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فنا تبادل داده بر اساس

واژه های كلیدی:
قابلیت تبادل داده

DTM
COM DTM

FDT2.0

CD كسانی كه مسؤولیت راه اندازی سامانه ی اتوماسیون فرآيندها يا كارخانه های به نسبت پیچیده را بر عهده داشته اند حتماً از نقش
ها برای پشتیبانی از ابزار و وسايل گوناگون و پراكنده آگاه هستند. عرضه كنندگان مشهور و معتبر، ابزارهای نرم افزاری فوق را در اختیار 

مشتريان خود قرار می دهند تا بهتر بتوانند از قابلیت های هوشمند ابزار و وسايل خويش بهره گیرند.
ــتند.  ــی كه در كاربر ايجاد می كنند با هم متفاوت هس ــاختار، كاركرد، ظاهر و احساس با اين وجود هر بخش از اين نرم افزارها از نظر س
ــند و برخی ديگر بايد روی خود ابزار و وسايل بکار گرفته شوند. حتی در برخی  ــبکه در ارتباط باش ــتقیماً با ش برخی از ابزارها بايد مس
مواقع ابزارهای مختلفی برای پیکربندی، عیب يابی و تنظیم دو وسیله ی مشابه وجود دارد. شرايط و نیازهای فوق در بازار سبب گرديد 
ــبب ايجاد قابلیت همکاری و تبادل  ــود. اين استاندارد س ــتاندارد FDT تدوين ش تا طی حركتی نوين و گروهی، IEC 62453 يا اس
ــبکه و فیلدباس، توانايی كاربر در انتخاب بهترين وسیله بدون توجه به تولیدكننده و باز كردن دست  ــتانداردهای ش داده میان تمام اس

تولیدكننده در پیکربندی، بهره برداری، عیب يابی و نگهداری وسايل خويش به شکلی منحصربه فرد و رقابتی می شود.

FDT
برگردان: هومن فرج اللهی 
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كسانی كه مسؤولیت راه اندازی سامانه ی اتوماسیون 
ــبت پیچیده را  ــای به نس ــا كارخانه ه ــا ي فرآينده
ــش CDها برای  ــاً از نق ــته اند حتم ــر عهده داش ب
ــتیبانی از ابزار و وسايل گوناگون و پراكنده آگاه  پش
ــتند. عرضه كنندگان مشهور و معتبر، ابزارهای  هس
ــتريان خود قرار  ــوق را در اختیار مش ــزاری ف نرم اف
ــمند  ــا بهتر بتوانند از قابلیت های هوش می دهند ت

ابزار و وسايل خويش بهره گیرند.
ــن نرم افزارها از نظر  ــش از اي ــن وجود هر بخ با اي
ــه در كاربر  ــی ك ــاختار، كاركرد، ظاهر و احساس س
ــتند. برخی از  ــا هم متفاوت هس ــاد می كنند ب ايج
ــند  ــبکه در ارتباط باش ــتقیماً با ش ابزارها بايد مس
ــايل يه  ــد روی خود ابزار و وس ــر باي ــی ديگ و برخ
ــی مواقع ابزارهای  ــوند. حتی در برخ كار گرفته ش
ــی و تنظیم دو  ــرای پیکربندی، عیب ياب مختلفی ب
ــابه وجود دارد. به گونه ای مديريت،  ــیله ی مش وس
 CD ــانی، توزيع و بايگانی كشوهای پر از به روزرس

خود به بخشی مهم از كار تبديل می شود.
ــیده اند  ــدگان و كاربران به اين نتیجه رس تولیدكنن
ــايل و ابزار  ــه فرآيند فوق پايدار نخواهد بود. وس ك
ــبکه ها و  ــال ش ــان ح ــده و در هم ــمندتر ش هوش
ــترش می يابند. ديگر عجیب نیست  فیلدباس ها گس
ــیله ای دارای 2000 پارامتر قابل تنظیم بر  اگر وس

