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  مقدمه
پردازش و نتيجه گيري از آمار  و اطالعات بدست آمده جمع آوري ،  توليدي، در يك واحد صنعتي

و اعمال  صحيح عامل و ابزاري  بسيار مهم در تصميم گيري  ،توليد و مصرف انرژي فرآينداز 
كه امروزه نقش آن  سياستهاي مديريت براي بهينه سازي روشهاي توليد و مصرف منابع انرژي است

  .دهي باال بر هيچ كس پوشيده نيستدر عرصه رقابت براي توليد با كيفيت و باز
سال تجربه در  زمينه مانيتورينگ، جمع آوري و  10شركت مهندسي كياگسترش با بيش از 

با نام  پردازش آمار توليد و مصرف منابع انرژي در صنايع مختلف اكنون با ارائه يك پكيج كامل 
ي دست يابي به اين هدف است ابزاري هاكه حاصل سالها بررسي نيازها و راهكار wIDGSتجاري 

بان در اختيار صاحكه شامل ادوات سخت افزاري و نرم افزارهاي تخصصي ميباشد نوين و كارآمد را  
و مديران صنعت قرار داده است تا با تهيه گزارشها و مستندات صحيح، در لحظه و كارآمد چرخه 

را در واحد صنعتي خود منابع انرژي و مصرف  ، ميزان راندمان و ضايعات بخشهاي مختلفتوليد
آگاهانه و بدون هيچ شبهه و دخالت نيروهاي انساني كنترل و مديريت نمايند و در كنار آن با 

 .داشته باشند) Online(در لحظه مانيتورينگ خط توليد بر روند و كيفيت توليد نظارت 
  

wIDGS موعه شما پيكربندي ميشود بر اساس نياز و ساختار فيزيكي و ماشين آالت موجود در مج
    .تا بيشترين و بهترين كارآيي را در بر داشته باشد
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بخشي از اصولي كه در اين پكيج بعنوان الزامات و مشخصه عملياتي سيستم در نظر گرفته شده  به 
  :شرح زير است

 صحت آمار و اطالعات جمع آوري شده 

ممكن است منجر به تصميم گيريها و اعمال  آمار و اطالعات نادرست نه تنها مفيد نخواهد بود بلكه
در اين سيستم با استفاده از لوازم صنعتي پيشرفته و پروتكلهاي تبادل اطالعات . تغييرات غلط  گردد

  .استاندارد ، دريافت و جمع آوري اطالعات با دقت بسيار باال و بدون خطا صورت ميپذيرد
 اجتناب از پيچيدگي سخت افزاري و نرم افزاري 

ت افزار و نرم افزار مورد استفاده بسيار كارآمد و نگهداري آنها آسان بوده و بدليل ارتباط بي سخ
  .سيم بين اجزاي سيستم نياز به سيم كشي و وايرينگ در خط توليد به حداقل رسيده است

 سهولت استفاده و كاربري 

شها به گونه اي سرور مركزي تحت سيستم عامل ويندوز نصب شده و محيط كاربري و تهيه گزار
طراحي شده كه نياز به  دانش سخت افزار ي و تسلط باال به كامپيوتر  را ندارد و هركسي كه قادر به 

 .نمايداستفاده  از آن  ميتواندانجام كارهاي روزانه با كامپيوتر باشد 
  

 امكانات دسترسي به منابع تحت شبكه 

و قادر به استفاده از منابع تحت شبكه و  بخش نرم افزاري سيستم  تحت سيستم عامل ويندوز بوده
  .به اشتراك گذاري بانكهاي اطالعاتي  ميباشد

 كارآمدي گزارشها و پردازشها 

گزارشهاي آماري بر حسب نياز كاربر قابل طراحي است و فيلترهاي قوي براي دسته بندي و تهيه 
بطوريكه كاربر قادر است گزارشهاي متنوع در محدوه   گزارشهاي انتخابي در اختيار وي قرار دارد

  .ساعت و تاريخ دلخواه و براي يك، چند و يا تمامي نقاط را تهيه كند
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 امكانات توسعه نامحدود سخت افزاري و نرم افزاري 

با نصب بستر سخت افزاري و نرم افزاري امكان افزايش نقاط آماري  و لوازم كنترلي داراي 
يا نقاط اضافه كرده و به مجموعه نقاط جديد را  براحتي محدوديت نبوده  به نحويكه كاربر ميتواند 

