
DCSآشنایی با سیستم های کنترل      

Distributed Control Systems

شهرام فهیمی  

مرکز آموزش گروه صنعتی ندا



اولفصل

Process Control Systemsآشنایی با

 سیستم های کنترل در مجتمع های بزرگ ) 1-1

امروزه سیستم های کنترل رکن اصلی هدایت پروسه ها در مراکز بزرگ صنعتی محسوب می

 :منظور از مجتمع های بزرگ مجموعه هایی چون. شوند

پاالیشگاه های نفت وگاز•

مجتمع های پتروشیمی•

بروگاه های آبی، بخاری و سیکل ترکیبین•

کارخانجات تولید فوالد، مس و مواد معدنی•

کارخانجات سیمان  •

 .و موارد دیگری که در مقیاس  اینگونه صنایع هستند، می باشد
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در حال حاضر سیستم های کنترل این گونه واحدهای صنعتی کامال مبتنی بر کامپیوتر

فضای زیادی نیز برای. قبل تماما پنوماتیکی و الکترومکانیکی بودندهستند، در صورتیکه تا چند دهه

 را1930شکل زیر اتاق کنترل نیروگاهی در آلمان در سال. نمایش وضعیت پروسس مورد نیاز بود

 .نشان می دهد
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)شکل زیر(و نیروگاهی مشابه در حال حاضر

به لحاظ ساختار، طراحی و نحوه پیادهسیستم های کنترل به کار رفته در این چنین صنایعی

سازی با سیستم های کنترل مورد استفاده در صنایع کوچک و متوسط نظیر کارخانجات تولید مواد

غدایی، اتوموبیل سازی، کاشی و سرامیک و امثالهم، تفاوت هایی دارد که در ادامه به تشریح ویژگی

 . خواهد شدهای این سیستم ها و تفاوت های اشاره شده پرداخته
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مدل های مختلف کنترل )  2-1

 آنچه امروز برای اتوماسیون یک واحد صنعتی استفاده می شود، حاصل تحقیقات و پیشرفتی

این توسعه در دو شاخه به شرح زیر انجام شده. است که در چند دهه گذشته صورت گرفته است

 :است

1-2-1Factory Automation  ( 

، کنترل مکانیسم Discrete Control یا به تعبیر بهترFactory Automationمنظور از

 کار می1 و0یا به عبارت دیگر با منطق) روشن/ خاموش (ON / OFFهایی است که به صورت

در این مدل اتوماسیون. نمونه بازر آن خط تولید یک کارخانه اتوموبیل سازی است. کنند، می باشد

. نداکثر سیگنال ها دیجیتال هست
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PLCها، سیستم هایی هستند که به این منظور  طراحی و از دهه هفتاد به بعد در صنایع به 

 .کار گرفته شدند
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      2-2-1 (   Process Automation

 کنترل متغیرهای پروسسی که عمدتا در حلقه های بستهProcess Automationمنظور از

(Closed-Loop)این مدل اتوماسیون در صنایعی نظیر نفت و گاز،. شد قرار دارند، می با

. پتروشیمی، سیمان و به طور کلی جایی که اکثر سیگنال ها آنالوگ هستند، به کار می رود

PCSها، سیستم هایی هستند که به این منظور طراحی و از اواسط دهه هفتاد به بعد در 

 هاستPCSه می شود، مدل بهبود یافته نامیدDCSآنچه امروز. صنایع به کار گرفته شدند

.
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3-1( (Process Control)  کنترل پروسس

 Process با هدف استفاده درDCSهمانطور که در مقدمه اشاره شد، سیستم های

Controlپس بحث را با تعریفی از.  طراحی و به کار گرفته شدندProcess Controlآغاز می 

 .کنیم

 چیست ؟ Process Control منظور از )1-3-1

برای پاسخ به این سئوال ابتدا شرح تعریف زیر الزامیست

Process : Process  سیستم یا مجموعه المان هایی است که از یک طرف مواد بهمنظور از

. شیمیایی خارج می شود/ آنها وارد و از طرف دیگر با تغییرات فیریکی
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 آب از یک طرف وارد سیستم( Heating Water )سیستم گرم کننده آب : مثال

. خارج می شود) تغییر فیزیکی( شده و از طرف دیگر با دمای باالتر
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هوا از یک طرف وارد سیستم شده و پس از طی مراحل. واحد تولید نیتروژن : مثال

) .تغییر شیمیایی( مختلف از سمت دیگر نیتروزن خارج می شود

 .یندی که باعث تغییر شیمیایی شود یک پروسس محسوب می شودبه طور کلی هر فرآ
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 سادهProcess Controlاجزای به کار رفته در یک سیستم )2-3-1

 :در یک سیستم ساده کنترل پروسس المان های زیر استفاده می شوند

•Field Instrument

•Actuator

•Single Controller

•PID LOOP

 . می پردازیمحال به تشریح این المان ها
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1-2-3-1( Field Instrument : 

 تجهیزات ابزار دقیقی است که به منظور اندازه گیریField Instrumentمنظور از

 ) و فلو(Pressure)، فشار( Temperature ) نظیر دما Processمشخصات مواد موجود در

Flow )دهنده وضعیت متغیر مورداین تجهیزات یک مقدار عددی که نشان . استفاده می شوند 

 .بررسی است را مشخص می کنند
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2-2-3-1(Actuator  :

Actuatorها المان های الکترومکانیکی هستند که برای تنظیم مقدار مواد در قسمت های 

.  استفاده می شوندProcessمختلف

ها که برایDamper  و  ( Control Valve )انواع شیرهای کنترلی : مثال

مقاصدی نظیر تنظیم مقدار سوخت ، تنظیم دهی هوای ورودی و بسیاری موارد

. دیگر به کار می روند

                 

 Solenoid.  ها اشتباه نشودSolenoid Valve ها را باControl Valveدقت کنید که

Valveها به صورت ON / OFFصورتی که با یک کار می کنند، در Control Valveمیتوان 

 .مقدار سیال عبوری را بین یک تا صد درصد تنظیم کرد
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3-2-3-1Single Controller  (

( سطح و فلو ،/ فشار/ سخت افزاری برنامه پذیر که با پردازش مقادیر کمیت های مختلف دما

Actuator شده توسط کاربر ، بهو لحاظ کردن شرایط داده)  هاField Instrumentدریافتی از

یک کنترلر. ها فرامین متناسب ارسال می نماید و آنها را روی درجات مورد نیاز تنظیم می کند

 .بسته به نوعش می تواند برای کنترل یک یا چند حلقه استفاده شود

      

 : ها معموال در مواقع زیر استفاده می شودSingle Controllerاز

سیستم کنترل ساده و کوچکی که ارزان هم باشد مد نظر است•

حلقه کنترلی بسته در سیستم وجود دارد•

سیستم کنترل مستقلی برای یک یا چند حلقه مورد نیاز است•

سیستم مانیتورینگ در مجموعه موجود نیست•
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4-2-3-1(PID LOOP  : 

 در کنترلرهاPIDی به نام توسط مدلی ریاض ( Closed –Loop )حلقه های کنترلی بسته

. پیاده سازی می شوند

به مـقدار ) PV یاProcess Variable( در یک حـلقه کنترل ، هدف رساندن یک کمیـت

 Manipulate یاMV( این عمل با تغییر متغیر سوم. می باشد ) Set Point یا SP( مطلـوب

Variable ( 

. ورت می گیرد است ، صActuatorکه معموال یک وضعیت یک
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D ,I ,Pسه پارامتر اصلی برای اجرای کنترل در این حلقه ها هستند که بسته به شرایط

Processتوسط کاربر تنظیم می شوند و مشخصات آنها به شرح زیر می باشد : 

(Proportional) P :کاهش/  افزایش Pسرعت تغییرات را در خروجی حلقه افزایش /

 .باعث تولید خطای ماندگار در حلقه کنترل می شودP. کاهش می دهد

(Integrator) I  :  ضریبIباعث از بین بردن خطای ثابت سیستم و نرم کردن حرکت 

 .خروجی حلقه می گردد

(Derivative) D:  استفاده از ضریب  Dحساسیت سیستم را نسبت به تغییرات ورودی 

م نشود، باعث ایجاد نوسان و ناپایداری در حلقه کنترلدر صورتی که به درستی تنظی. باال می برد

 .می گردد
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 : به صورت دقیق و کامل روشن می شود Process Controlبا این تعاریف معنی

Process Control یعنی روشی برای کنترل Actuatorها در حلقه های بسته PID

 ها  Field Instrument ها بر اساس مقادیر دریافتی ازControllerتوسط
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System  Process Control ویژگی های) 3-3-1

      استفاده می شود ، باید از مشخصات زیرProcess Controlسیستمی که برای

: برخوردار باشد

• Performance:یعنی پروسه را از حالت دستی و عادی بهتر و سریعتر انجام 

. دهد

•Deterministic:یعنی مثال عملی که. ن قابل پیش بینی و محاسبه باشد رفتار آ

T برای باز هم در همان مدت زمان انجام شد ، در شرایطTیکبار در مدت زمان

 .انجام شود

•Fault Tolerant : در صورت بروز هر گونه اشکالی از کار نیفتد و نسبت به

ای آن دارایبرای این منظور باید المان ه. خطاهای خاصی تحمل داشته باشد

.  باشدRedundant باشند یا اصطالحا سیستمBackupپشتیبان یا

•Security:مثال تغییر.  هر عملی تنها در صورت اخذ مجوزهای الزم قابل اجرا باشد

 مهم ، تنها توسط شخص خاصی که از اجازه های الزمActuatorپارامترهای یک

 .باشدبرخوردار است ، قابل انجام
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 های واقعیProcess Plantمشخصات) 4-3-1