روی سه يا چهار شبکه ی متفاوت باشد.
ــتن  ــروكار داش ــران نهايی معموالً به دلیل س كارب
ــای فنی، مجبور  ــامانه های قديمی و يا نیازه ــا س ب
ــبکه يا  ــدازی چندين پروتکل ش ــب و راه ان به نص
فیلدباس گوناگون هستند. محدوديت های مالی نیز 
ــد و درنتیجه  ايجاب می كند بهره وری حداكثر باش
ــمندی وسايل و شبکه ها  كاربر بايد بیش تر از هوش

استفاده كند.
ــبب گرديد تا  ــوق در بازار س ــرايط و نیازهای ف ش
ــی، IEC 62453 يا  ــن و گروه ــی حركتی نوي ط
ــتاندارد FDT تدوين شود. اين استاندارد سبب  اس
ــادل داده میان1 تمام  ــاد قابلیت همکاری و تب ايج
ــبکه و فیلدباس، توانايی كاربر در  استانداردهای ش
ــیله بدون توجه به تولیدكننده  انتخاب بهترين وس

1. Interoperability

ــده در پیکربندی،  ــت تولیدكنن ــردن دس ــاز ك و ب
بهره برداری، عیب يابی و نگهداری وسايل خويش به 

شکلی منحصربه فرد و رقابتی می شود.
 DCSــدگان اصلی ــط تمام عرضه كنن FDT توس
ــود و درنتیجه  ــتیبانی می ش PLC و ابزاردقیق پش
ــمند  ــه قابلیت های هوش ــی آزاد ب ــی دسترس مدع

وسايل است.

واژگان اصلی
ــادگی های استاندارد FDT آن است كه  يکی از س
برای توصیف كاركردهای اصلی سامانه، تنها از چند 

واژه ی جديد استفاده می كند.
مديريت ابزار يا 2DTM راه اندازی است كه توسط 
ــار مصرف كننده قرار  ــزار در اختی تولیدكننده ی اب
می گیرد و با استفاده از آن اموری مانند پیکربندی، 
ــداری و تنظیم ابزار انجام  ــخیص، نگه عملیات، تش
ــی می توان برای  ــود. از يك DTM به تنهاي می ش
ــتفاده  ــت مجموعه و يا خانواده ای از ابزار اس مديري
ــط تولیدكننده  ــت DTM توس ــن اس ــرد. ممک ك
ــه ای از ابزارهای ارايه  ــود و يا در كتابخان عرضه ش
ــده توسط تولیدكننده و يا به صورت قابل دانلود  ش
ــر قرار گیرد.  ــترس كارب ــق اينترنت. در دس از طري
DTM بر روی برنامه ی كاربردی میزبانی با عنوان 

Frame نصب می شود.
 DTM ــتفاده از ــد با اس ــدگان می توانن تولیدكنن
ــردی برای ابزار خود ايجاد  ويژگی های منحصربه ف
ــازند.  ــد و آن ها را از محصوالت رقبا متمايز س كنن
ــد طوالنی و  ــتفاده از DTM می توان فرآين ــا اس ب
ــاده و  ــدی ابزار را به صورتی س ــده ی پیکربن پیچی
ــان انجام داد و كاربر نیازی به آگاهی از هزاران  آس

پارامتر مختلف ندارد.
ــخیص نیز هست. با  معموالً DTM دارای ابزار تش
ــخیص خطاهای  ــتفاده از اين قابلیت، امکان تش اس
ــنهاد كارهای  باقیمانده، داليل احتمالی خطا، پیش
ــوارد موفقیت آمیز رفع خطا  ــزارش م اصالحی و گ
وجود دارد. اگر ابزاری به تنظیم يا نگهداری مداوم 
ــد، DTM می تواند به  ــته باش ــاز داش و دوره ای نی

2. Device Type Manager

كاربر در اين زمینه كمك كند.
ــوع  ــن ن ــود دارد. متداول تري ــوع DTM وج دو ن
ــا و  ــای دم ــد مبدل ه ــی مانن DTM از ابزارهاي
ــار، بلوك های ورودی/خروجی و تغییر وضعیت  فش
ــتیبانی می كند. نوع دوم كه  ــیر3 پش دهنده های ش
4COM  )ارتباطات( نام دارد توسط تولیدكنندگان 
تجهیزات شبکه و ابزاری مانند دروازه های ارتباطی، 

