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شرکتآراندام)R&M(توسعهدهندهوارائهدهندهسیستمهایکابل

کشیبرایزیرساختهایشبکهباکیفیتباال،درسطحجهانیاست.این

)NetscaleBladeCablingManager(شرکتکابلکشیتیغهای

راکهیکراهکارفیبرنوریاست،برایکمکبهسوئیچهایماژوالرعمودی

وافقیبرایشبکههایCloud،معرفیمیکند.

منظور به همچنان هوشمند وسایل و همراه تلفنهای پیشرفت و رشد

تعداد دارد. ادامه جهان در اطالعات فناوری روزافزون نیازهای رفع

Cloud شبکه سازمان، هر و مییابد افزایش Cloud دیتاسنترهای

خصوصیخودراراهاندازیمیکند.اینCloudهامتشکلازسوئیچهای

NetscaleBCMبهویژهبرایهمین باظرفیتباالهستندکه ماژوالر

سوئیچهایماژوالرباظرفیتباالطراحیشدهاستویکزیرساختکابل

قابلاطمینان،انعطافپذیروبسیارکارآمدرادرسراسردیتاسنترفراهم

میکند.اینمحصولکابلکشیهارامرتبمیکندوبهآنهانظموترتیب

فضای در جویی صرفه باعث Netscale تیغهای کشی کابل میبخشد.

از رابدونتقاطعومستقیما رکهامیشود.راهکارکشوییآنکابلها

را رکها اداره و میکند هدایت پنل پچ پورتهای به پورتهایسوئیچ

آسانترمیسازد.

طراحی خاص R&M برای سوئیچ های ماژوالر با ظرفیت باال

باال، ظرفیت با کابلکشی به پایین ظرفیت با سنتی کابلکشی انتقال با

میتوانند دیتاسنترها و اند شده یافته ساختار کابلکشی راهکارهای

زیرساختشبکهفیزیکیرابهنحویقابلکنترلتروقابلانعطافتراجرا

Netscale پورتهای به سوئیچ پورتهای از کوردها پچ نصب کنند.

این انجامخواهدشد. کمترینفضایممکن در بهطورمستقیم ،BCM

و ببرد بین از را بهمدیریتکابلدراطرافکابینت نیاز راهکارمیتواند

راممکنسازدو نمایشمرتبومنظمپورتها،سهولتدردسترسی با

موجبکاهشهزینههاوفضایاشغالشدهگردد.بهاینترتیبمیتوان

هنگفت هزینههای بدون و کارآمد طور به را spine-leaf معماریهای

نخواهدماند. باقی نور بدون فیبری هیچ که است ذکر قابل کرد. ایجاد

و کنند کار فرد به منحصر لینکهای روی بر میتوانند تکنسینها

گاهی نصابان کنند. تقسیم مدیریت قابل مراحل به را خود پروژههای

مجبورمیشوندبرخیازاتصاالترادرطولعملیاتنصبوراهاندازی

به رسیدن آسیب و کار این ریسک شده تقسیم کشوهای کنند، جدا

فیبرهارابهحداقلمیرسانند.

دیتاسنترهای بخش در خوبی محبوبیت از محصول این حاضر حال در

قرار شرکتها از زیادی تعداد استفاده مورد و است برخوردار سازمانی

گرفتهوباالترینظرفیتدستهبندیرادربازارعرضهمیکنندوبخصوص

گرفته قرار موردتحسین دیتاسنترهایسازمانی بزرگ ازطرفمجریان

و شیمیایی شرکتهای بیمه، شرکتهای و بزرگ بانکهای است.

داروسازیوهمچنینتولیدکنندگانکاالهایلوکستصمیمگرفتهاندتا

راهحل)R&M(راپیادهسازیکنند.باپیشرفتتکنولوژی،همهصنایع

میکوشندتابابکارگیریابزارهاوتکنولوژیهایجدیدروندکاریخودرا

بهبودبخشیدهوبااینکارهزینههایخودرابهحداقلبرسانند.

نگاهیبهمحصول
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لحظهایدراختیارداشت.همچنینفهرستبرداریازاموالوثبتتردد

آنها،کاریاستزمانبرودشوار،کهبااستفادهازتکنولوژیRFIDمی

تواناینفرآیندرابادقتبیشترودرمدتزمانبسیارکوتاهانجامداد.