 های مختلف برای تولیدProcess جایی است که مجموعه ای ازProcess Plantیک

بارزترین نمونه های آن پاالیشگاه های نفت و گاز و. محصوالت متنوع به کار گرفته شده است

جتمع اتوموبیل سازی ، یکمجتمع های پتروشیمی است دقت داشته باشید که با این تعاریف یک م

Process Plantمحسوب نمی شود  .
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شکل زیر که پروسس ساده را نشان می دهد که کنترلر ساده را نشان می دهد که کنترلر ساده

. ای نیز برای پیاده سازی آن استفاده شده است و در آن تنها یک پارامتر دما اندازه گیری شده است

PROCESS outputinput

actuator

transmitter

کمیت. که مشخصات مختلفی از محصوالت تولیدی اندازه گیری می شود واقعیPlantدر یک

همینطور بسیاری از پارامتر های تجهیزات....... هایی نظیر غلضت ، وزن حجمی ، دما ، رنگ ، فشار و

...... پارامتر هایی چون سطح ، مصرف انرژی زمان کارکرد و. نیز باید اندازه گیری و کنترل شوند
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 با پیاده سازی تعدادیPlantدر این. مع تولید کاغذ را در نظر بگیریدیک مجت : `

 دارای ویژگی های زیرPlantاین. پروسه مختلف چوب به کاغذ تبدیل می شود

. است

...... ) کاغذ روزنامه ، کاغذ معمولی ، انواع دستمال کاغذی( تنوع محصوالت−

 های مختلف برقرارProcessتباطی نیز بین باید ارProcessعالوه بر کنترل جداگانه هر−

. شود

 . استActuator و10Field Instrument-100 ، دارایProcessهر−

.  وجود دارد( PID LOOP ) حلقه کنترلی1000نزدیک به−
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 )، ازیکPIDبا یک مقایسه ساده می توان مطابق مثال قبلی می توان برای کنترل هر حلقه

Single – Loop Controller)اما آیا این کار عملی است؟ آیا می.   کنترلر منفرد استفاده کرد

چون. توان نزدیک به هزار کنترلر منفرد را برای راهبری این کارخانه به کار گرفت؟ جواب منفی است

در حین حال مشکل اساسی برقرار. عمال امکان مدیریت و نگهداری این تعداد سیستم وجود ندارد

 .باط بین این کنترلرها می باشدکردن ارت

در فصل بعد خواهیم دید که چه سیستمی برای کنترل یک کارخانه تولید چوب و کاغذ

 /مناسب است



فصل دوم

غیر متمرکزآشنایی با سیستمهای کنترل
( Decentralized Control Systems )

DCS ( Decentralized  Control System )  تعریف سیستم )1-2

با قابلیت پردازش بیش از یک حلقه                  مجموعه ای است از کنترلر هایDCSیک
( Multi – Loop ) .که با یکدیگر نیز مرتبط هستند و هر یک می توانند از طریقنترلر هااین ک

100 تا10  ها متصل شده و بینField – Instrument خروجی خود به/ واحدهای ورودی  
ارتباط بین این کنترلرها از طریق شبکه های صنعتی استاندارد صورت می. حلقه را کنترل نمایند

. گیرد
یا                  " سیستمهای کنترل غیر متمرکز"ترلی را اصطالحااین تیپ سیستمهای کن

( Decentralized  Control System )                  نامیده می شوند، گرچه امروزه عبارت 
( Distributed  Control System )متداولتر است . 
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DCSنوعشماتیک یک سیستم کنترلی) : 1-2(شکل

 ، سیستم مناسبی برای کنترلDCSبنابراین در ادامه مثال فصل قبل می توان گفت که یک
چون عالوه بر کنترل پروسه های مختلف ،. فرآیندها  در یک مجتمع کاغذ سازی به شمار می رود
DCS. بین آنها ارتباط و تبادل اطالعات نیز برقرار می کند در ادامه به شرح اجزای یک سیستم

. پرداخته می شود
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2-2  ( ( DCS Architecture ) DCS  ساختار سیستم های

 .سیستم های کنترل پروسس از بدو بکارگیری تاکنون دارای معماری های به شرح زیر بوده اند

1-2-2 ( (Centralized Architecture)  ساختار متمرکز

Plantر سیستمهای کنترل بزرگ که در ها در عرصه صنعت ، دDCSتا قبل از به کار گیری
های عظیمی نظیر پتروشیمی و پاالیشگاه استفاده می شد، تمامی عملیات ریاضی و منطقی تنها در
کامپیوتر مرکزی انجام می شد و کنترلرها ها تنها نقش واسطه برای ارسال اطالعات دریافتی از

Field Instrumentفرامین دریافتی از کامپیوتر مرکزی روی به کامپیوتر مرکزی و بالعکس اجرای
Actuatorرا بازی کردند و هیچ گونه تبادل اطالعاتی با هم نداشتند 

Sensors, Actors

Controllers
Group

Control

Group

Control

Group

Control

Central Computer

(Mainframe)

plant

Centralized Control Architecture

Centralized Control Architecture  شماتیک) : 2-2(شکل

 عیب اصلی این سیستم تمرکز زیاد پردازش اطالعات و عملیات ریاضی و منطقی در یک نقطه
 یعنی در صورت بروز اشکال در کامپیوتر مرکزی ، کل سیستم.به شمار می رفت ) کامپیوتر مرکزی( 

. کنترل از کار می افتاد
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(Decentralized Architecture) متمرکزغیر ساختار  ) 2-2-2

 در واقع راهکاری برای رفعDCS ( Decentralized Control System ) سیستم های
بدین شکل که پردازش اطالعات بین. سوب می شدند محمتمرکزضعف های سیستم های

کنترلرهای یکسان تقسیم می شد، در عین حال یک شبکه ارتباطی نیز بین کنترلر ها موجود بود و
) شکل زیر. ( تبادل اطالعات بین آنها به آسانی انجام می گرفت

plant

engineering
workstation

operator
workstation data logger

controller controller controller controller

field bus

control bus

Decentralized Control System (DCS)

 Decentralized Control System (DCS)  شماتیک) : 2-3(شکل
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3-2-2( DCS معماری متعارف یک سیستم

:  به صورت زیر استDCSبر اساس ساختار شماتیک فوق ، معماری متعارف یک سیستم

plant

transducers

Controllers

process bus

valve thermo-couple motorpositioner

field bus

input/output

M

I/O Bus

ServersServers Engineering
Station

Operating 
Station

Operating 
Station

Operating 
Station

Operating 
Station

terminal bus

DCSمتعارف یک سیستم  شماتیک) : 4-2(شکل
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DCS اجزای یک سیستم )  3-2

 : متعارف را می توان با هرم زیر نشان دادDCSیک سیستم

Monitoring level

PC network/terminal bus

Cont rol level

Field level

DCSاجزای یک سیستم  : ) 5-2(شکل

 : به طور کلی به سه بخش تقسیم می شودDCSپیکره یک سیستم

•Field Level
•Control Level
•Monitoring Level

.  حال می خواهیم سطوح  معرفی شده در ساختار فوق را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم
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1-3-2Field Level ( 

 ها قرار دارند که به دو روش بهField Instrument ها وActuatorدر پایین ترین سطح
 :سطح باالتر که کنترلر ها قرار دارند متصل می شوند

 :روش کالسیک ) 1-1-3-2

/ به کارت ورودی) جریان یا ولتاژ(  از طریق دو رشته سیمActuator هر اینسترومنت
 یا کابلWiring ها ، حجمActuator با توجه به تعداد اینسترومنت ها.خروجی متصل می شود

کشی افزایش می یابد

M M

 ها به صورت کالسیکI/Oاتصال) : 2-6(شکل
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 : Field busاستفاده از ) 3-2 -2-1

 نظیرField Bus حداقل از یک یا چند نوع تکنولوژیDCS امروزه اکثر سیستمهای
Profibus ,DeviceNet , Foundation Field Busو قابلیت اتصال بهمی کنند پشتیبانی 

 / Instrument در این روش می توان تعداد زیادیField Busبا استفاده از.آن را دارا هستند
Actuatorرا با استفاده از تنها یک کابل رابط به کنترلرها متصل کرد و حجم کابل کشی را به شکل

. قابل توجهی کاهش داد

field bus

استفاده از  Field Bus) : 2-7(شکل

جهت(  آنالوگI/Oدر عین حال به عین دیجیتال بودن اطالعات ارسالی نیاز به کارت های
برای آشنایی بیشتر با.  الزم استField busوجود ندارد و تنها یک کارت واسطه برای کل) تبدیل

 .ها و مفاهیم مربوطه به ضمیمه یک رجوع کنیدField Busتکنولوژی
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2- 3-2 ( Control Level

هر کنترلر متصدی اداره یک قسمت از.  کنترلرها قرار دارندDCS یک سیستمدر سطح میانی
Plantکنترلرها  از طریق یک شبکه ارتباطی.  است و معموال به همین شکل نیز نامگذاری می شود

