پٌجویي وٌفشاًغ بیي الوللی وٌتشل ،ابضاس دلیك ٍ اتَهاػیَى
فرم پیشنهاد ارائه کارگاه آموزشی

ػٌَاى واسگاُ
ًام ػاصهاى

ؿبىِ ّای ػطح فیلذ صٌؼتی ٍ تجْیضات ابضاسدلیك َّؿوٌذ دس ػیؼتن ّای
 ٍ DCSفیلذباع صٌؼتی
پیـشٍ فٌاٍساى بشق ٍ ابضاسدلیك پاسع

هتبَع
 5ػاػت

هذت صهاى
واسگاُ
(ػاػت)

 اسائِ فٌاٍسیْای ًَیي دس استباط با هَضَػات وٌفشاًغ
ً شم افضاسّای واسبشدی
ًَع واسگاُ

 دػتاٍسدّای صٌؼتی
 هَضَػات واسبشدی
 ػایش ....................................
فشؿیذ پَسػلیضادُ همذم ،داًـجَی دوتشای هٌْذػی بشق – وٌتشل 23 ،ػال ػابمِ
فٌی صٌؼتی بِ ػٌَاى واسؿٌاع ٍ هذیش ٍاحذ ابضادلیك ٍ وٌتشل هجتوغ ّای صٌؼتی

اسائِ دٌّذُ
اصلی (ػَابك،
تجشبیات ٍ
اطالػات
تواع)

(ػیواى) ،اسائِ وٌٌذُ  4واسگاُ آهَصؿی با هَضَع ؿبىِ ّای صٌؼتی ،ؿبىِ ّای
ابضاسدلیك ،ػیؼتن ّای  ٍ DCSفیلذباع صٌؼتی دس وٌگشُ بیي الوللی اتَهاػیَى
صٌؼت بشق ایشاى( 24:3داًـگاُ صٌؼتی اصفْاى) ،وٌگشُ بیي الوللی اتَهاػیَى
صٌؼت بشق ایشاى ( 24:5داًـگاُ تبشیض) ،وٌفشاًغ بیي الوللی هٌْذػی بشق ایشاى
( ICEE3128داًـگاُ صٌؼتی خَاجِ ًصیش الذیي طَػی تْشاى) ٍ پزیشؽ  4واسگاُ
آهَصؿی دس  4وٌفشاًغ بیي الوللی بشق ( 24:5پظٍّـگاُ ًیشٍ) ،وٌفشاًغ بیي
الوللی بشق ( 24:6پظٍّـگاُ ًیشٍ) ٍ وٌفشاًغ بیي الوللی هٌْذػی بشق ایشاى
( 24:2داًـگاُ فشدٍػی هـْذ) ،داسای گَاّیٌاهِ ّای بیي الوللی اص ؿشوت

صیوٌغ آلواى،

ّوىاساى اسائِ

دوتش حؼیي للی صادُ ،داًـیاس هٌْذػی بشق – وٌتشل داًـگاُ صٌؼتی ؿاّشٍد،

دٌّذُ

ّوىاس اسائِ وٌٌذُ  Workshopدس وٌفشاًغ  ٍ ICEE3128وٌفشاًغ بیي الوللی

(ػَابك،

بشق ایشاى ( 24:6پظٍّـگاُ ًیشٍ) ،هـاٍس هؼاٍى ٍصیش صٌؼت ،سئیغ اًجوي ػلوی
داًـگاُ صٌؼتی ؿاّشٍد

تجشبیات ٍ
اطالػات
تواع)

داًـجَیاى ٍ اػاتیذ سؿتِ ّای وٌتشل ،الىتشًٍیه ،هخابشات ٍ واهپیَتش ٍ ّوچٌیي
هتخصصیي ٍ واسؿٌاػاى فٌی ابضاسدلیك ،وٌتشل ٍ اتَهاػیَى صٌؼتی.

هخاطبیي دٍسُ

پیؾ ًیاص الصم






پیش نیازهای علوی -عولی:
آشنايی با هفاهین شبكه و ارتباطات ديجیتال
آشنايی با هفاهین و انواع تكنولوشيهای كنترل و اتوهاسیوى صنعتی ( PLCو )DCS
آشنايی با هفاهین ابساردلیك و تجهیسات كنترل صنعتی
دانشجوياى سالهای سوم كارشناسی ههندسی برق و كاهپیوتر و باالتر

( Smart Transmittersتَػط اسائِ دٌّذُ)
( USB to HART Converterتَػط اسائِ دٌّذُ)
ًشم افضاس ( SIEMENS PDM Software with Licenseتَػط اسائِ دٌّذُ)

اهىاًات هَسد
ًیاص

بؼتِ ًشم افضاسی  SIMATIC PCS8صیوٌغ (تَػط اسائِ دٌّذُ)
هبذل پشٍتىل ( DP/PAتَػط اسائِ دٌّذُ)
( HART Multiplexerتَػط اسائِ دٌّذُ)
ػایش تجْیضات هَسد ًیاص (تَػط اسائِ دٌّذُ).
اهشٍصُ ػیؼتوْای فیلذباع ٍ تجْیضات َّؿوٌذ دس صٌایغ ػظین فشآیٌذی ٍ