نیزردیابیونظارت سادهسازیدرفرآیندهاینگهداری،تعمیر،اجراو

برداراییهایازمزایایپیادهسازیاینتکنولوژیبودهکهباعثکاهش

ضایعات،افزایشبهرهبرداریوبهبودسودآورینیزمیگردد،لذااستفاده

ازفناوریهادردنیایامروزضامنبقاءوتداومفعالیتهاییکسازمان

بودهوبهصورتویژهمیتواننددرتوسعهصنایعوافزایشمنافعحاصله

درکلیهمراحل،تاثیربسزاییداشتهباشند.

RFIDدرساختونگهداریتاسیساتنفتوگاز

قرار استفاده مورد نفتی سکوهای در گسترده بطور RFID فناوریهای

شدید حرارت درجه تجهیزات سایر و لوله خطوط که جایی گیرند، می

وسختیراتحملمیکنندکهبهدلیلفرسایشبسیارسریعآنها،گاه

منجربهازبینرفتننفتوخطربرایزندگیموجوداتدریاییمیشود.

اتصاالت شناسایی برای RFID تکنولوژی از تجهیزات این حفظ برای

خطلولهانفرادیومونتاژآنها،نشتازلولهها،فشاراتصاالتخطلوله،

فلنج یا ها لوله و اکتشاف حین در کشی لوله تجهیزات مناسب مونتاژ

RFIDهمچنین برچسبهای استفادهمیشود. هایغیرقابلدسترسی

برای است ممکن که را عواملی تا شوند می وصل آب زیر تجهیزات به

سیستمدریاییزیرزمینمضرباشند،شناساییکنند.این

برچسبهادرردیابیوسایلنقلیهازراهدوروغواصانیکه

درمناطقدورافتادهکارمیکنندومکانهایحفاریراپیدا

سطوح با سازگار RFID هستند. کارآمد بسیار کنند، می

نقل و حمل و اکتشاف حفاری، تجهیزات کلیه برای فلزی

استفادهمیشود.

تکنولوژیفناوریشناساییازطریقفرکانسرادیوییRFIDنسبتًاجدید

است،اماساختارعملیاتیبسیاریازصنایع،ازجملهصنعتنفتوگازرا

دگرگونکردهاستوباپیشرفتروزافزونخودتوانستهجایگاهیمناسب

برایخوددرصنایعمختلفپیداکند.

باالوانارتباطهمراهباشیدتاکارکردهایRFIDدرصنایعنفتوگازرا

باهممرورکنیم.

کاربردهایRFIDدرصنایعنفتگازوپتروشیمی

I بهبودراندمانوکنترل
I مانیتورینگفرآیندعملیاتیبرایتولیدبهتر

I کنترلترددکارکنان
I ایمنیکارگرانوتجهیزاتمصرفی

فنآوریهایRFIDیکراهحلپیشرفتهوبادوامبرایچندینفرآیند

ازجملهمدیریتدارایی،اموراداری،عملیاتاکتشافوتولیدوتوزیعدر

صنعتنفتوگازارائهمیدهند.اینفناوریهاعملکردشفافیازتسهیل

درعملیاتگرفتهتاتحویلمحصولنهاییراتضمینمیکنندکهترکیبی

ازسیستمهایسختافزاریونرمافزاریمرتبطبهیکدیگرهستند.برای

اندازهگیریاعماق،سالمتلولههاومتههایحفاریویادرصنایعنفت،

گازوپتروشیمیدرحیناکتشافیاتولیدنفتخاموگازاستفادهمیشود.

برچسبهایRFIDاطالعاتمربوطبهدمایزیرزمینیوسرعتجریانرا

دراختیارشماقرارمیدهند.همچنینلولههاومتههایمورداستفادهبا

تکنولوژیRFID،میتواننداطالعاتمربوطبهشمارهشناساییلوله،سن،

طول،تعداددفعاتاستفادهشدهبرایحفاری،شناسهکاراخیروغیرهرا

ارائهدهند.اینروشبهشرکتهایاکتشافوحفارینفتکمکمیکندتا

تجهیزاتمناسبموردنیازخودراانتخابکنند.بهعنوانمثالبشکههای

از ازآنپساطالعاتی و نمود RFIDمجهز بهتگهای توان رامی نفت

پاالیشگاه تولید، تاریخ نگهداری، وحجم میزان محموله، موقعیت قبیل

تولیدکنندهو...رابواسطهسختافزارهاونرمافزارهایمربوطهبهصورت

راهکار تکنولوژی RFID در صنعت نفت و گاز

راهکار
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چگونهRFIDاقداماتایمنیوامنیتیراارائهمیدهد؟

ازRFIDبرایامنیتکارگراندرتاسیساتنیزاستفادهمیشود.تگهای

RFIDهمراهبافناوریGPSدرهنگامکاردرمحلبهکارگرانوغواصان

دادهمیشود.نشانهابهردیابیونجاتکارگراندرصورتبروزهرگونه

حادثهغیرمترقبهکمکمیکنند.