Redundantپشتيبان، این شبکه معموال دارایبا یکدیگر و نیز با سطح باالتر در ارتباط هستند
 .است

process bus

M M

field bus

Control Level) : 2-8(شکل

ولی امروزه شبکه.  مختلف ممکن است متفاوت باشدDCSنوع و پروتکل شبکه در سیستمهای
Ethernetبه شبکه ارتباطی بین کنترلرها.  معمولتر از سایر پروتکل هاستPlant Busیا       

Bus  Processپذیرییزی به دلیل سرعت باال و عدم نو اطالق می شود و معموال از فیبر نور
. الکتریکی به عنوان رابط فیزیکی استفاده می شود
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3-3-2Monitoring Level ( 

 ایستگاه های کاری یا همان کامپیوتر هایی قرار دارند که ازDCSدرسطح باالی یک سیستم
ن کامپیوترها نیز از طریق یکای. طریق آنها فرآیند های پروسسی توسط اپراتور ها کنترل می شوند

 . گفته می شود به سطح پایینتر متصل می شوندTerminal Busشبکه که به آن

terminal bus

Operating 
Station

Operating 
Station

Operating 
Station

Operating 
Station

Monitoring Level) : 2-9(شکل
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1-3-3-2(   Engineering Station

ESیا Engineering Stationکامپیوتری است که نرم افزار طراحی و مهندسی سیستم 
DCSشود و کلیه عملیات مهندسی سیستم شامل روی آن نصب می downloadکردن برنامه در 

کنترلر ها، تغییر در منطق برنامه و انجام اصالحات و تغییرات در صفحات گرافیکی سیستم
ES. مانیتورینگ از طریق آن صورت می گیرد  بهES.  در محل جداگانه ای نصب می شودمعموال

 . متصل استprocess Bus وterminal Bus سیستم اعم ازBusهر دو

Engineering 
Station

Operating
Stations

)  2Engineering Station-10(شکل

 در مجموعه وجود داشتهES ممکن است چندDCSبسته به وسعت و پراکندگی سیستم
 .باشد
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2-3-3-2(    Operating Station

OSیا Operating Stationروی این کامپیوترها صفحات.  ایستگاه کاری اپراتورهاست
 ها بسته به معماریOS.  شده استload)  استeditکه غیر قابل (Runtimeیکی به شکلگراف

اپراتورها می توانند مقادیر.  به کنترلرها متصل هستندServerسیستم به طور مستقیم یا از طریق
 . مشاهده نمایند و یا فرامین کنترلی را از طریق آنها به کنترلرها ارسال کنندOSپروسسی را روی

 Operating  Station) 2-11(شکل
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4-2 ( DCS مدل های مختلف ارتباطی در سیستم های

 حال این سئوال پیش می آید که ارتباط بین سطح میانی وDCSبا بررسی اجزای یک سیستم
.  به چه ترتیب برقرار می شود باالترسطحبا

 :ای مدل های زیر است مختلف ، متفاوت است و دارDCSاین اتصال در سیستمهای

•Client / Server
•Stand-alone Station

 .در ادامه به تشریح هر یک از این مدل ها پرداخته خواهد شد
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Client – Server مدل   )1-4-2

                وPlant Bus ، نقطه اتصالServerدر این روش یک کامپیوتر قوی به نام
Terminal Busر حقیقتد.  می باشدServerدارای دو کارت شبکه مجزا بوده به هر دو شبکه 

 Set در یافت کرده و فرامین وServer ها اطالعات مورد نیاز خود را از طریقClient. متصل است
Pointهای داده شده توسط اپراتور از طریق OSها ابتدا به Serverبه کنترلرها فرستاده و سپس 
. می شود

process bus

M

ServersServers Engineering
Station

terminal bus

M

field bus

operating 
station

operating 
station

Client-Serverمعماری) 2-21(شکل
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 ، ارتباط اپراتورها با سیستمServerعیب این روش این است که در صورت از کار افتادن
 یکسان که پشتیبانServerبرای جلوگیری از این اتفاق معموال از دو. کنترل بکلی قطع می شود

( Server Redundancy ) کال در یکی ،تا در صورت بروز اشهم هستند استفاده می شود
 ..دیگری رهبری عملیات را به عهده بگیرد
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 Stand-alone Station مدل )2-4-2

Server  وجود ندارد و تمامی ایستگاها با شبکه میانی دردر این حالت ، کامپیوتری به نام
یتارتباط هستند و هر یک به تنهایی عمل رد و بدل کردن داده با کنترلرها را انجام می دهند مز

این حالت این است که در صــورت از کار افتادن یکی از ایستگاهها ، ارتباط با شبکه میـانی قطــع
. ها به نوعی پشتیبان هم هستند Stationدر واقع می توان گفت تمام. نمی شود

process bus

M

Engineering
Station

M

field bus

operating 
station

operating 
station

terminal bus

Stand-alone معماری)2-31(شکل
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 بینTrending وTag Logging ,Alarm Logging نظیرServerبرخی از وظایف
به عنوان مثال یکی از کامپیوتر عمل آرشیو کردن آالرم ها را به عهده. ایستگاهها تقسیم می شود

خواهد داشت و دیگری ذخیره کردن مقادیر پروسسی را، نقل و انتقال اطالعات الزم برای مشاهده
 از طریق شبکه باالدستیهر یک از این موارد نظیر لیست آالرم ها یا منحنی های مقادیر پروسسی

 کامپیوتر های قویتری مورد نیازClient – Serverدر این روش در مقایسه با مدل. انجام می گیرد
 .است



سومفصل

DCSآشنایی با نرم افزار سیستم های

DCSنرم افزار سيستم های ) ٣-١

در واقع قدرت و اعتبار یک سیستم.  محسوب می شودDCSنرم افزار رکن اصلی یک سیستم

DCSبستگی تام به نرم افزار آن دارد  .
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 نرم افزاری جامع ارائه معموال به همراه سخت افزار خود ، یک بستهDCSسازنده یک سیستم

می دهد که شامل قسمت های مختلفی برای انجام ئکارهایی نظیر طراحی صفحات گرافیکی ، نوشتن

.  کردن شبکه می باشدConfigureبرنامه برای هریک از کنترلرها و

 از نقطه نظر نرم افزار ، می توان گفت نرم افزار موردDCS وPLCدر یک مقایسه ساده بین

 دارای قابلیت های باالتر و بسیار قویتر است و در مقابل از نظر قیمت نیزDCSستفاده در سیستما

 .گرانتر است



٣ -٣                                        DCSآشنایی با نرم افزار سیستم های: فصل سوم



DCS ٤ - ٣                                                                   آشنايی با سيستمهای کنترل 

  ساختار نرم افزار ) ٣-٢

 : شامل بخش های زیر می باشدDCSبه طور کلی نرم افزار سیستم های

•Hardware Configuration

•Network Configuration

•Program Development

•Graphic Design

1-2-3(   Hardware Configuration

 لیست تهیه شده، به شکلI/Oدر این بخش پیکربندی سخت افزار مورد نیاز برحسب

خروجی آدرس دهی می شوند و تنظیمات/ تمامی کارت های ورودی. گرافیکی طراحی می شود

ای شبکه و غیره پیاده سازی می شود، کارت هCPUمورد نیاز روی کارت های مختلف اعم از کارت

.
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2-2-3(   Network Configuration

 ها وOSدر این بخش ساختار شبکه ارتباطی بین کنترلرها و سایر اجزای سیستم از جمله

ESها طراحی و تنظیمات مورد نیاز شامل آدرس دهی به nodeها، انتخاب نوع پروتکل ارتباطی و 

 .موارد دیگر اعمال می شود

3-2-3(   Program Development

این قسمت بخشی است که طراحی و پیاده سازی منطق کارکرد برای کنترلرهای مختلف انجام

در ادامه ساختار برنامه کنترلی در یک .می شود که شامل تفصیالت بسیار زیادی نیز می باشد

DCSتشریح می شود . 

4-2-3(   Graphic Design

. صفحات گرافیکی براساس نقشه های تهیه شده صورت می گیرددر این قسمت طراحی

 و نیز نمایش و ذخیره سازی منحنی ها نیز در اینEvent وAlarmهمچنین پیاده سازی سیستم

.  کار به مراتب بیشتر از قسمت برنامه نویسی استDetail.  قسمت انجام می گیرد
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 روند کارDCSعلت امکانات خاص نرم افزار، باز بهPLCالبته در مقایسه با سیستم های

 است که درGraphical Dynamic Objectsیکی ازاین ویژگی ها استفاده از. تسریع می شود

 .زیر شرح داده شده است
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ساختار برنامه )3-3

 در نحوه برنامه نویسیPLC باDCS مهندسی سیستمSoftwareیکی از تفاوت های اصلی

 .است

    در واقع کدی نوشتهDCSک برنامه نویس می توان گفت در مهندسی سیستمبه زبان ی

 به طور استانداردDCSنمی شود بلکه از مجموعه کاملی از توابع که قبال توسط سازنده سیستم

 .طراحی و در کتابخانه های نرم افزاری قرار داده شده است، استفاده می شود

. ابع ریاضی ، منطقی و انواع دیگر می باشد این کتابخانه شامل مجموعه ای از تو

DCS  ، پس از طراحی ساختار کلی سیستم و مشخص شدن تعداد ودر عمل یک مهندس

وظایف هر یک از کنترلرها ، توابع مورد نیاز را از کتابخانه انتخاب کرده و به شکل یک پازل کنار هم

البته این امکان وجود دارد که در.  کندقرار می دهد تا فرآیند کنترلی مورد نظر را پیاده سازی

