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 مقدمه
به انرژی مطمئن و بی وقفه در تمام نیاز 

جنبه های زندگی کنونی امری روشن بوده 
و نقش بارز و چشمگیری را دارا می باشد. 

انرژی مستمرپایش نظارت و از سوی دیگر 
تا در  امری است اجتناب ناپذیر،بی وقفه 

حداقل زمان ممکن زمینه واکنش مقتضی 
صورت گرفته و برنامه ریزی مناسبی برای 
 برنامه های پیشگیرانه صورت گیرد.

شرکت مهندسی اندیشه سازان کاوشگر 
داریس)اسکادا( از شرکتهای فعال در 
مرکز رشد دانشگاه فردوسی، در قالب 

و با ایده محوری طراحی هسته فناور 
سامانه سرپرستی و سامانه بومی اسکادا )

در مرداد ماه سال ) هاگردآوری داده 
و  در مرکز رشد دانشگاه  پذیرفته  1394

توانست خود را با نام 1395در سال 
 و بصورتاندیشه سازان کاوشگر داریس 

 60040شماره  اشرکت سهامی خاص ب
این شرکت در ارزیابی معاونت  ثبت نماید.

علمی نهاد ریاست جمهوری موفق به اخذ 
 دانش بنیانشرکت  ارزشمندتاییدیه 

 گردیده است.

 

 سري انديشه سازان کاوشگر دا 
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با هسووته تحت وب  تماما یک سووامانه،  IR-SCADAسووامانه بومی ومتن باز  این شوورکت یعنیدانش بنیان محصووول 

صلی  سان با( و رابط کاربری  java-EE) جاوا اینترپرایزا شد،  Ajaxو  Springتکنولوژی  جذاب و آ سه می با معماری 
 نرم افزاراز ویژگیهای بارز این  PostgreSQLو  MySQL ،Oracleالیه  و اسوووتفاده از بانکهای اطتعاتی مطرا مانند 

ست صر بفرد ا سکادا. منح شرکت ا سعه یافته که  ،مانیتورینگ انرژی برق سخت افزاری ماژولهای  در  گاز و آب تو
صنعتی،  ستاندارد پروتکلهای  با ضمن پیروی از ا

مووانیتورینووگ  IR-SCADAافزار  تعوواموول بووا نرم
بتدرنگ تجهیزات فعلی را به صوووورت مقرون به 

سکادا در ای صرفه  شرکت ا به ارمغان می آورد. 
زمینه تولید محصوووالت سووخت افزاری مورد نیاز 

از قبیل مبدلها، مودمهای ارتباطی، تجهیزات  خود
وایرلس نیز گامی رو به جلو داشته و در پروژهای 

از این سخت افزارها که عملکرد قابل  ،اجرا شده
 قبولی نیز داشته اند،استفاده نموده است.

و  IR-SCADAنقاط قوت نرم افزار 
 سخت افزارهای طراحی شده

  وابستگی به زبان سطح باالیjava EE  و استقتل
 از سیستم عامل

  پشتیبانی ازپروتکل های صنعتی            ModbusTCP-ModbusRTU-DNP3-IEC,….                         
 وجود سورس کد وامکان تحلیل امنیت نرم افزار در سطح سورس کد 

                              برختف نمونه مشابه خارجی
 محیط و راهنمای کامت فارسی و تحت وبسهولت اپراتوری نرم افزار ،                                           
   چند زبانه بودن نرم افزار و پشیتبانی کامل از تقویم شمسی 
 اوراکل استفاده از بانک اطتعاتی متنوع همچون ، MYSQL  وPostgreSQL                

  یکی از مزایای سخت افزار های طراحی شده مصارف انرژی پایین آنها و
نیز جوواسوووووازی پروتکلهووای 
صووونعتی پیشووورفته در آنها 
ند از طریق  که میتوان بوده 
شبکه اترنت دستیابی شده 
و در صورت لزوم از امکانات 

Watchdog  نیز بهره منوود
  گردند.

 باسبار الکتریکی نمایش آنتین پارمترهای 

 و فرستندهتامین انرژی خورشیدی سنسورآب 

 درمحیط شماتیک قرائت آنتین

http://www.irscada.com/
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  بخار دیگ  مشعل کارکرد وضعیت مانیتورینگ
و متحظات از سرمایه های ملی بهینه هره برداری با عنایت به ضرورت ب

یکی از مقرر شد این مهم به صورت پروژه پایلوت در  زیست محیطی،
احتراق دیگ  کیفیت مانیتورینگو اجرا دانشگاه فردوسی های موتورخانه 

بخار، دمای اگزوز خروجی و همچنین قرائت از راه دور میزان مصرف گاز 
اجرا گردد. این سیستم در حال حاضر با موفقیت  ،به صورت آنتین آن

 IR-SCADAآن در نرم افزار  داده هایو  و در حال بهره برداری استاجرا 
 .ثبت می گردد

        اجرای طرا فاهدا
  .دیگهای بخار آبمشعل احتراق سوخت  مدیریت-1
و یا   واکنش سریع و دیگ بخاراحتمالی  مشکتت از سریع آگاهی-2

 .PM های آتی اولویت دهی در برنامه

 . پیشگیرانهتعمیرات  برنامه ریزی  مطالعات برای اطتعات آوری گرد-3
جلوگیری از و  مدیریت و صرفه جویی درمصرف انرژی گاز دانشگاه-4

 بعلت تیون نبودن مشعل. گازهای آالیندهبیش از استاندارد انتشار 
 

 روش پیاده سازی و ابزارها
نصب سنسور های اکسیژن و با 

های ویژه و  ئت نیز ترمومتر قرا
صوبه سط  خروجی کنتور گازمن تو
امکووان  سوووخووت افزار ابووداعی،