کارگرانبههمراهتجهیزاتاکتشافیتجهیزاتایمنینیزدراختیاردارند

کهبرایایشاناجباریاست.خوانشگرهایاریدرهایRFIDتجهیزاترا

هنگامتأییدصالحیتکارگراندرگیتهایواقعدرمکانهایتعریفشده

شناسایینموده،مدتکارومحلکارکارکنانوحضورهرشخصغیرمجاز

دراینمرکزراتشخیصدادهوازسرقتهاجلوگیریخواهندکرد.

چگونهRFIDدرفرآیندهایاداریکمکمیکند؟

تگهایRFIDبهکارگرانامکانثبتوبررسیحضورروزانه،زمانورود

وخروج،فعالیتهایمربوطبهمشاغلوحتیامکاناتپارکینگرامیدهد.

کمترین از استفاده با باشد RFIDشده تکنولوژی به مجهز که پارکینگی

نیرویانسانیبهصورتخودکارمجوزهاوورود/خروجوسایلنقلیهراثبت

کمک اسناد مدیریت سیستمهای در همچنین RFID میکند. بررسی و

میکند.RFIDانواعریدرهاوتگهارابرایاموالمالکینوکلیهتجهیزات

دستگاهها و تجهیزات دهد. می ارائه فرآیندها همچنین و دریایی حفاری

میتوانندبراساسنیازکارفرماباشرایطمحیطی

مقاومشدهوسازگارینشاندهند.

شناسایی فناوری کاربردهای مقاله این در

خودکاریاRFIDرادرجنبههایمختلفصنعت،

نفت،گازوپتروشیمیبررسیکردیم.استفادهاز

تکنولوژیRFIDدراینصنعتبهجهتکاهش

عملیاتهایی و است متداول بسیار هزینهها

مانندچککردنخطلوله،اموالداریپاالیشگاه،

سیستمهایحفاریو...بااستفادهازاینراهکار

بهراحتیوسهولتقابلانجامهستند.

راهکار
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نمایشگاهبینالمللیصنعتبرقایرانبهعنوانبزرگترینرخدادصنعتی

وتجاریایراندراینحوزهکهساالنهباحضورجمعکثیریازشرکتهای

توانمندداخلیوخارجیدرزمینهصنعتبرقبرپامیشودفرصتبسیار

مغتنمیبودتاشرکتهایفعالدراینصنعتدستاوردهاومحصوالتخود

دهند قرار صنعت این متخصصان و اندرکاران دست بازدید معرض در را

اینصنعت، بازارهاوسمتوسویرشد بادرنظرگرفتنروندتقاضای و

فعالیتهاونوآوریهایآتیخودراهدایتنمایند.

تاریخ23 از بود، کرونا با مقابله ملی مجوزستاد دارای که نمایشگاه این

تا2۶دیماهدرهشتسالننمایشگاهی،درفضاییشامل12هزارو945

مترمربعفضایسرپوشیدهداخلیو12هزارمترمربعفضایسرپوشیده

خارجیبههمراهشانزدهمیننمایشگاهبینالمللیصنعتآبوتاسیسات

آبوفاضالبایراندرهمینتاریخودردوسالننمایشگاهیدرفضایدو

آغاز باز، فضای متر 1۰۰ و داخلی فضایسرپوشیده مربع متر 4۰۰ و هزار

بکارکرد.ضوابط،شرایطوتمهیداتالزمبرایپیشگیریازابتالبهکرونا

پیشبینیشدهوایننمایشگاهفقطبرایبازدیدکنندگانتخصصیوفعاالن

اقتصادیصنعتآبوبرقدایربودهوامکانبازدیدعمومینداشت.