موانع 5SIL و منبع تغذيه شبکه ارايه می شود.
ــبب انقالبی در مديريت شبکه  COM DTM س
ــت. برخی از COM DTMها می توانند  شده اس
ــاختارهای آن از  ــالمتی و درستی شبکه و زيرس س
ــه و قطع كننده ها را تحت  ــل موانع، منابع تغذي قبی

نظر داشته باشند.
زمان استفاده از تحلیل گرهای شبکه برای شناسايی 
ــبکه  ــاختارهای ش عیب و اين كه آيا عیب از زيرس
است يا خیر سپری شده است. COM DTM به 
ــکالت شبکه از قبیل خطا در  سادگی می تواند مش
جايگزينی منبع تغذيه، رسیدن به حد پهنای باند، 
ــیب ديده و موارد مشابه را شناسايی كرده  كابل آس

و گزارش كند.
ــطح باالتری  FDT Frame برنامه ی كاربردی س
ــا PLC و يا  ــی DCS ي ــزار برنامه نويس ــد اب مانن
ــت. اين سامانه با  ــامانه ی مديريت نگهداری اس س
ــازگار بوده و به وسايل و  ــتانداردهای FDT س اس
ــبکه های مرتبط  ــمند در فیلدباس يا ش ابزار هوش
ــی دارد. Frame با نصب DTM مناسب  دسترس
ــات ابزار  ــبکه به اطالع ــوژی ش ــاختار توپول در س

هوشمند دسترسی پیدا می كند.

پشتیبانی از شبکه
به طور سنتی، يك شبکه ی نسبتاً پیچیده به منظور 
ــتاندارد پیکربندی و نگهداری  ــتفاده از ابزار اس اس
ــکنری كه وسايل به آن متصل  بايد به شبکه يا اس
ــتقیم داشته باشد. استاندارد  شده اند دسترسی مس
ــیله ای  ــی به هر وس FDT با ايجاد امکان دسترس
ــتان را تغییر داد.  ــبکه اين داس ــر جايی در ش از ه
ــتفاده از مفهومی به معنای ارتباطات  اين كار با اس
ــود كه با استفاده از ويژگی های  تودرتو6 انجام می ش
COM DTM پیاده سازی شده و امکان ارتباطات 

و جستجوی شبکه به شبکه را فراهم می سازد.
ــتاندارد  ــال حاضر 14 اس ــتاندارد FDT در ح اس
ــتیبانی می كند و كار برای پشتیبانی  ــبکه را پش ش
از استانداردهای ديگر نیز در جريان است. به دلیل 
ــتاندارد  ــی می تواند اس ــاختار باز FDT هركس س
ــد. برخی از  ــه آن اضافه كن ــی جديدی را ب صنعت
شركت ها از اين قابلیت استفاده كرده و شبکه های 
قبلی يا انحصاری خود را همچنان به كار می گیرند.

ــردی  كارب ــه ی  برنام كار  ــدوده ی  مح و  ــاس  مقی

3. Valve Positioner
4. Communication
5. Barrier
6. nested
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ــود.  ــخص می ش ــراح آن مش ــط ط Frame توس
 DCS درنتیجه می توان يك سامانه ی نگهداری يا
كامل با پشتیبانی كامل FDT طراحی كرد. تعداد 
معدودی تولیدكننده از اين قابلیت برای ايجاد ابزار 
ــتقل استفاده كرده اند.  پیکربندی و تشخیصی مس
ــبکی تشکیل  اين ابزارها از برنامه های كاربردی س
ــتفاده می كنند.  ــط از DMT اس ــه فق ــده اند ك ش
 FDT ــت حتی متوجه استفاده از كاربر ممکن اس
ــم تولیدكننده و هم  ــه ه ــود. درنتیج Frame نش
ــتفاده مجدد DMT به اشکال  كاربر از قابلیت اس
ــد تغییر چیزی  ــده و نیازمن ــون بهره مند ش گوناگ

نیستند.