. صورت نیاز یک تابع جدید طراحی و به کتابخانه اضافه شود
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1-3-3 ( ( Hierarchy) سلسه مراتب

 ، برنامه کنترلی بهDCS به علت حجم باالی عملیات منطقی و ریاضی مورد نیاز در سیستم

 کل مجتمع به چند واحد ، هر واحدبه چندبدین شکل که. شکل و درخت گونه پیاده سازی می شود

این تقسیم بندی در تمامی. بخش و در هر بخش به المان های تشکیل دهنده آن تقسیم می شود

 درPlantقسمتهای سیستم منجمله صفحات گرافیکی اعمال می شود و تصویر روشنی از ساختار

 مرحله باشد یا به عبارت دیگر چقدراینکه این سلسه مراتب در چند. ذهن اپراتور ایجاد می نماید

. عمق داشته باشد، توسط طراح نرم افزار انجام می شود

به عنوان مثال یک نیروگاه سیکل ترکیبی را در نظر بگیرید که دارای دو واحد تولید بخاری

بدیهی است که این دو واحد کامال یکسان هستند و در هر واحد نیز بخش های مشابهی. می باشد

.  وجود داردCooling بویلر ،نظیر

.  به شرح زیر می باشدDCS کل نیروگاه از دیدگاه سیستمHierarchyبنابراین
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 به شکلی شبیه بهDCS یا سلسله مراتب عینا در داخل نرم افزار سیستمhierarchyاین

Explorerسیستم عامل Windowsیعنی برای هر بخش یک.  پیاده سازی می شودFolder

)شکل زیر. (صاص داده می شوداخت
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 مربوطهFolderو صفحات گرافیکی هر بخش در) Interlocking وLogicشامل(برنامه

: این روش دارای مزایای زیر است. قرار می گیرد

 . و دسترسی به بخش های مختلف آن بسیار آسان استmodularبرنامه مرتب،•

 قبلی کپی و نام های بکار رفته درFolderابرای ایجاد بخش های مشابه کافی است تنه•

 .آن عوض شود

 در مثال فوق می توان آن را1� Boilerبه عنوان مثال پس از پیاده سازی برنامه و گرافیک

 . های به کار رفته اکتفا کردI/O کپی کرده و تنها به تغییر2� Boilerعینا به

 Module برای ایجاد برنامه و گرافیک1� Moduleو یا پس از پیاده سازی برنامه و گرافیک

 به1 کپی و اسامی به کار رفته در آن ازشماره1� Module مربوط بهFolder کافی است2�

.  ها که همان استI/Oچون.  اصالح شوند2شماره
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2-3-3  ( ( Control Function Chart ) CFC

 در عمل مجموعه ای از عناصرDCSهمانطور که در بخش قبل اشاره شد برنامه کنترلی یک

پیش ساخته یا توابع از پیش نوشته است که به یکدیگر متصل شده اند البته خود این مجموعه ، به

تعدادی زیر مجموعه که متشکل از توابع کمتری هستند و هریک برای قسمت خاصی از فرآیند

. کنترلی طراحی شده اند تقسیم می شود

. گفته می شودCFC( Control Function Chart )    وعه هابه هریک از این زیر مجم

 . رانشان می دهدCFCشکل زیر شماتیک یک
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 کهCFCبرای هر کنترلر ، تعدادی.  جدید نمودCFC ، یکCFCمی توان از ترکیب چند

 می شود تا به کدCompileبرآورنده وظایف اختصاص داده شده به آن کنترلر هستند ، ایجاد و

 می downloadسپس این کدها به کنترلر منتقل یا اصطالحا. قابل اجرا توسط کنترلر تبدیل شود

 ها در بازه های زمانی معین اجرا می شوند و البته بسته به تشخیص مهندس سیستمCFC. شود

. می توانند اولویت بندی شوند
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3-3-3(   ( Sequential Function Chart ) SFC  

 پروسه های کنترلی ، همواره مواردی وجود دارد که باید به صورت ترتیبی یا اصطالحادر اکثر

Sequentialاجرا شود  .Startup  یک واحد نیروگاهی بدینصورت نیست که با فشاربه عنوان مثال

بلکه. یک کلید ، همه دستگاه هاا در سرویس قرار بگیرند و ژنراتور شروع به تولید برق نماید

ی درگیر بایستی قدم به قدم ، مراحل متعدد را با زمانبدی های مشخصی طی کنند تا بهسیستمها

 برای انجام عملیاتTransition وStepبه زبان دیگر تعدادی. حالت کاری نرمال خود برسند

. تعریف می شوند

 پمپمثال تعدادی والو باز و بسته و یا تعدادی(  یکسری عملیات انجام می شود Stepدر هر

 مذکور ،Stepدر صورتیکه پس از گذشت زمان مورد نظر در) و موتور خاموش و روشن می شوند

 محقق شد، سیستم وارد مرحلهTransition بعد یا به عبارت دیگرStepشرایط الزم برای رفتن به

 که برای هدف خاصی طراحی شدهTransition وStepبه یک مجموعه از این. بعدی می شود

.  می گویندSFC ( Sequential Function Chart )د،باش

Step 1           N      FILL       

Step 3

Step 2           S     Empty     

Transition 1

Transition 2

Step 1           N      FILL       

Step 3

Step 2           S     Empty     

Transition 1

Transition 2

Transition 1

Transition 2
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 های جدیدیInterlocking ها به وجود می آورند وCFC ها ، ارتباطی بینSFCدر واقع

 زیمنس برایDCS ایجاد شده درSFCشکل زیر نمونه ای از. را در کل سیستم وارد می نمایند

مدل سازی یک پروسه ترتیبی را نشان می دهد
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4-3(   Data base

 مشابهی دارند بین کنترلرها وFormat حجم زیادی از اطالعاتی کهDCSدر سیستمهای

مدیریت ارسال و دریافت این حجم اطالعات نیازمند. ایستگاهای مانیتورینگ رد و بدل می شود

العات بینبه همین دلیل برای نقل و انتقال اط. ساختاری از قبل آزمایش شده و مدون می باشد

nodeها از پایگاه های داده ( Data base ) منظور از یک.  استفاده می شودDatabaseقالبی 

. نرم افزاری برای مدیریت و پردازش اطالعات است

به عنوان مثال اطالعاتی نظیر دما ، فشار و سایر کمیت های مورد کنترل در پروسس را در نظر

در ضمن الزم.  نمایش داده شودMonitoring Stationچندیناین اطالعات باید روی. بگیرید

 .است تمام ایستگاه همزمان مقادیر یکسانی را نشان دهند و با هم تفاوت نداشته باشند

 ها دیتایClientاگر این اطالعات در یک منبع مشخص موجود باشد ، برای تمامی این

ستم وجود داشته باشد که قابل دسترسی در سی Databaseپس باید یک. مشابهی ارسال می شود

. برای کلیه اعضا ء مجموعه باشد

:  به شرح زیر تقسیم بندی می شوندDCSپایگاه های داده در سیستم های

1- Databaseمرکزی یا Single Data base

2-Database توزیع شده یا Distributed Database
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1-4-3(   Databaseمرکزی یا Single Data base :

 قرار دارد و بقیه ایستگاه ها با آن تبادلServer به نامStationدیتا بیس فقط روی یک

).Client-Serverهمان مدل. (اطالعات می نمایند

Server
Central Database

 استClient به هرServerمزیت این مدل در مشخص بودن زمان پاسخ

(Determinism)  .بروز اشکال دردر مقابل عیب این روش این است که در صورت Server

 به عنوان پشتیبانServerبرای رفع این معضل از دو یا چند. ارتباط اطالعاتی از دست می رود

 .استفاده می شود
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 های بزرگ که حجم اطالعات بسیار باالست، بعضا هر قسمت از اطالعات دارای یکDCSدر

Databaseمستقل روی Serverمثال یک.  جداگانه استDatabase     برای آالرم ها روی 

Alarm & Event Serverو یا Databaseدیگری برای ذخیره سازی مقادیر کمیت های 

 .Trend Serverپروسسی جهت نمایش به شکل منحنی روی
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2-4-3(   Database توزیع شده یا Distributed Database

برای این عمل یک. رار دارند فیزیکی قLocationدر این مدل دیتاها روی بیش از یک

database Server روی هر یک از Stationها نصب می شود تا امکان Shareکردن داده ها 

 . نیستServerدر این مدل دیگر نیازی به. فراهم شود

Database ServerDatabase ServerDatabase Server

اطالعات اصلی نظیر مقادیر کمیت های پروسسی مستقیما بین کنترلرها و ایستگاه های

تصور داشته باشید که در هر ایستگاه مانیتورینگ در هر لحظه فقط. ل می شودمانیتورینگ رد و بد

Update. یک صفحه در حال نمایش است بنابراین دیتای چندان زیادی از سمت کنترلرها برای

 کردن صفحه است که آن را هم معموالRefreshنکته مهم سرعت. کردن آن ارسال نمی شود

 .سازنده ها حل کرده اند
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 زمان بروز رسانی صفحاتDistributed Database مبتنی برDCS در سیستم های

 از یک حداکثر ثابت پایینتر است یا اصطالحا قابل پیش بینی(Refresh Time)نمایش

(Deterministic)امروزه اکثر سازندگان سیستم های.  استDCSکه از مدل Distributed 

Databaseاستفاده می کنند، زمان Refreshزیر یک ثانیه را گارانتی می نمایند . 