براساسبرنامهریزیصورتگرفتهدرایندورهازنمایشگاههاکهباحضور

بیستمین در شرکتکننده 2۰۰ شد، برپا خارجی و داخلی شرکت 275

نمایشگاهتخصصیبینالمللیصنعتبرقایرانوبیشاز75شرکتکننده

تاسیساتآب و بینالمللیصنعتآب نمایشگاهتخصصی درشانزدهمین

ایران برق صنعت تخصصی نمایشگاه در داشتند. حضور ایران فاضالب و

کاالهاییدربخشهایروشنایی،گروهسیموکابل،تابلوسازان،تجهیزات

برقی،اتوماسیونوسیستمهایابزاردقیق،خطوطانتقال،کارفرما،مشاوران

وپیمانکارانعرضهشد.همچنیندرشانزدهمیننمایشگاهتخصصیصنعت

و لوله بخشهای در کاالهایی نیز ایران فاضالب و آب تاسیسات و آب

و اتصاالت و لوله وآبشیرینکن، فیلتراسیون پلیمری،تصفیه، اتصاالت

ابزار سیستمهای و اتوماسیون پیمانکاران، مشاوران، کارفرما، شیرآالت،

دقیق،سیستمهایاندازهگیریوتجهیزاتآزمایشگاهیوآبوفاضالب،

تجهیزاتصنعتی،لولهواتصاالتبهنمایشگذاشتهشد.

بیستمین نمایشگاه
بین المللی برق

برگزار شد

فردایهوشمند
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انسانمدرنبادوریگزینیاززندگیدرطبیعتورویآوردنبهزندگیدر

محیطشهری،هرروزخودرادرمعرضانواعامواجالکترومغناطیسی،انواع

تشعشعاتوالقاءمیدانهایمغناطیسیقرارمیدهد.

مداوم حضور ارتباطات، فناوری سرعت پر توسعه و دیجیتال تحوالت

ابزارهاییچونتلفنهمراهدریکسوودکلمخابراتدرسویدیگر،هر

تنها نه انسان سالمت بر ابزارها این تاثیر نحوه میشود. گیرتر چشم روز

محققانرادرسطوحمختلفمشغولکردهاست،بلکهباورهایعمومیراهم

بهشدتتحتتاثیرقرارمیدهد.باورهاییکهدربرخیمواردپایهدرستی

اثباتشدهعلمیندارند.درکلدنیاروزبهروزبهجمعیت درواقعیتهای

متن این در میشود. افزوده میکنند، استفاده همراه تلفن از که کاربرانی

قصدداریمدرموردتأثیراتامواجصحبتکنیموراهکارهاییارائهدهیم.در

ادامهباماهمراهباشید.

منتشر موبایلها از که الکترومغناطیسی امواج شده انجام تحقیقات طبق

میشونددرستاستکهباعثتحریکبخشهاییازمغزمیشودکهدر

نزدیکیتلفنهمراههستنداماهنوزمستنداتمحکمیدراینزمینهبدست

نیامدهکهاینامواجباعثتومورمغزییاباعثآسیبدیدگیبخشهاییاز

مغزمیشود.

تاثیرتلفنهمراهرویانسان

بسیاریازنگرانیهادرموردخطراتبهداشتیوایمنیمراکزتلفنهایهمراه

فرکانس انرژی همراه تلفنهای دارد. وجود شده ساطع اشعههای برابر در

بافتهای توسط تواند می که کنند می آزاد را رادیویی امواج یا رادیویی

امواج جزو BTS مخابراتی دکلهای و موبایل امواج شوند. جذب بدن

صورت به تحقیقی هیچ هنوز ولی میشوند بندی طبقه الکترومغناطیسی

جدیدرموردآثاراینامواج،مستنداتیارائهنکردهاست.امااینبدانمعنا

نیستکهتابشامواجتلفنهمراههیچتأثیریبررویمغزنخواهدداشت.این

امواجمیتوانندامواجمغزیماراتغییردهد.طبقبرخیازمطالعاتانجام

بر سال یک مدت به همراه، تلفن امواج تابش معرض در گرفتن قرار شده

رشدعملکردحافظهدرمناطقخاصمغزدرنوجوانانتأثیرمنفیمیگذارد.

باتوجهبهافزایشروزافزونانواعمختلفسرطانها،تومورهایمغزیو…

به را تأثیرات این اینفناوری، بهکارگیریصحیح با بهتراستسعیکنیم

حداقلبرسانیم.

