج اودازٌ گيري:

 آنالوگ و ديجيتال خريجي:
 samples/sec 2000 مقدار ومًوٍ برداري:

 نال با سرعت باالسيگ 2انذازه گيري  كاربرد:

 ژاپن Keyence شركت سازودٌ:
 عذد 1 تعداد:
 ريال 000/000/33 قيمت:

 آكبنذكاركرد: 
 موجودشرايط تحًيل: 

 
 ژاپه در ايران Keyenceشركت برگ ومايىدٌ اوحصاري 

 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

 دستگاٌ:
  High-precision Ultrasonic Displacement Sensor 

 UD-500+20مدل دستگاٌ: 
 300mm-80  روج اودازٌ گيري:

 0.1mm رزيلًشه:
 to 5 V (25 mV/mm) 0.5-خريجي: 

 انذازه گيري سطح و ضخامت كاربرد:
 ژاپن Keyence شركت سازودٌ:

 عذد 1 تعداد:
 ريال 000/000/32 قيمت:

 آكبنذكاركرد: 
 موجودشرايط تحًيل: 

 
 ژاپه در ايران Keyenceشركت برگ ومايىدٌ اوحصاري 
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ب�������������ازار ات��وماسی����ون
ب�������������ازار اتوماس����������ی�ون

.نمایندگی انحصاری کمپانی های               و 
ــای خاص  ــرای پروژه ه ــاوره و اج ــیون صنعتی.مش .اتوماس
کامپیوتری.کامپیوترهای صنعتی.نظارت تصویری هوشمند

سوئیچ های صنعتی.اطالع رسانی دیجیتال.تأمین تجهیزات 
کامپیوتری

      36 36 72 88 )10خط(
88 71 46 15       

www.siiteam.com      
info@siiteam.com      

مهندسی اندیشه های برتر
اطالع رسانی

سامانه گستر برنا

راهبردهای هوشمند مهندسی مشاورین هوشمند
 پردازشگر نیرو

درنا صنعت مهر

سرو کنترل سیستم مشاوران راه انرژی دنیا

کنترل هوشمند زیمنس

گسترش صنایع نیكان

.طراح و سازنده سامانه های سنجش و هدایت از راه دور  
      20-26204918 و 22036639 و 22051288

22036634       
    www.samanehgostar.com      

info@samanehgostar.com      

طراح و مجري پرو ژه هاي اتوماسیون صنعتي و ساختمان 
)فروش، پروژه، آموزش(

)Inverter, PLC, HMI, Servo , RFID, KNX 
Product(

88767114-88740923      
88518109      

   www.nikaneng.com      
info@nikaneng.com      

ــیمی  .پیمانکار EPC در پروژه های نفت و گاز و پتروش
و سایر صنایع

      6 -  22909595و 53 - 22921849
 22254076      

    www.isi.ir      
 info@isi.ir      

ــوالت مرتبط با  ــات و محص ــی، خدم ــاوره تخصص ــه مش ارائ
دستگاه های UPS، باتری، سیستم های کنترل، حفاظت برق- 

برق اضطراری، ژنراتورهای گازی، اتوماسیون صنعتی

88610324- 6      
88610327      

    www.pardazeshgarniroo.com      
info@pardazeshgarniroo.com      

* نماینده انحصاری در ایران:
PLC FATEK & HMI.

LINCON & BEIJER HMI.
ACRO منبع تغذیه.

ــروژه های  ــی و مجری پ ــده دوره های آموزش ــزار کنن * برگ
اتوماسیون صنعتی

026 -34404709       
026- 34437220       

    www.event-automation.com       
info@event-automation.com       

ــتم های کنترل حرکت.درایو  ــیون صنعتی و سیس .اتوماس
مخصوص آسانسور .درایو مخصوص کنترل کشش

ــتم کنترل  ــرو موتور وسرو درایو .سیس ــتم های  س .سیس
ــور .فروش  ــان آسانس ــور .تابلو فرم ــی 4 مح ــی ان س  س
ــای  ــیدی وگیربکس ه ــق خورش ــیار دقی ــای بس گیربکس ه

 Worm
      3 - 77740260 و 77294313   

 77294534      
   www.servocontrolinc.com      

info@servocontrolinc.com      

 EtherWan ــوییچ های صنعتی .نماینده رسمی س
تایوان .نماینده رسمی سیستم های حفاظت پیرامونی 

و دوربین های مداربسته ASM مجارستان
ــازی پروژه های اتوماسیون صنعتی  .طراحی و پیاده س