 سیستمDatabase بودن Real –Time  مدعیDCSامروزه اکثر سازندگان سیستم های

 آن مشخصDatabase یا بالدرنگ بودن یعنی که زمان پاسخReal-Timeویژگی. خود هستند

 .استdeterministic  استیا اصطالحا

Maximum
Response
Time

Different Nodes of the System

Real-time Database
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 های خـامـی که توسط خودشان طـراحی شـده بودDatabaseاکثــر سازندگان تاکنون از

ولی امروزه با توجه به قابلیت های باالی پایگاه داده های عمومی عمدتا به سمت. استفاده می کردند

Microsoft SQL Server های رایج در بخش های غیر صنعتی نظیرData baseبه کارگیری

. حرکت می کنند
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DCSمکانات نرم افزار سیستم های  سایر ا )5-3

Library) (  کتابخانه )1-5-3

 دارای کتابخانه های بسیار مفصل و کاملی هستند هر عمل منطقی ،ریاضیDCSسیستمهای

. که مورد نیاز مهندس سیستم باشد در کاملترین شکل ممکن درکتابخانه وجود دارد..... ، ترکیبی و

 برای ایجاد این توابع ، همیشه کاملترین حالت ممکن را درDCSدر حقیقت سازندگان سیستمهای

 .نظر می گیرند

 از سوی دیگر تفصیالت اضافی می تواند باعث پیچیدگی طراحی و پیاده سازی برنامه مورد نیاز

. برای رفع این شکل نیز راه حل آن قبال در نظر گرفته شده است. گردد

Customizeکردن توابع ، یعنی مهندس DCSمی تواند و تابع استانداردی را مطابق سلیقه 

البته.  مورد بحث گرد تغیر داده و از تفصیالت آن بکاهدPlantخود به طوری که متناسب با امکانات

نمی تواند کارکرد تابع را تغییر دهد و در آن دخل و تصرف کند ، بلکه فقط امکان ساده تر کردن آن

. وجود دارد
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2-5-3(   Graphical Dynamic Objects

 ، برخورداری از مجموعه کاملی ازPLC در مقایسه باDCSیکی از نقاط برتری سیستم های

 .المان های گرافیکی الزم برای پیاده سازی سیستم مانیتورینگ توسط مهندس طراح سیستم است

رتباطات الزم بین این المان ها به طور اتوماتیک توسط سیستم در صفحات گرافیکی نصب و ا

این ویژگی زمان. آن المان گرافیکی و نرم افزار موجود در کنترلر به طور خودکار برقرار می گردد

طراحی و اجرای سیستم مانیتورینگ را که به دلیل جزییات مفصل یکی از زمانبرترین قسمتهای

.  می دهدمهندسی یک سیستم کنترل و مانیتورینگ می باشد، به طرز قابل توجهی کاهش

block  برای کنترل موتور از کتابخانه سیستمبه عنوان مثال هنگامیکه فرد برنامه نویس یک

 های موبوطه را بهI/Oیعنی( می کندconfigure قرار می دهد و آن راCFCبر میدارد و در یک

 اتوماتیک، همزمان یک المان گرافیکی که نمایشگر یک موتور می باشد، به طور)آن متصل می کند

 های مربوط به آن نیز ایجاد میFaceplateدر صفحه متناظر با آن موتور وارد می شود و کلیه

تشخیص اینکه چه عنصر گرافیکی در کدام صفحه باید قرار گیرد، بر اساس سلسسله مراتب. شود

(Hierarchy)طراحی شده در ابتدا، صورت میگیرد . 

ورینگ تنها به جانمایی این المان ها و نیز طراحی ودر نتیجه وظیفه طراح  سیستم  مانیت

ترسیم عناصر گرافیکی ثابت نظیر خطوط لوله و یا هر چیز دیگری که تغییر گرافیکی ندارد، محدود

. می گردد
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رافیکی دینامیک،یعنی وقتی یک المان گ. همین ویژگی عینا در مورد آالرم ها نیز صادق است

Eventشامل(  های مربوط به آنMessageفیک وارد شود ، تمامیمثال یک پمپ در صفحات گرا

Alarm (Customizeو نیز به طور خود کار فعال می شوند و وظیفه مهندس سیستم تنها به

 در یکMessagingاین در حالی است که برای ایجاد.  ها محدود می شودMessageکردن

 شوند که عمال در یکConfigureباید تک تک ، تمامی آالرم هاPLCسیستم کنترل مبتنی بر

 به                کاری زمانبر و طاقت فرسا10,000 حداقل باالیMessage با تعدادDCSسیستم

. شمار می رود
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3-5-3(   SFC Visualization

SFC  ها نوعی روش برنامه نویسی هستند که برای پیاده سازیهمانطور که قبال اشاره شد،

استفاده از این مدل برنامه نویسی باعث.  به کار می روند(Sequential)یسم های ترتیبیمکان

(Application Development)  میسرعت انجام کار مهندسی در هنگام طراحی و پیاده سازی

 برای راهبریSFCاز سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که اطالعات موجود در یک. گردد

معموال باید یک یا. بوده و باید به نحوی روی صفحه نمایش به اپراتور نشان داده شودپروسه ضروری

SFC  مجددا طراحی و سپس بهچند صفحه گرافیکی به این منظور اختصاص داده شده، شکل

SFCمورد نظر متصل شود 

ا رSFC می توان بدون نیاز به طراحی مجدد، هرSFC Visualizationبا استفاده از ویژگی

این ویژگی نیز باعث تسریع پروسه مهندسی. به صورت گرافیکی روی صفحه مانیتور نمایش داد

 .سیستم می گردد
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4-5-3(   (OLE for Process Control) OPC

 از طریق نرمDCSامروزه ویژگی امکان دسترسی به اطالعات پروسی موجود در یک سیستم

DCS نامیده می شوند ، یکی از ) 3rd Partyاصطالحاکه ( افزار های غیر مرتبط با سیستم

 .چالش های رقابت بین سازندگان این سیستمها محسوب می شود

به عنوان مثال فرض کنید شما می خواهید نمودار دمای یک راکتور را عالوه بر نرم افزار

هبرای پیاد.  نیز نمایش دهیدMicrosoft Excel ، رویDCSمانیتورینگ مربوط به سیستم

.  قابل دسترسی باشدExcel از طریقDCS سیستمDatabaseسازی این منظور الزم است که

 مربوطهDCSسیستم از انواع استاندارد و عمومی نباشد و مختص سازندهDatabaseحال چنانچه

بنابراین الزم است از نرم. باشد دسترسی به آن عملی نبوده و طبعا این امر امکان پذیر نخواهد بود

 را به فرم قابل استفاده توسط نـرم افزارهایDCS سیستمDatabaseافزار واسطی که بتواند

 OPCبه این نرم افزار واسط اصطالحا.  تبدیل کند، استفاده شودWindowsاستاندارد تحت

Driverبا استفاد از.  گفتــه می شودOPC Driverمی توان یک سیستم DCSرا برای سطوح 

این قابلیت.  نظیر مدیریت اطالعات تولید و یا بهینه سازی تولید قابل دسترسی نمودباالتر کنترل

.  شده استOpen سیستمDatabase نامیده می شود یا می گویند Opennessاصطالحا
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5-5-3(   (Sequence of Events)  SOE

 یعنی خروجShutdown) Trip یاTripدر هر یک از سیستم های کنترل در صورت بروز

 می پردازندTripاپراتورها به بررسی علل رخداد) پروسس از روند نرمال و توقف فرآیندهای کنترلی

تا با برطرف کردن ایرادات احتمالی سیستم را برای بازگشت به حالت کاری نرمال و یا استارت مجدد

 .آماده نمایند

 اطالعTripوضعیت پروسس قبل از بروزبرای تحلیل علت واقعه، اپراتور نیاز دارد از آخرین

اطالعاتی. پس ابتدا الزم است سیستم قابلیت ثبت لحظه ای اطالعات را داشته باشد.  داشته باشد

 استارتAمثال االن پمپ. نظیر وضعیت پمپ ها، موتورها، والوها و تمامی انواع سوییچ ها و کلیدها

B .  عمل کرده استشده و فلوسوییچ

 بسیار حائز اهمیتEvent یا ثبت دقیق ترتیب رخداد هر واقعه یاSequenceبعد از آن،

 عمل کرد و سپسCاینکه به عنوان مثال ابتدا اپراتور فرمان استارت داد، بعد رله حفاظتی.است

می تواند نقش بسیار مهمی در تحلیل) ترتیب رویدادن هر یک( خاموش شد و یا بالعکسDموتور

 . داشته باشدTripص کردن علتصحیح وقایع و مشخ

DCS  که معموال با مجموعه بزرگی از تجهیزات کنترلی سر و کاردر سیستم های کنترل

Shutdown  بدون داشتن اطالعات کافی به آسانی میسر نیست، ازدارند و یافتن علت یک

آورده نامیده می شود، برای برSOE که به اختصارSequence of  Eventsمکانیسمی به نام

 .کردن این منظور استفاده می شود
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SOEبه طور اتوماتیک تمام رویداد های اتفاق افتاده در سیستم را همراه با زمان دقیق وقوع 

 های مختلف با هم متفاوتDCS ها درSOEدقت زمانی. هر یک و ترتیب رخداد ثبت می کند

 بعضی سیستم  ها این دقت به زیر یکدر.  میلی ثانیه می باشد10-1است، ولی معموال در محدوده