تأيید و گواهی
ــگاه های مستقل  ــبکه ای از آزمايش گروه FDT ش
ــگاه ها مجموعه ای  ــد. در اين آزمايش را اداره می كن
ــر روی برنامه ی  ــتی ب از آزمون های خودكار و دس
ــود تا  ــا Frame انجام می ش ــردی DTM ي كارب
ــود برنامه ی مورد نظر نیازها و شرايط  ــخص ش مش
ــازد يا خیر. در صورت  ــتاندارد را برآورده می س اس
ــگاه به  ــرايط مورد نظر، آزمايش ــدن ش برآورده ش
ــروه FDT اين موضوع را  ــد و گواهی گ دفتر تأيی
ــپس دفتر فوق گواهی تطابق  اطالع خواهد داد. س
ــرده و آن را بر روی پايگاه  ــتاندارد را صادر ك با اس
داده گروه FDT كه از طريق وب سايت گروه قابل 
ــت قرار می دهد. پايگاه داده در حال  ــی اس دسترس
ــتیبانی  ــیله با پش حاضر حاوی بیش از 2 هزار وس

DTM است.
 FDT ــايل ــان تأيید وس ــه خواه ــركت هايی ك ش
ــرای ابزار تأيید و  ــتند می توانند مجوزی ب خود هس
ــتفاده از  آزمون دريافت كنند. آن ها می توانند با اس
ــگاه  ــن مجوز قبل از آن كه محصوالت به آزمايش اي
ــان به بررسی و آزمون اولیه ی  ارسال شوند خودش
ــط گروه FDT تأيید  آن ها بپردازند. اين ابزار توس
ــركت نرم افزاری  ــط يك ش ــده و توس و ارزيابی ش

مستقل عرضه می شوند.
ــتقل برای ارزيابی  ــروه FDT از يك بازرس مس گ
از  ــا  آن ه ــت  تبعی از  ــان  اطمین و  ــگاه ها  آزمايش
ــره می گیرد.  ــرايط مورد نیاز به ــتانداردها و ش اس
ــگاه ها بايد به طور مداوم در دوره های  تمام آزمايش
ــزار و  ــواره اب ــرا هم ــد زي ــركت كنن ــی ش آموزش

استانداردهای جديدی به بازار معرفی می شود. 
ــت تولیدكنندگانی به منظور  ــن ممکن اس همچنی
 FDT ــا رهنمودهای ــی تطابق محصوالت ب ارزياب
ــدی  ــای طرحبن ــن رهنموده ــوند. اي ــاب ش انتخ
ــتاندارد DTM، عالمت های استاندارد هشدار و  اس
تشخیص و ساير ويژگی هايی را شرح می دهند كه با 
كمك آن ها كاربر به راحتی می تواند سامانه ی خود 

را از يك DTM به DTM ديگر منتقل سازد.

تدوين استانداردها
ــتاندارد  يکی از اهداف اصلی گروه FDT حفظ اس
ــار آن فعالیت های  ــت ولی در كن IEC 62453 اس
ــتانداردها و انجمن ها هنوز پايان  ــرد گروه اس كارك
ــت. استاندارد IEC در حال تبديل شدن  نیافته اس
ــده در  ــتانداردهای ISA پذيرفته ش به يکی از اس

آمريکاست.
ــد اقتصادی باالی چین سبب افزايش  در آسیا رش
ــیون  ــدی و اتوماس ــاختارهای تولی ــه زيرس نیاز ب
ــت. گروه FDT از يك بخش پشتیبانی  ــده اس ش
ــی فعال در  ــروه بازارياب ــی و همچنین گ اختصاص
ــت. اخیراً FDT حركتی را برای  چین برخوردار اس
پذيرش استاندارد FDT در چین آغاز كرده است. 
ــخصات و معماری  در همین حال گروه تعیین مش
 FDT در حال به روزرسانی استاندارد كنونی FDT
ــت. اين كار جديد كه با نام FDT 2.0 شناخته  اس
میشود در اوايل 2011 مورد پذيرش قرار گرفت. با 
ــه دلیل نیازهای صنعتی ويژگی های زيادی  اينکه ب
در استاندارد جديد گنجانده شده است، هدف گروه 
ــت كه استاندارد جديد ساده تر بوده و  FDT آن اس