)DCMS( و اتوماسیون مرکز داده  )BMS(

 88376330       
88368256       

www.enermonde.com      
info@enermonde.com      

.وارد کننده و توزیع کننده تجهیزات اتوماسیون صنعتی 
و درایو زیمنس

0311 -2227711-2200666     
 0311 - 2230374      

 www.siemensco.com     
 info@siemensco.com     

26200300      
22057629      

    www.bargco.com      
info@bargco.com      

طراحان اتوماسیون رویداد )ایونت( مهندسی مبین نیرو رای     

.مجري پروژه هاي صنعتي 
.اتوماسیون و شبکه هاي صنعتي 

.مانیتور، ذخیره سازي و ردیابي اطالعات
.طراحي و ساخت دستگاه های خطوط تولید و تست

026 -34404709      
026- 34437220      

    www.event-automation.com      
info@event-automation.com      

نماینده انحصاری محصوالت اتوماسیون صنعتی سایمون 
کره جنوبی

PLC – HMI – SCADA –Mobile SCADA-
Industrial Panel PC

     88842616 )8 خط(
88842565     

  www.mobinniroo.com     
info@mobinniroo.com     

تأمین کننده تجهیزات 
 Metering اتوماسیون صنعتی، ابزار دقیق،  سیستم های. 

Tank Gauging و
 .آناالیزرهای صنعتی و مانیتورنگ گاز و مایعات
 .تجهیزات مکانیک ،ولو، پمپ، پایپ و اتصاالت

      210 و  88874209
88779525       

 www.behboodfarayand.com       
info@behbood farayand.om       

بهبود فرآیند کنترل
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ــاوره، تولید و تأمین تجهیزات اتوماسیون صنعتی و  .مش
ابزار دقیق

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

و گاز
88343692-3      
88343692-3      

    www.difa-co.com      
difa-co.com      

.نمایندگی رسمی کمپانی های Moxa  و
Westermo در ایران .طراح و مجری شبکه های صنعتی 
با استفاده از تجهیزات Moxa و Westermo.ارتباطات 

 رادیویی بی سیم )Wireless( با استفاده از تجهیزات
 Extrawave .اتوماسیون سیستم های صنعتی .طراحی و 

اجرای سیستم های کنترل
88318288-94      

88323580      
   www.easyertebat.com      

info@easyertebat.com      

.اتوماسیون صنعتی و برق
.ساخت تجهیزات الکترونیک قدرت

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

  0311-6622512      
    www.smeir.com      

info@smeir.com      

.اتوماسیون صنعتی، ابزار دقیق، آموزش
44522409      
44522408      

    www.festo.ir      
mailroom@festo.ir      

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

سیستم های اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق 
667605580-66733040      

66760281      
www.Qeshmvoltage.com      
info@Qeshmvoltage.com      

تغییرات درون صفحه بازار اتوماسیون
طراحی و فروش تجهیزات ابزار دقیق

انواع کارت های  DAQ و DataLogger و ترا نسدیوسر
 Ethernet , RS232 , RS485 مبدل پروتکل های صنعتی

) Labview برگزاری دوره های آموزشی ) ابزار دقیق و
88843088-88843025      

88843137      
www.HLCgroup.ir      
info@HLCgroup.ir      

مهندسي برق و الكترونیك قشم ولتاژ ایزی ارتباط پارسفستو پنوماتیك 

تدبیر سازان سیال سپهر کنترل فرآیند

کنترل دیجیتال نوین صنایع الكترونیك شریف تراشه

متد الكترونیك سپاهانایمن تابلو

کامپیوتری برگ

دقیق فرآیند کنترل صنعت هوشمند آسیا   نیك مهر گستر تهران

آزمون متمم

مهندسي دیباگران فرآیند

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

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

 F&G
44251690-1      

44221969      
    www.azmoon-flow.com      

info@azmoon-flow.com      

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

    www.shariftarasheh.com      
info@shariftarasheh.com      

ــی LS کره ی  ــیون صنعت ــده ی انحصاری اتوماس .نماین
 Servo، IGBT، inverter، RFID، PLC،(ــی جنوب

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

87734      
87734      

    www.eamentablo.org      
info@eamentablo.org      

.اتوماسیون صنعتی
.ابزار دقیق

.تأمین تجهیزات 
.اجرای پروژه

.دوره های آموزشی
26200300      
22057629      

    www.bargco.com      
info@bargco.com      

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

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

88718840      
88715290      

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

.نماینده رسمی شرکت امکو )EMKO( ترکیه
.کنترلرهای دما و فرآیند.تایمر و کانتر صنعتی

.کنترلرهای خاص.کاربرد در صنایع غذائی، 
شیشه، پالستیک، فوالد، بسته بندی،  کشاورزی، 
دام و طیور، حرارتی برودتی، سرامیک، نساجی، ....

88947717 -19      
88947718      

   www.sahaco.com      
sales@sahaco.com      

نماینده انحصاری  شرکت های BECKHOFF آلمان، 
ROTRONIC و STS  سویس در ایران

اتوماسیون صنعتی ـ طراحی سیستم 

88675308-88675309     
88714142     

  www.NicMehr.com     
info@nicmehr.com     

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

 

22871689-90      
22871689-90      

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

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

 

66717550      
66710717      

    www.scf-c.com      
info@scf-c.com      
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In The Name of God
a drop is a sea if it is with the sea

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

Process

Field
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