 .میلی ثانیه نیز می رسد

 فقط از وضعیت های دیجیتال که دارای دو حالت هستند پشتیبانیSOE ها،DCSدر اکثر

بدین صورت که رویدادهایی نظیر باز و بسته شدن والوها، خاموش و روشن شدن پمپ ها و. می کند

 ها و فرمان هایی که توسط اپراتورها از طریق سیستمموتورها، عمل کردن سوییچ ها و رله

مانیتورینگ و یا کلیدهای کنترلی داده می شود، به ترتیب زمان وقوع ثبت می شوند و یا اصطالحا

Time Stampمی خورند . 
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Log،کردن کمیت های آنالوگ به دلیل اینکه می توانند در محدوده وسیعی تغییر کنند 

ولی می.  رسد و تنها باعث ذخیره سازی حجم زیادی اطالعات می شودچندان جالب به نظر نمی

توان سیستم را طوری تنظیم کرد که این عمل را برای بعضی از آنها انجام داد و یا تنها گذر آنها از

 .حدود تعیین شده را ثبت نمود

لبدین شک.  انجام می شودI/O معموال در کارتTime Stampعمل زدن برچسب زمانی یا

که کارت رفرنس زمان را از کنترلر دریافت کرده و سپس در هنگام بروز هر رویداد، واقعه مذکور را با

Time Stampمربوطه در حافظه موقت خود (Buffer)نگهداری می کند و پس از پر شدن 

Bufferه یا آنها را برای کنترلر مرتبط با خود ارسال کرده تا در سیستم به صورت نرم افزاری ذخیر

 . شودLogاصطالحا

 زدن را دارند، ولی درTime Stamp تمامی کارت ها قابلیتDCSدر برخی از سیستم های

 باید از کارت هایSOEبعضی دیگر تمام کارت ها این ویژگی را ندارند و برای پیاده سازی

 .مخصوصی که دارای این قابلیت هستند استفاده کرد

درتمند یکی از شاخص های مهم در انتخاب یک سیستم کامل و قSOEبرخورداری از یک

DCSدر اکثر.  استDCSها امکان مرتب سازی (Sort)داده های جمع آوری و فیلتر کردن 

یعنی مثال شما می توانید گزارشی شامل.  به صورت های مختلف وجود داردSOEشده توسط

 .ان از سیستم دریافت کنید های یک پمپ خاص را طی بازه زمانی مورد نظرتEventتمامی



چهارمفصل

DCS وPLCتفاوت های سیستم های کنترل

 :مقدمه

 کارDCSکه می خواهند با سیستم هایشایـد یکی از ابهاماتی که تقریبا برای اکثر کسانی

.  استDCS وPLCکنند وجود دارد ، عدم درک تفاوت سیستم های کنترل

: تی طراحی شدندهر دو این سیستم ها در ابتدا برای اهداف کامال متفاو

-PLCها برای Factory Automationو کنترل های ترتیبی یا Interlocking

-DCSها برای Process Automationو کنترل فرآیند  .
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 ها سرعتی به اندازهDCS ها قابل استفاده برای کنترل فرآیند نبودند و در مقابلPLCیعنی

PLCها نداشتند . 

رشد و پیشرفت تکنولوژی اشتراکات زیادی بین این دو سیستم به وجوداما امروزه با توجه به

 ها نیز برای کنترل یک پروسه شیمیایی استفادهPLCآمده است و در بسیاری موارد می توان از

 . نیز روز به روز بیشتر می شودDCSکرد و از آن طرف سرعت سیستم های

ر ماهیت یکسانی دارند و تنها نوع کاربردبه طور کلی میتوان گفت هر دو سیستم در حال حاض

 .و قابلیت های آنها با یکدیگر متفاوت است

DCS  و آشکار شدن اشتراکاتی که بین سیستمحال با توجه به تشریح اجزای سیستم های

 وجود دارد ، ممکن است این سئوال پیش آید که برای کنترل یک کارخانه باDCS وPLCهای

در این فصل می . DCS یاPLC از کدام سیستم باید استفاده شود،مشخصات معلوم و معین

. خواهیم به تشریح تفاوت های این دو سیستم و کاربری های هر یک بپردازیم
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DCS وPLCتفاوت های سیستم های کنترل )1-4

 : را می توان در موارد زیر خالصه کردDCS وPLCتفاوت های سیستم های کنترل

I/Oدادظرفیت یا تع•

I/Oکاربرد یا نوع•

زمان مهندسی•

•Redundancy

مانیتورینگ•

•Networking

قیمت•

سرعت•
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I/O  ظرفیت یا تعداد )1-1-4

در حالیکه. به صرفه هستند1000 زیرI/O ها برای تعدادPLCبه طور کلی می توان گفت

 2 بینI/Oپاالیشگاه تعدادمثال مواردی نظیر پتروشیمی و(  است1000 ها باالی  I/Oوقتی تعداد

 . آسانتر و مقرون به صرفه تر استDCSاستفاده از)  هزار ممکن است متغیر باشد5تا
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I/O  کاربرد یا نوع )2-1-4

 ها با هدف پردازش سیگنال های دیجیتال وPLCهمانطور که قبال اشاره شد ،

Interlockingاگر چه امروز.  طراحی شده اندPLCبزرگ قابلیت پردازش حلقه های سنگین های

PIDولی به خاطر داشته باشید که در مقابل.  را نیز دارا می باشندDCSها نیز ذاتا برای پیاده 

              سازی حلقه های کنترلی که متشکل از سیگنال های آنالوگ هستند طراحی شده اند و

نظیر پاالیشگاه(  پروسسی زیادی وجود داردبه همین دلیل در صنایعی که فرآیند های شیمیایی و

 . مناسبتر استDCSاستفاده از) پتروشیمی

DCS

PLC
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 های کوچک و ساده را داراDCS ها قابلیتی در حدPLCیعنی می توان گفت قویترین

عملیات کنترلی بر اساس پردازش% 95در مقابل برای صنایعی نظیر خودرو سازی که. هستند

 که برای       DCS است ، استفاده از یک سیستمInterlockingیتال وسیگنال های دیج

Process Automationطراحی شده است، مناسب نیست و باید از PLCاستفاده شود . 
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 زمان مهندسی )3-1-4

 . در زمان مهندسی و نحوه برنامه نویسی آنهاستDCS وPLCیکی از تفاوت های اصلی

 در واقع کدی نوشته نمیDCSه نویس می توان گفت در مهندسی سیستمبه زبان یک برنام

 به طور استاندارد طراحی وDCSشود بلکه از مجموعه کاملی از توابع که قبال توسط سازنده سیستم

این کتابخانه شامل مجموعه ای از.در کتابخانه های نرم افزاری قرار داده شده است، استفاده می شود

. منطقی و انواع دیگر می باشدتوابع ریاضی ،

DCS  ، پس از طراحی ساختار کلی سیستم و مشخص شدن تعداد ودر عمل یک مهندس

وظایف هر یک از کنترلرها ، توابع مورد نیاز را از کتابخانه انتخاب کرده و به شکل یک پازل کنار هم

 این امکان وجود دارد که درالبته. قرار می دهد تا فرآیند کنترلی مورد نظر را پیاده سازی کند

. صورت نیاز یک تابع جدید طراحی و به کتابخانه اضافه شود
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PLC  ها تقریبا از صفر آغاز می شود و یک مهندساین درحالیست که برنامه نویسی در

 های مورد نیاز برایFunction Blackسیستم باید ابتدا تمامی بلوک های اصلی برنامه نظیر

یی چون پمپ ، موتور ، والو، کنترل والو و امثالهم را طراحی کرده و سپس از آنهاکنترل المان ها

 .برای ساخت برنامه استفاده کند

این بلوک ها باید به دقت طراحی و تست شوند ، وگرنه در صورت بروز اشکاالت بعدی زمان

. زیادی صرف برطرف کردن ایرادات به وجود آمده خواهد شد

 دیگرDCSمی توان چنین جمع بندی کرد که برای مهندسی یک سیستمبه طور خالصه

 ها را ندارد و تنها به چیدن و متصل کردن آنها به هم می پردازد وFBبرنامه نویس دغدغه طراحی

. بدین شکل زمان زیادی صرفه جویی می شود
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4-1-4(   Redundancy

 طراحی شده اند وRedundant ذاتا به علت کاربردهای مهمی که دارند،DCSسیستم های

، شبکه های ارتباطی، کنترلرها و منابع تغذیه دارایI/Oدر تمام سطوح اعم از کارت های

Redundancyیعنی شما می توانید برای هر کار از دو المان به صورت موازی استفاده.  هستند

 اینDCSبته سیستم هایال. سیستم را افزایش دهیدReliabilityنمایید و درجه اطمینان یا

اما آمارها حاکی از آن است که.  نیز پیاده سازی شوندsingleقابلیت را دارند که به صورت منفرد یا

Redundant برای کنترل یک پروسس انتخاب می شود، معموال به شکلDCSوقتی سیستم

 .پیکربندی و پیاده سازی می شود
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optional های بزرگ، آنهم به صورتPLC های یاد شده تنها درredundancyدر حالیکه

امکان پذیر است و معموال نیاز به تجهیزات و نرم افزارهای اضافی دارد و حجم کارمهندسی بیشتری

 ذاتا به صورت منفردPLCبه عبارت دیگر می توان گفت. را نیز نسبت به حالت عادی طلب می کند

 .ی شوند به کار گرفته مsingleیا
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  مانیتورینگ )5-1-4