كاربران راحت تر از آن استفاده كنند.
ــا را طراحی  ــزاری كه DTMه ــان نرم اف متخصص
ــی جديد  ــعه و برنامه نويس می كنند از محیط توس
 Microsoft ــا ــه به خوبی ب FDT Express ك
Visual Studio ادغام می شود استقبال كرده اند. 
در كنفرانسی كه در آنتورپ برگزار شد، متخصصان 
ــتاندارد جديد  ــوق در مورد توصیف ديجیتالی اس ف
FDT در محیط FDT Express صحبت كردند. 
ــرعت  ــبب افزايش س ــر آن ها اين قابلیت س به نظ
رسیدن محصوالت به بازار می شود چون خالصه ی 
FDT 2.0 و كالس  ــط  راب ــاره ی  ــات درب اطالع
ــهولت نمايش  ــورد نیاز برنامه ريز به س داده های م
ــده و در همان حال امکان برنامه نويسی در  داده ش

جعبه ی زرد pop-up میسر است.
داده  ــای  كالس ه ــود  خ و   FDT2.0 ــه ای  رابط
ــاخته  ــط Microsoft Visual Studio س توس
ــاختار و كدهای NET مرتبط نیز به  ــوند. س می ش
ــخصات FDT2.0 در  ــه همراه تعیین مش زودی ب
ــروه FDT قرار خواهد گرفت. به  اختیار اعضای گ
ــتاندارد FDT 2.0، گروه  ــازی اس منظور آماده س
ــه ی راه فناوری تهیه می كند كه در آن  FDT نقش
ــرفت ها و بازارهای بعدی شرح داده  ويژگی ها، پیش
ــروه FDT هر يك از  ــده اند. كمیته ی اجرايی گ ش
ــرفت های مورد نظر را در چهار زمینه ی اصلی  پیش
دسته بندی كرده است: تجربه ی كاربر، زمان رسیدن 
محصول به بازار، پلتفورم و برنامه ی كاربردی. با اين 
ــر و جزيی تر در  ــاختار امکان رتبه بندی های بهت س
ــت و می توان مجموعه ای  ــده وجود خواهد داش آين
ــند  ــده در س متعادل و متوازن از اهداف مطرح ش

چشم انداز و اهداف گروه FDT ايجاد نمود.

FDT پشتیبانی از
ــته پروژه های اشتراكی زيادی  طی چند سال گذش
ــف از قبیل گروه  ــای صنعتی مختل ــط گروه ه توس
ــات HART، بنیاد فیلدباس،  FDT، بنیاد ارتباط
ــت.  ــده اس پروفیباس و بنیاد OPC آغاز و اجرا ش
ــای اولیه ی خود در  ــروه پس از تکمیل فعالیت ه گ
 EDDL ــتانداردكردن زبان توصیفی ارتباط با اس
ــتاندارد برای  ــه تدوين معماری اس توجه خود را ب
ــای كاربردی مبتنی بر EDDL در صنايع  برنامه ه
ــی  ــدی معطوف كرد. در میانه ی كار، گزارش فرآين
ــنهاد میکرد بهترين ويژگی های  ــد كه پیش ارايه ش
ــوند.  ــا هم ادغام ش ــتاندارد FDT ب EDDL و اس

گروه اين نظر را پذيرفت.
 DCS در اواخر سال 2009، گروهی از شركت های
تمايل خود را برای پشتیبانی از اقدامات بنیاد اعالم 
ــکل  ــیوم بزرگ تری با نام FDI ش كردند. كنسرس
ــتاندارد كردن  ــت كه يکی از اهداف خود را اس گرف
ــده ی ناشی از  ابزار EDDL و فايل های كامپايل ش
زبان EDDL يا فايل های eDD اعالم كرده است. 
ــت  ــروه FDT دارای نقش رهبری در FDI اس گ
ــتاندارد آتی FDI با بیش تر  ــازگار بودن اس تا از س

ويژگی های FDT اطمینان حاصل شود.
ــتاندارد FDI ويژگی جديدی را با نام »بسته ی  اس
ــکیل  ــزاری« ارايه می كند كه از چهار بخش تش اب
 plug ،شده است: منطق كاری، تعريف رابط كاربر

in رابط كاربر و تعريف ابزار.