 .تغيير دهدموجود را 
 ده و نگهداريبراي استفا استقالل و عدم وابستگي سيستم به منابع خارج از كارخانه 

هيچ و  بعد از نصب و تحويل  نيازي به كنترل مستمر نداشته و استفاده كننده  wIDGS سيستم
  .نيازي به حضور كارشناس شركت براي تغيير يا توسعه در آن را ندارد 

 استفاده از آخرين فن آوريها و نو آوريها در زمينه مانيتورينگ و جمع آوري اطالعات 

wIDGS  و  به روزاستفاده از سخت افزارهاي . بطور مستمر در حال ارتقاء و به روز رساني است
بطور مداوم  بررسي شده و تغييرات و پيشنهادات  استفاده كنندگان پاسخگويي به نيازهاي جديد

  .براي مشتريان ارسال گرديده  و در صورت تمايل، سيستم  به روزرساني ميشود بوجود آمده
  

wIDGS درتمند و پويا براي مديريت توليد، افزايش بهره وري، كنترل و بهينه سازي ق ابزاري
مصرف منابع انرژي و آگاهي و اشراف بر روند توليد و شناسايي نقاط ضعف و قوت مجموعه تحت 

)  Online(با استفاده از اين سيستم وضعيت عملكرد واحد صنعتي  بصورت برخط  .مديريت است
و تحت كنترل  قرار ميگيرد و پايه و اساسي است براي برپايي سيستمهاي   مشاهده گرديده

 .كنترل كيفي و مميزي  ،) Control Room(مانيتورينگ 
از ويژگيهاي منحصر بفرد اين سيستم پشتيباني از كنترلرهاي پاور آنااليزينگ براي مديريت 
مصرف برق است كه ميزان مصرف نقاط مختلف در خط توليد را بصورت مستمر ذخيره سازي نموده 

بازه در و تعريف شده و گزارشها و نمودارهاي گوناگون به تفكيك نقاط را در تعرفه هاي مختلف 
  .دلخواه تهيه ميكند زماني
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  پيكر بندي سيستم
  

wIDGS در يك بستر سخت افزاري و نرم افزاري به شكل زير پيكر بندي ميشود.  
 
 
  

لوازم و دستگاه هاي جمع آوري اطالعات در سطح كارخانه و در نقاط مختلف بر اساس نوع نياز و 
  .كاربرد به انواع زير تقسيم ميشوندتعدد نقاط دلخواه نصب ميگردد اين دستگاه ها بر اساس نوع 

اين يونيتها محصول توليدي در نقاط مختلف را شمارش مينمايند همچنين :   يونيتهاي شمارش 
  ذخيره سازي مينماينددر محل نصب شناسه، محاسبه و ميزان توقفات خط را 

پاور آنااليزرها براي كنترل مصرف برق هستند و اطالعاتي نظير جريان، :  يونيتهاي پاور آنااليزر
ولتاژ، توانهاي مصرفي اكتيو، راكتيو و ظاهري و كنتورهاي مصرف برق در تعرفه هاي مختلف را در 

  .خود ذخيره مينمايند
  .دارندبراي دريافت و  نگهداري سيگنالهاي آنالوگ مانند فشار و دما مصرف :  يونيتهاي آنالوگ

  

  .براي دريافت اطالعات از اپراتور در خط توليد استفاده دارند:  پنلهاي ورود داده
  . تعداد و تنوع كنترلرهاي نصب شده بستگي به سليقه و نياز استفاده كننده دارد
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  سيستم عملكرد
  

از طريق يك رابط سخت افزاري بصورت بي سيم كليه دستگاه )    Server( كامپيوتر مركزي 
هاي نصب شده در خط توليد را كه قبال توضيح داده شد مرتبا اسكن نموده و داده هاي آنها را 
دريافت و در بانكهاي اطالعاتي ذخيره سازي نموده و تحت شبكه داخلي يا اينترنت به اشتراك 

  .ميگذارند
  
  
  

  
  
  

  

  

  

  

  

افزار پانل مركزي بسيار توانمند بوده و تنظيمات اصلي سيستم مانند زمانهاي ذخيره سازي ، نرم 
پروتكلهاي ارتباطي، كاربران گزارشگيري و مجوز دسترسي آنها و تنظيمات ارسال سيگنالهاي 
مانيتورينگ توسط آن تعيين و تنظيم گرديده و به كامپيوترهاي سرويس گيرنده تحت شبكه با 

  .ح دسترسي آنها اطالعات را  ارسال ميداردكنترل سط
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