 ، برخورداری از مجموعه کاملی ازPLC در مقایسه باDCSیکی از نقاط برتری سیستم های

 .المان های گرافیکی الزم برای پیاده سازی سیستم مانیتورینگ توسط مهندس طراح سیستم است

 و ارتباطات الزم بین این المان ها به طور اتوماتیک توسط سیستم در صفحات گرافیکی نصب

این ویژگی زمان. آن المان گرافیکی و نرم افزار موجود در کنترلر به طور خودکار برقرار می گردد

طراحی و اجرای سیستم مانیتورینگ را که به دلیل جزییات مفصل یکی از زمانبرترین قسمتهای

. کاهش می دهدمهندسی یک سیستم کنترل و مانیتورینگ می باشد، به طرز قابل توجهی

block  برای کنترل موتور از کتابخانه سیستمبه عنوان مثال هنگامیکه فرد برنامه نویس یک

 های موبوطه را بهI/Oیعنی( می کندconfigure قرار می دهد و آن راCFCبر میدارد و در یک

ه طور اتوماتیک، همزمان یک المان گرافیکی که نمایشگر یک موتور می باشد، ب)آن متصل می کند

 های مربوط به آن نیز ایجاد میFaceplateدر صفحه متناظر با آن موتور وارد می شود و کلیه

که در( هاFaceplateشود و مهندسی سیستم نیازی به صرف وقت جهت طراحی و پیاده سازی

 .ندارد)  باید طراحی و اجرا شودPLCسیستم مانیتورینگ مبتنی بر
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 چه عنصر گرافیکی در کدام صفحه باید قرار گیرد، بر اساس سلسسله مراتب تشخیص اینکه

(Hierarchy)طراحی شده در ابتدا، صورت میگیرد . 

در نتیجه وظیفه طراح  سیستم  مانیتورینگ تنها به جانمایی این المان ها و نیز طراحی و

غییر گرافیکی ندارد، محدودترسیم عناصر گرافیکی ثابت نظیر خطوط لوله و یا هر چیز دیگری که ت

. می گردد
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یعنی وقتی یک المان گرافیکی دینامیک،. همین ویژگی عینا در مورد آالرم ها نیز صادق است

Event(  های مربوط به آنMessageمثال یک پمپ در صفحات گرافیک وارد شود ، تمامی شامل

Alarm Customizeنیز به طور خود کار فعال می شوند و وظیفه مه) و ندس سیستم تنها به

 در یکMessagingاین در حالی است که برای ایجاد.  ها محدود می شودMessageکردن

PLC  شوند که عمال در یکConfigure ، تمامی آالرم ها باید تک تکسیستم کنترل مبتنی بر

                   کاری زمانبر و طاقت فرسا10,000 حداقل باالیMessage با تعدادDCSسیستم

. به شمار می رود
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6-1-( 4   Networking

به نوعی کارت(  ، ابتدا باید سخت افزار ارتباطیPLCبرای ایجاد شبکه ارتباطی بین چند

جام دادو پس از آن برنامه ای های نسبتا زیادی را انSettingسپس. را به آنها اضافه کرد) شبکه

 کرد تاLoadنوشت و در آنها)  هاPLCیعنی هر یک از( دریافت/ برای طرفین یک خط ارسال

 احتیاج بهPLC Networkingدر عمل.  دیگر فرستادPLC بهPLCبتوان داده ای را از یک

 . داردPLC Programming یک تخصص جداگانه عالوه بر

DCS

PLC

Easy Networking

Difficult Networking



٤ -١٥                           DCS وPLCتفاوت های سیستم های کنترل: فصل چهارم

 به طور پیش فرض دارای شبکه ارتباطی است یعنیDCSی است که یک سیستماین در حال

 ها قبال توسط سازنده سیستم انجام شده و برنامه های nodeتنظیمات مورد نیاز برای اتصال بین

در واقع می توان گفت برقراری. مورد نیاز برای نقل و انتقال داده ها نیز طراحی و تست شده است

یعنی کافی است المان ها نصب و به طور.  استPlug &Play به نوعیDCSتمارتباط در سیس

 ها و نقل و انتقالnodeمدیریت ارتباط بین. فیزیکی از طریق سیم های رابط به هم متصل شوند

 صورت می گیرد و مهندس سیستم نیاز به صرف وقتDCSاطالعات توسط نرم افزار های سیستم

 .در این مورد ندارد
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  قیمت )7-1-4

یک سیستم.  در قیمت آنهاستDCS وPLCیکی از تفاوت های عمده بین سیستم های

DCSقیمتی حداقل دو برابر و بیشتر از یک سیستم PLCبرای یک واحد با تعداد I/Oیکسان 

 :این مقایسه از نقطه نظرهای زیر قابل بررسی است. دارد

) برابر3 تا5/1( گرانتر استDCSسخت افزار-

 ) برابر10 تا5( خیلی گرانتر استDCSنرم افزار-

-DCS .  تخصص گرانتری را طلب می کندطراحی و پیاده سازی یک سیستم

 . هاستPLC طوالنی تر و گرانتر از آموزشDCSدوره آموزش سیستم-
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  سرعت )8-1-4

ز سرعت باالتری ها برای پردازش های دیجیتالی طراحی شده اتد، ذاتا اPLCاز آنجا که

 ها به دلیل وسعت و پیچیدگیDCSدر عین حال.  برخوردار هستندDCSنسبت به سیستم های

به همین علت، در مواقعی که الزم است.  داشته باشندPLCسیستم، نمی توانند سرعتی در حد یک

درجهبرای باال بردن, سیستم کنترل واکنش سریعی در مقابل رفتار پروسس از خود نشان دهد

 Emergency Shut مثل سیستم های قطع اضطراری.  ها استفاده می شودPLCاطمینان از

Down)یا(ESDاین سیستم.  که در پاالیشگاه ها، مجتمع های پتروشیمی و نیروگاه ها وجود دارد

 . استفاده می شودPLC ازHigh Speed Controlاصوال برای.  هستندPLCها نوعا
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پنجمفصل

های مطرح در دنیاDCSآشنایی با

DCS  با توجه به گستردگی و پیچیدگی آنها تنها در تکنولوژی طراحی و تولید سیستمهای

در ادامه به. اختیار سازندگان محدودی است که تعداد آنها نیز از انگشتان دو دست تجاوز نمی کند

 سیستم های ارائه شده توسط آنها خواهیم پرداختمعرفی سازندگان مطرح روز در دنیا و مشخصات

 :به شرح زیر
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•Industrial IT         ساخت شرکت                              سیستم     ABB

Fisher-Rosemount        ساخت شرکت        Delta Vسیستم                •

FOXBORO                  ساخت شرکت       I/A Seriesسیستم             •

Honeywell      ساخت شرکت                    Experion PKSسیستم      •

•Teleperm XP        ساخت شرکت                    سیستم      SIEMENS

SIEMENS        ساخت شرکت                   PCS7سیستم                    •

اخت شرکت            YOKOGAWA       سCENTUM 3000سیستم    •

هدف از این معرفی تنها آشنا شدن خواننده با سیستم های روز به کار گرفته شده در صنعت

 .است و به هیچ وجه مقایسه یا تاکید بر نقاط ضعف و قوت آنها مد نظر نمی باشد
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ABB از شرکتIndustrial IT  معرفی سیستم )1-5

DCS    : Industrial ITنام تجاری سیستم   

ABB ( ASEA Brown Boveri ):  شرکت سازنده



DCS ٤ -  ٥                                                                آشنايی با سيستمهای کنترل 

 تاریخچه )1-1-5

 و شرکتASEA AB از ترکیب شرکت سوئدی1687 در سالABB شرکت سوئیسی

 وDrive به بوجود آمد و فعالیت عمده آن در زمینه تولیدBrown Boveri ( BBC )سوئیسی

 که ازElsag Bailey با خرید شرکت ایتالیاییABB ،1998در سال. تجهیزات الکتریکال بود

، ) Bailey INFI 90 سازنده سیستم(  دنیا به شمار می رفتDCSسازندگان مطرح سیستمهای

.  شدProcess Automation را نیز بدست آورد و وارد بازDCSتکنولوژی



٥ -٥                                             مطرح در دنیا هایDCSآشنایی با: فصل پنجم

 سیستمهای ارائه شده )2-1-5

 نام دارد که مبتنی بر شبکهIndustrial IT 800x ABB ساختDCSآخرین سیستم

Ethernetو سیستم عامـل Windowsاز مــدل های قبـلی.  می باشدDCSساخت ABBمی 

 Bailey را نام برد که مدل بهبود یافتهSymphony / Harmony وFreelance 2000توان

INFI 90محسوب می شد  .



DCS ٦ -  ٥                                                                آشنايی با سيستمهای کنترل 

ر تدریجی سی )3-1-5

شکل روبرو روند پیشرفت و توسعه سیستم های

. را در دو دهه قبل نشان می دهدABBکنترل



٥ -٧                                             مطرح در دنیا هایDCSآشنایی با: فصل پنجم

   ساختار و معماری )4-1-5

.  را نشان می دهدIndustrial IT 800 xA مبتنی برDCSشکل زیر معماری یک سیستم



DCS ٨ -  ٥                                                                آشنايی با سيستمهای کنترل 

   مشخصات فنی سیستم )5-1-5

 اصلیBus   مشخصات )6-1-5

 . استEthernetباس اصلی سیستم



٥ -٩                                             مطرح در دنیا هایDCSآشنایی با: فصل پنجم

Expansion   نحوه )7-1-5

 I/O بهProfibus –DP از طریق ارتباطexpansionبرای می تواند800xA هر کنترلر

Sub-systemیا همان Rackهای I/Oمتصل شود  .