ارتباط بی سیم
ــیم برای فیلدباس و  ــتانداردهای بی س با ظهور اس
ــیون طی ماه های اخیر، جنب و  ــبکه های اتوماس ش
ــت. برخی  ــده اس جوش زيادی در صنعت ايجاد ش
ــبکه مسیر و روش مورد نظر خود  از انجمن های ش
ــاب كرده اند و بقیه همچنان در حال بحث و  را انتخ

بررسی پشت درهای بسته هستند.
ــن  بی ــازگاری  س ــدم  ع ــورد  م در  ــی  نگرانی هاي
ــای ماجرا  ــت كه طرف ه ــود داش ــتانداردها وج اس
ــاعدت و همگرايی داده اند. در چنین بازار  قول مس
ــتاندارد FDT بهتر است وارد دعوا  نامطمئنی، اس
ــده و از نتايج آن بهره مند شود. گروهFDT در  نش
تصمیم گیری های مربوط به استانداردهای بی سیم 
نقشی ندارد. گروه صبر می كند تا استاندارد بی سیم 
مورد قبول قرار گیرد و سپس پروتکل يا الحاقیه ی 
جديدی به استاندارد FDT اضافه می كند. در حال 
حاضر روشن ترين موضع بازار را در قبال شبکه های 
ــیم در فیلدباس، WirelessHART دارد.  بی س
ــتفاده از  ــال كار به منظور اس ــروه FDT در ح گ
قابلیت های بی سیم HART در استانداردهای آتی 

خود است.

...FDT



  

91
هر 

  م
/ 1

36
ی 

ـاپ
 پی

/ 6
ره 

ـما
 ش

/15
ال

سـ

24

ت
العا

اط
ی 

ور
فنا

پشتیبانی صنعت
ــترده در  ــتانداردهای صنعتی به طور گس اگر از اس
ــی نخواهند  ــود، ارزش چندان ــتفاده نش صنعت اس
ــط بیش از هفتاد  ــتاندارد FDT توس ــت. اس داش
ــتیبانی  ــیون فرآيند پش ــازمان صنعتی و اتوماس س
ــود كه از زمان استفاده  ــده و تخمین زده می ش ش
ــك میلیون محصول مبتنی  ــتاندارد بیش از ي از اس
ــده است. موارد نصب  بر FDT فروخته و نصب ش
شده شامل وسايل اتوماسیون كوچك تا بزرگ ترين 

تجهیزات فرآيند جهان هستند.
ــتیبانی می كند  ــتاندارد پش ــروهFDT كه از اس گ
ــازمانی غیرانتفاعی است كه در نزديکی بروكسل  س
بلژيك قرار دارد. اين سازمان توسط اعضايش اداره 
ــتاندارد به عنوان  ــود و شركت های حامی اس می ش
ــتاندارد نقش  ــازمان در فرآيند تدوين اس ــو س عض
دارند و به همین دلیل گروه از دانش فنی و تجاری 

زيادی برخوردار است.
بسته به نوع سازمان و فعالیت آن، انواع مختلفی از 
ــايت  عضويت در گروه FDT وجود دارد. در وب س
ــطوح  ــروه FDT )www.fdtgroup.org(  س گ
ــر كدام از  ــت و فايده و هزينه ی ه ــف عضوي مختل

آن ها شرح داده شده است.
ــه در حال حاضر  ــت ك تخمین گروه FDT آن اس
ــتاندارد FDT كار  ــرو بر روی اس ــال نی 80 نفر س
،FDT ــب تجهیزات ــد نص  می كنند. نرخ رو به رش

ــده  ــای تأيید ش ــاز، Frameه ــای مج DTMه
ــت و  ــان از كیفی ــروه FDT نش ــت در گ و عضوي
قابلیت های باالی استاندارد دارد. همچنین استفاده 
از استانداردهای ديگر مانند بی سیم و FDI توسط 
ــن گروه در حین  ــان می دهد كه اي گروهFDT نش
ــتاندارد خويش از ايده های نوين نیز  ــعه ی اس توس

استقبال می كند.
 FDT و FF ــن از ــه ی Petrochem چی كارخان
ــتركی  ــکاری مش ــد CSPC هم ــتفاده می كن اس
ــاحلی ملی چین  ــت كه بین شركت نفت فراس اس
و  ــده  ش ــاز  آغ  Shell ــركت  ش و   )CNOOC(
ــیمی چین  ــن پروژه های پتروش ــی از بزرگ تري يک
ــط تولید در  ــت. وقتی خ ــال های اخیر اس طی س
ــروژه يکی از  ــه كار كرد، اين پ ــال 2006 آغاز ب س
ــی بود كه از فناوری فیلدباس  بزرگ ترين پروژه هاي