چىیذُ واسگاُ
آهَصؿی (361
تا  461ولوِ)

تَلیذی ًظیش ًفت ،گاص ،پتشٍؿیویً ،یشٍگاُ ،ػیواى ،اتَهاػیَى تَصیغ ٍ اًتمال بشق،
سیض ؿبىِ ّا ٍ ػیؼتن ّای هذیشیت َّؿوٌذ ػاختواى ( ،)BIMSبِ واس گشفتِ
ؿذُ اًذ.
سًٍذ ًَآٍسی ٍ تىاهل دس ػیؼتن ّای اتَهاػیَى (تَلیذ ٍ فشآیٌذ) بِ ػوت واّؾ
ّش چِ بیـتش حجن  ،Wiringدػتشع پزیشی ٍ هذیشیت تجْیضات اص ساُ دٍس،

اهىاًات هتٌَع دس ایٌؼتشٍهٌت ّا ،تفَیض حلمِ ّای وٌتشلی بِ ػطح فیلذ ٍ ایجاد
استباطات دیجیتال دس ػطح فیلذ ( )Fieldbusاػت بِ گًَِ ای وِ ایي پاساهتشّا اص
هْوتشیي هضایای سلابتی ػیؼتن ّای اتَهاػیَى بِ ؿواس هیشٍد .ایي اهىاًات بِ
ووه تَػؼِ ؿبىِ ّای صٌؼتی ٍ  Smart Instrumentationحاصل گشدیذُ
اػت .ابضاسدلیك َّؿوٌذ ( )Smart Instrumentationبا اػتفادُ اص پشداصًذُ
ّای دیجیتال ،اهىاًات ًشم افضاسی صیادی ؿاهل حلمِ ّای  PIDدس ػطح فیلذ،
پـتیباًی اص پشٍتىلْا ،تَابغ ٍسٍدی ،خشٍجی ،ػیب یابی ٍ والیبشُ دس اختیاس
هیگزاسد.
یىی اص چالـْای ػیؼتن ّای اتَهاػیَى ًَیي ،استباط بیي تجْیضات هختلف اص
بشًذّا ،اًَاع ٍ پشٍتىلْای هختلف اػت .بِ ایي هٌظَس تالؿْایی جْت تذٍیي
اػتاًذاسدّای ٍاػط استباطی با ّذف دػتشػی آصاد ( )open accessػیؼتن ّای
هیضباى ( )hostبِ اهىاًات تجْیضات َّؿوٌذ اًجام گشدیذُ.
) FDT (Field Device Technologyتىٌَلَطی ای اػت وِ دس ایي ساػتا با
ّوىاسی یه وٌؼشػیَم بیي الوللی ٍ با لحاظ اػتاًذاسدّای  IEEE ٍ IECایجاد
ٍ تَػؼِ یافت .دس ٍالغ ٍ FDTاػط تٌظین ٍ استباط بیي ّوِ تجْیضات فیلذ ٍ
ػیؼتوْای هیضباى سا اػتاًذاسد هیىٌذ ٍ یه هحیط هـتشن جْت دػتشػی بِ
پیچیذُ تشیي اهىاًات یه تجْیض َّؿوٌذ سا فشاّن هیٌوایذ.
دس ایي واسگاُ آهَصؿی ضوي هؼشفی آخشیي تىٌَلَطیْای ػشضِ ؿذُ دس صهیٌِ
اتَهاػیَى ٍ ؿبىِ ّای صٌؼتیً ،حَُ پیىشبٌذی ،ساُ اًذاصی ٍ ًْایتا دػتشػی ٍ
ایجاد تغییشات دس حیي بْشُ بشداسی اص یه ؿبىِ َّؿوٌذ صٌؼتی بِ ووه ػخت
افضاسّا ٍ ًشم افضاسّای هشبَطِ بِ ؿشوت وٌٌذگاى آهَصؽ دادُ هیـَد ٍ ٍیظگیْا ٍ
هـخصات تىٌَلَطی  FDTهَسد بشسػی لشاس هیگیشدّ .وچٌیي هالحظات هشبَط بِ
اهٌیت ػایبشی دس ػیؼتن ّای اتَهاػیَى بِ ػٌَاى هْن تشیي چالؾ پیؾ سٍی
تَلیذ وٌٌذگاى ٍ بْشُ بشداساى ػیؼتن ّای اتَهاػیَى هَسد بشسػی ٍ سٍؿْای
جلَگیشی ٍ دفغ حوالت ػایبشی اسائِ هیگشدد.