نظارت آنتین بر احتراق دیگهای 
میزان با حداقل هزینه فراهم گردید تا موجود قدیمی بخار آب 

های خروجی  عل گاز یاری برای مشووو به عنوان مع ها  یگ  این د
و نیز جلوگیری از انتشووار گازهای  مشووعلسوووزی  تشووخیب به

درحال حاضر وضعیت احتراق  آالینده بررسی و مدیریت گردد.
به صوووورت آنتین روی شوووبکه  موتورخانه هااز  ییکبویلرهای 

فردوسووی دانشووگاه اترنت 
 IR-SCADAبووه سوووووامووانووه 
 .منتقل میگردد

  نتایج
با مقایسه این سیستم  با 
نمونه های خارجی ضمن بومی 
سازی دانش و جلوگیری از 

ایجاد مونیتورینگ با خروج ارز 
مصرف گاز دیگهای مقدار آنتین 

 ،و وضعیت بهسوزی مشعل بخار
ابی به می توان با انجام تنظیمات بموقع ضمن دستی

الینده های زیست محیطی نیز اقتصادی، از تولید آمنافع 
  جلوگیری نمود

 آینده  توسعه
نحوه احتراق دیگهای ایجاد امکان نظارت لحظه ای بر و دانشگاه   های موتورخانهکلیه در سامانه امکان نصب و راه اندازی -1

 دانشگاه  گرمبخار وآب 

  بخار تحت مونیتورینگگ یدنمایی از 

   گاز کنتور قرائت آنتین

 تابلو کنترلر سوخت /اکسیژن و دمای دیگ بخار آب

 تنظیم که آب بخار دیگ اگزوز خروجی دمای و المبدا مودارن
 (کاری مد دو در درجه 20 دمای فاصله با)نیست

قرائت سوخت به ماژول 
دماو مصرف گاز با -نژاکسی

  Modbus TCPپروتکل 
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اولویتهای صحیح و مبتنی بر دانش جهت تعیین  برنامه ریزی-2
 و سایر صنایعدانشگاه  گرمدیگهای بخار و آب بهسازی 

 IR-SCADAامکان تجمیع و اتصال به سامانه نرم افزاری -3
لرها در بازه های مختلف زمانی و یبمنظور مشاهده مصرف گاز بو

 جهت تصمیم گیری مدیران متنوعتنظیم گزارشات 

لوله  خطوطآب  و مصرف فشار نگیتوریمان
 فردوسی دانشگاهبه  یورود اصلی

آب شاه لوله های  و میزان مصرف قرائت آنتین فشارپروژه 
به شرکت اندیشه سازان مبدا، ورودی دانشگاه در پنج نقطه 

شد که عملیات نصب و راه اندازی این  واگذارکاوشگر داریس 
 گردید.  اجراسیستم در ظرف کمتر از دو ماه با موفقیت 

   اجرای طرا فاهدا 
 آب و مقدار مصرف فشارای لحظه ثبت و کنترل -1

آب ساختمانها و  مصارف مدیریتبمنظور  ورودی
  تاسیسات

   و واکنش سریع احتمالی مشکتت از سریع آگاهی -2
و پیشنهاد  آتی مطالعات برای اطتعات آوری گرد -3

  بودجه اصتا شبکه آب دانشگاه
 پیاده سازی و ابزارهانتایج  

 آب در محلهایی اجرا گردید مانیتورینگ فشارسیستم 
با لذا  .در دسترس نبود کامپیوتری و برقکه شبکه 

استفاده از پنل های 
خورشیدی، برق  انرژی

فشار آب سنسورهای 
به اطتعات بدست آمده و  تامین شده و فرستنده های رادیویی

به سامانه و سپس دانشگاه اینترانت  شبکهبه صورت آنتین 
IR-SCADA  گرددارسال می . 

 آینده  توسعه
   .دیگر دانشگاه مهم نصب و راه اندازی در نقاطامکان -1
 ورودیهای آب دانشگاه کلیه ایجاد امکان نظارت لحظه ای بر -2
ایجاد زمینه پیش بینی اولویتهای بهسازی شبکه آب دانشگاه -3
افت با توجه به نقاط ( فرسودهلوله های اولویت بندی تعویض )

 .فشار

                                                                 الکتریکی انرژی های پارامتر و مصارف  مانیتورینگ 

یکی مشهد تدبیر در شش عدد از ثباتهای از راه دور پروژه پایلوت قرائت 
در 1394سال در ها و پست های توزیع برق دانشگاه موتور خانه از 

برق اصتا تابلوهای  ضمن. این شرکت قرارگرفتشرکت اسکادا  دستورکار
کلیه پارامترهای الکتریکی و مصارف  نسبت به قرائت آنتین ،موتورخانه

تا کنون  1394از آبان سال  IR-SCADAسامانه و ثبت در این ثباتها  انرژی
میلیون رکورد  30شایان ذکر است انباشت بیش از  م نموده است.اقدا

 اطتعاتی، منبع بسیار مناسبی جهت انجام تحلیلها و داده کاوی است.

 با)شده تنظیم که آب بخار دیگ اگزوز خروجی دمای و المبدا مودارن
 (کاری مد دو در درجه 40 دمای فاصله

       ر  و ارسال به نرم افزا  قرائت کنتور آب

IR-SCADA 

  منصوبه سنسور فشار آب

 قرائت آنتین ثباتهای مشهد تدبیر

 گانه دانشگاهجپن های مایش فشار آب همزمان ورودین
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