برای كنترل فرآيند و ابزاردقیق استفاده می كرد.
ــتفاده از  ــکان پروژه به اس ــی كه مال ــی از داليل يک
ــتاندارد  ــد اهمیت اين اس ــاره كرده ان فیلدباس اش
ــايل  ــت. وس در راهکاری فعاالنه برای ابزاردقیق اس
ــکل دار  فیلدباس می توانند قبل از آن كه ابزاری مش
ــت تأمین و نگهداری را ارسال كنند و در  درخواس
صورتی كه ابزار واقعاً خراب شود گزارش تشخیصی 
مفصلی در مورد واقعه تولید خواهد شد. كارخانه ی 
ــیمی CSPC از اين فناوری در مقايس باال  پتروش

استفاده می كند.
ــش  بخ ــر  مدي  Seah Ooi Kiat ــه ی  گفت ــه  ب

ــری  ــن كار تغیی ــق CSPC اي ــی ابزاردقی مهندس
ــت. در  ــن و نگهداری اس ــگ تأمی ــزرگ در فرهن ب
ــته فعالیت های نگهداری معموالً بسیار دير و  گذش
ــکلی  ــط اپراتورهای كارخانه بعد از اين كه مش توس
ــتفاده از  ــد. امروزه با اس ــروز می كرد انجام می ش ب
فناوری جديد، تکنیسین تعمیر و نگهداری به طور 
ــايل و  روزانه گزارش ها را چك كرده و در مورد وس
ــده اقدامات  ــدار برای آن ها ايجاد ش ابزاری كه هش

پیشگیرانه را انجام دهد.
مانند هر كارخانه ی فرآيند ديگری، در CSPC نیز 
ــیر های كنترلی بخش مهمی از عملیات تعمیر و  ش
نگهداری را به خود اختصاص می دهند. Metso به 
عنوان يکی از تأمین كنندگان اصلی پروژه در حدود 
ــه از كنترل كننده های  ــیر نصب كرده ك 2400 ش
هوشمند ND9000 فیلدباس استفاده می كردند. 
ــر و نگهداری به صورت  ــا و كاركنان تعمی اپراتوره
ــده استفاده  ــخیصی تولید ش روزانه از اطالعات تش

می كنند.
FDT/ ــط گرافیکی با كاربر از فناوری مبتنی بر راب

ــط  ــتفاده از راب ــا اس ــد. ب ــتفاده می كن DTM اس
ــر می توان به  ــی مبتنی بر DTM راحت ت گرافیک
ــی پیدا كرد و  ــای مرتبط با ابزار دسترس پارامتره

عملیات پیکربندی و تشخیصی تسهیل می شود. 
ــايلی را برای  ــال، هر روز می توان وس به عنوان مث
 DTM ــتفاده از ــده با اس ــدار ايجاد ش آن ها هش
شناسايی و تحلیل كرد. اين سامانه همچنین با ابزار 
ــتقل از  HART نیز كار می كند چون DTM مس

سامانه ی میزبان است.
ــت دارايی ها از  ــامانه ی مديري در CPSC برای س
ــه از  ــود ك ــتفاده می ش PRM Yokogawa اس
ــوده و امکان  ــوردار ب ــت FDT/DTM برخ قابلی
ــم  ــزار Metso را فراه ــه DTM اب ــی ب دسترس
ــه ی Seah، عرضه كنندگان بايد  ــازد. به گفت می س
ــازگار با فناوری های باز تولید  محصوالت خود را س

و ارايه كنند.
ــايل و  ــامانه ی مديريت دارايی بايد بتواند با وس س
 EDDL ابزاری كه از فناوری های رابط ديگر مانند
ــايل به گونه ای  ــره می گیرند كار كند. نبايد وس به
باشند كه فقط با يك فناوری كار كنند و در نتیجه 

گزينه های كاربر نهايی محدود شود.
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