ّشگًَِ
اطالػات
تىویلی

دس اسائِ ایي واسگاُ ،جذیذتشیي تىٌَلَطی ّا ٍ دػتاٍسدّای ًشم افضاسی ٍ ػخت
افضاسی ؿشوتْای پیـشٍ دس صهیٌِ ابضاسدلیك ٍ اتَهاػیَى دًیا هطشح ٍ هباحث فٌی
بِ سٍص دس صهیٌِ اتَهاػیَى ٍ وٌتشل صٌؼتی هَسد بحث ٍ بشسػی ٍ آهَصؽ لشاس
خَاّذ گشفت.

ػشفصل ّای لابل طشح دس واسگاُ آهَصؿی بِ تفىیه صهاى ٍ
هَضَع
سرفصل ها

مدرس

ػٌَاى جلؼِ  ;2ؿبىِ ّای صٌؼتی ٍ پشٍتىلْای ػطح


هَضَع  ;2هشٍسی برش تىٌَلرَطی ٍ ػریش تىاهرل پَسػلیضادُ
ػیؼررتوْای وٌتررشل ٍ اتَهاػرریَى صررٌؼتی ٍ
تجْیضات ابضاسدلیك

اٍل

 44دقیقه

فشؿیذ

فیلذ

جلؼِ

 هَضَع  ;3ؿبىِ ّای ػرطح فیلرذ ٍ ابضاسدلیرك
َّؿوٌذ

ٍ دوتش
حؼیي
للی صادُ

 هَضررَع  ;4همایؼررِ ػیؼررتن ّررای ٍ DCS ،PLC
FCS
ػٌَاى جلؼِ  ;3تىٌَلَطی ً ٍ FDTشم افضاسّای واسبشدی

جلؼِ
دٍم

طول جلسه

اػتاًذاسد
 هَضَع  ;2هؼشفی تىٌَلَطی FDT
 هَضَع  ;3هؼشفی ػخت افضاسّا ٍ هبذلْای ٍاػط

 1ساعت

فشؿیذ
پَسػلیضادُ

 هَضَع  ;4ؿبىِ ّای ػطح فیلذ ٍ تىٌَلَطی FDT
اػتشاحت ٍ پزیشایی

اػتشاحت

ػٌَاى جلؼِ  ;4هالحظات اهٌیت ػایبشی دس ػیؼتن ّای
اتَهاػیَى

جلؼِ
ػَم



 1ساعت

فشؿیذ

هَضَع  ;2هخاطشات اهٌیتی ٍ سٍؿْای ًفَر بذافضاسّا پَسػلیضادُ
دس ػیؼتن ّای اتَهاػیَى
ٍ دوتش

 هَضَع  ;3هثالْای هَسدی
 هَضَع  ;4سٍؿْای ؿٌاػایی ٍ دفغ حوالت بذافضاسّا
دس ػیؼتن ّای اتَهاػیَى

حؼیي
للی صادُ
 54دقیقه

ػٌَاى جلؼِ  ;5آهَصؽ ًرشم افرضاس SIMATIC PDM
صیوٌغ دس بؼتِ ًشم افضاسی SIMATIC PCS8

جلؼِ

 هَضَع  ;2آهرَصؽ پیىشبٌرذی ٍ استبراط تجْیرضات

فشؿیذ

چْاسم

ابضاسدلیك ػطح فیلذ با اػتفادُ اص ًشم افضاس PDM

پَسػلیضادُ

 هَضَع ً ;3وایؾ فیلن ّای آهَصؿی
 هَضَع  ;4اجشای ًشم افضاس

اّذاف ٍ اًگیضُّای بشگضاسی واسگاُ آهَصؿی;
استمای داًؾ ػلوی ٍ فٌی هتخصصیي ٍ داًـجَیاى سؿتِ ّای بشق بِ ٍیظُ وٌتشل ،هخابشات ٍ
الىتشًٍیه دس صهیٌِ تىٌَلَطی ّای ًَیي ابضاسدلیك ٍ اتَهاػیَى صٌؼتی – آؿٌایی با هباحث ؿبىِ
ّای صٌؼتی ٍ ابضاسدلیك َّؿوٌذ ( – )Smart Instrumentationآهَصؽ اجشا ٍ پیىشبٌذی ؿبىِ
ّای ابضاسدلیك دس ػطح فیلذ ػیؼتوْای  ٍ DCSفیلذباع صٌؼتی – ایجاد ػاللِ ٍ اًگیضُ دس
داًـجَیاى سؿتِ ّای بشق ٍ واهپیَتش جْت ٍسٍد بِ دًیای اتَهاػیَى ٍ وٌتشل صٌؼتی ٍ ابضاسدلیك ٍ
ؿٌاخت جایگاُ ٍ ًمؾ ایي سؿتِ دس دًیای صٌؼتی – ایجاد آؿٌایی ٍ اًگیضُ دس داًـجَیاى هٌْذػی
بشق جْت آهادُ ػاصی ٍسٍد بِ پشٍطُ ّای صٌؼتی دس حَصُ بشق.