امواجموبایلومختلشدنجهتیابیپرندگان

طبقتحقیقاتجانورانیکهدارایحسجهتیابیمیباشندوقادربهحس

میدانهایمغناطیسیزمینواستفادهازآنبرایحرکتهستند،برمبنای

میدانهایمغناطیسیموجودقادربهجهتیابیوتشخیصمکانها،مسیرها،

جهتیابی و ناوبری برای حس این از موجودات این هستند. و… ارتفاع

استفادهمیکنند.حسجهتیابیپرندگانبهعلتاینکهمهاجرتکردهو

بهصورتدستهجمعیپروازمیکنندبسیارقویتراست.پرندگانمهاجربا

کمکاینحسمیتوانندبعدازپروازیطوالنیودورشدنمسافتزیادیاز

النه،بازهمبهالنهشانبرگردند.

تاثیر امواج موبایل بر روی جانداران

فردایهوشمند
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تاثیرموجتلفنهمراهبرجهتیابیپرندگان

از رادیویی امواج آلمان، ادینبورگ دانشگاه در شده انجام تحقیقات طبق

باعث تواند می و بوده تأثیرگذار پرندگان اینحس بر موبایل امواج جمله

اختاللدرجهتیابیپرندگانشود.تأثیراینامواجبهگونهایاستکهباعث

سردرگمیپرندگانوگمکردنمسیرشانخواهدشد.طوریکهدیگرقادر

بهادامهحرکتنمیباشند.درشهرهابیشترمیتوانشاهداینموضوعبود.

یادکلهای ازآنتنهایموبایل امواجناشی البتهالزمبهذکراستکهتنها

مخابراتیچنینتأثیریندارندبلکههرنوعموجگسیلشدهدرمیدانهای

در شده برده کار به مغناطیسی جرثقیلهای امواج مثل مغناطیس قوی

گورستانهایاتوموبیلهاوحتیبرخیانفجارهایخورشیدینیزمیتوانند

برجهتیابیپرندگانتأثیربگذارند.

یا شده فراری شهرها از پرندگان شوند باعث توانند می حتی امواج این

باعثبرهمخوردنزیستبومآنهاشود.ولیبایدبدانیدکهعالوهبرامواج

موتورخانهها برق، مولد ژنراتورهای هستهای، و انرژی نیروگاههای موبایل،

منابعی بزرگترین جزو نیز بلند صداهای تولیدکننده برقی دستگاههای و

توانند می هم امواج این باشند. می مغناطیسی میدانهای دهنده انتشار

باعثکوچدستهجمعیپرندگانیامرگومیرآنهاشدهوحتیمیتوان

خودکشیومرگدلفینهاونهنگهارانیزبهاینموضوعربطداد.

محققانسعیدارندروشهاییپیداکنندکهتأثیراتاینامواجرویمیدان

مغناطیسزمینراخنثیکردهودستگاههاییتولیدکنندکهباعثکاهش

تأثیراتاینامواجرویجهتیابیپرندگانشود.

امواجتلفنهمراهوتأثیرآنبرمحیطزیست

ازدکلهایمخابراتی ایجادشده الکترومغناطیس امواج فیزیکیکه عوامل

وتلفنهمراههمجزوآنهامیباشند،یکیازعواملیهستندکهبرمحیط

زیستتاثیرمیگذارد.احتمالدادهمیشوداینآنتنهاودکلهامیتوانند

تأثیر این بگذارند. تاثیر زیست محیط بر امواج تابش با مدت طوالنی در

هـمچنانکهگفتیمنهتنهاشاملانسانبلکهشاملگیاهانوحـیواناتیهم

بهجدید توجه با باشد. می دکلها این نزدیک زیستگاهشان که میشود

بودناینفناوریوکمبودنتحقیقاتدراینزمینهباقاطعیتنمیتواناز

آثارزیانبارآنهاسخنگفتواینجزووظایفسازمانمحیطزیستاستکه

دراینزمینهتحقیقاتیراانجامدهدوبرمبنایاستانداردهایموجودوسایر

تحقیقاتانجامشده،سعیکنندمحیطیبرایانسانهاوحیاتوحشفراهم

کنندکهسالمبودهوهیچآثارمضروزیانبارینداشتهباشد.الزمبهذکراست

کهآلودگیناشیازامواجموبایلبهگونهاینیستکهمتأثرازوضعیتمنطقه

باشد.هرمنطقهایکهبیشترینکنترلرادرزمینهکاهشاینامواجانجام

دهد،منطقهایسالمتروامنتربرایزندگیخواهدبود.