I/O Sub-systemهای ABBدر دو مدل ارائه شده اند  .

•800S

•900S

  800S )الف

برای کاربردهای متعارف

900S )ب

S900برای کاربری در محیط های 

Hazardousکه استاندارد های Intrinsically 



DCS ١٠ -  ٥                                                                آشنايی با سيستمهای کنترل 

Safetyمورد نیاز باشد طراحی شده است  .

Industrial IT  ویژگی های سیستم )8-1-5

 ازProfibus ( PA/DP ) , Foundation Fieldbusپشتیبانی پروتکل های مختلف

. جمله ویژگی های این سیستم به شمار می روند



 -١١                                             مطرح در دنیا هایDCSآشنایی با: فصل پنجم
٥

Fisher-Rosemount از شرکتDelta V  معرفی سیستم )2-5

   DCS Delta V :    نام تجاری سیستم

Emersonگروه از Fisher – Rosemount : شرکت سازنده



DCS ١٢ -  ٥                                                                آشنايی با سيستمهای کنترل 

  تاریخجه )1-2-5

 به عنوان بخشی از برنامه فضایی آمریکا1956 در سالRosemount شرکت آمریکایی

 دو شرکت1976تاسیس شد که عمدتا در زمینه کنترل حرکت فعالیت می نمود در سال

Emerson Electric , Rosemountری با خریدا1993 با همدیگر ترکیب شدند و در سال

 در منحصرا در Fisher – Rosemount زیر مجموعه جدیدی به نامFisher Controlشرکت

.  در سطوح مختلف فعالیت می نمایدProcess Automationزمینه



 -١٣                                             مطرح در دنیا هایDCSآشنایی با: فصل پنجم
٥

 سیستمهای ارائه شده ) 2-2-5

DCS  های قبلی این شرکت به ترتیبRS3ساخت(  وRosemount ( PROVOX ) 

 .بودندWindows NTتند که هر دو مبتنی بر  نام داش) Fisherساخت

        

 عرضه می شود کهDeltaV این شرکت با نام تجاریDCSدر حال حاضر آخرین سیستم

.  می باشدWindows XP و سیستم عاملEthernetسیستم کنترلی مبتنی بر شبکه



DCS ١٤ -  ٥                                                                آشنايی با سيستمهای کنترل 

 ساختار و معماری ) 3-2-5

 را نشان می دهدDeltaVشکل زیر معماری یک سیستم مبتنی بر



 -١٥                                             مطرح در دنیا هایDCSآشنایی با: فصل پنجم
٥

  مشخصات فنی سیستم )4-2-5

 . می باشدEthernetباس اصلی سیستم

تفاوت اصلی این دو.  موجود استMD Plus وMD در مدل هایDelta Vکنترلرهای

 .کنترلر در مقدار حافظه است

MD:                             14 MBحجم حافظه کنترلر•

MD Plus :                    48 MBترلرحجم حافظه کن•

 محسوب می شوند که پروسسور آنهاM5نسل بعدی کنترلرهای سریMDکنترلرهای سری

 . استMbps 100 ،   ده برابر بیشتر یعنیMbps 10 برابر سریعتر و سرعت شبکه آنها به جای4



DCS ١٦ -  ٥                                                                آشنايی با سيستمهای کنترل 

 اصلیBusمشخصات   )5-2-5

Busاصلی این سیستم Ethernetمی باشد . 

Expansion نحوه )6-2-5

 I/O 8 بهI /O هایی به نامRibbon Cableهر کنترلر در این سیستم می تواند از طریق

Rackبه شکل زنجیر وار متصل شود و در هر I/O Rackکارت8 می توان I/Oنصب کرد  .

 .طراحی شده اند کاناله8 کال در ظرفیتهایI/Oکارت های.  نصب کردI/Oکارت های



 -١٧                                             مطرح در دنیا هایDCSآشنایی با: فصل پنجم
٥

  سیستم مانیتورینگ )7-2-5

 Device Tag Signal )30000 حداکثرDeltaV ظرفیت نرم افزار مونیتورینگ سیستم

.  می باشد(



DCS ١٨ -  ٥                                                                آشنايی با سيستمهای کنترل 

DeltaV  ویژگی های سیستم )8-2-5

 است وFoundation Fieldbusاز مهمترین قابلیت های این سیستم ، پشتیبانی از پروتکل

 های متصلInstrument  وظیفه مدیریتAsset Managementنه نرم افزار به نامدر این زمی

. به سیستم را به عهده دارد

Delta Vرکن اصلی سیستم جامع کنترل پیشنهادی شرکت Emersonبه شمار می رود  .

ا از سطح فیلد تplant نام دارد، راه حلی برای اتوماسیون کاملPlantWebاین سیستم جامع که

 .سطوح باالی مدیریت تولید و برنامه ریزی را ارایه می دهد



 -١٩                                             مطرح در دنیا هایDCSآشنایی با: فصل پنجم
٥

FOXBORO از شرکتI/A Seriesمعرفی سیستم )  3-5

  DCS    : I/A Series   نام تجاری سیستم

Invensys  از گروهFOXBORO: شرکت سازنده



DCS ٢٠ -  ٥                                                                آشنايی با سيستمهای کنترل 

  تاریخچه )1-3-5

ز همان ابتدا به شهرتی جهانی در زمینه تاسیس شد و ا1908 در سالFOXBOROشرکت

Siebe گروه تجاری1990در سال. ساخت تجهیزات اندازه گیری و کنترل پروسس دست یافت

 نام دارد وInvensysاین گروه هم اکنون.  را خریدFOXBOROمرکب از چند شرکت انگلیسی،

 .باشد یEurotherm وWonderware،Triconexشامل شرکت های معروفی چون

  سیستمهای ارائه شده )2-3-5

DCSفعلی این شرکت سیستم I/A 50 Seriesو I/A 70 Seriesاست که مبتنی بر 

.  را پشتیبانی می کندUNIX و Windows است و هر دو سیستم عاملEthernetشبکه

یمبتن (I/A 30 Seriesو) 286مبتنی بر تکنولوژی (I/A 20 Seriesمدل های قدیمیتر

تفاوت. به ترتیب در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود میالدی به بازار آمدند) 386بر تکنولوژی

 .اصلی آنها در نوع پروسسورشان بود

FOXBOROهمچنین سیستم دیگری به نام A2 دارد که یک DCSکوچک در مقیاس 

PLCاست 



 -٢١                                             مطرح در دنیا هایDCSآشنایی با: فصل پنجم
٥

  ساختار و معماری )3-3-5

.  را نشان می دهدI/A Series مبتنی برDCSشکل زیر معماری یک سیستم



DCS ٢٢ -  ٥                                                                آشنايی با سيستمهای کنترل 

  مشخصات فنی سیستم )4-3-5

AWیا به عبارت دیگر سخت افزار کنترلر این DCSاز طـریق نوعی Busسـریــال به 

bus سرعت این . متصل می شود( Field Bus Module ) یا  FBM به نـامI/Oکارت های

2Mbpsمی باشد . 



 -٢٣                                             مطرح در دنیا هایDCSآشنایی با: فصل پنجم
٥

 . نام دارند را نشان می دهدFBM که در این سیستمI/Oماتیک کارت هایشکل زیر ش



DCS ٢٤ -  ٥                                                                آشنايی با سيستمهای کنترل 

  کنترلرها )1-4-3-5

 به شرح زیر(FCP : Field Control Processor) دارای سه تیپ کنترلرI/Aسیستم

 :می باشد

•FCP27032می تواند تا کنترلر عمومی محسوب می شودFBMرا بپذیرد 

•ZCP270120سوب می شود می تواند تا کنترلر عمومی محFBMرا بپذیرد 

•C60



 -٢٥                                             مطرح در دنیا هایDCSآشنایی با: فصل پنجم
٥

 اصلیBus  مشخصات ) 5-3-5

busموجود در سیستم Series  I/Aاز نوع High Speed Ethernetمی باشد که سرعت 

 نام دارد وMesh Control Network این شبکه . استMbps /1 Gbps 100آن        

Redundantاست . 



DCS ٢٦ -  ٥                                                                آشنايی با سيستمهای کنترل 

  سیستم مانیتورینگ )6-3-5

: سیستم مانیتورینگ شامل دو نرم افزار زیر است

•FoxDraw : برای طراحی صفحات گرافیکی و پیاده سازیAlarmو Event

•FoxView : این نرم افزار حالتrun-timeرا به اپراتور نشان می دهد . 

 و نیز تحت سیستمSolaris روی ماشین هایUNIXاین نرم افزارها قابل استفاده در محیط

و یا روی) FOXBORO پیشنهادیAW51) Monitoring Station رویWindowsعامل

. کامپیوترهای معمولی هستند

 . نام داشتI/A،(Display Manager) DMنرم افزار قبلی سیستم



 -٢٧                                             مطرح در دنیا هایDCSآشنایی با: فصل پنجم
٥

 نرم افزار کنترلی )7-3-5

 I/A یاIACCافزاری به نام ، نرمI/Aمحیط طراحی و پیاده سازی منطق کنترل در سیستم

Series Configuration Componentشکل زیر نمونه ای از شماتیک این نرم افزار.  می باشد

 .را نشان می دهد

 استفادهlogic برای پیاده سازیCFCهمانطور که مشاهده می کنید، در این مثال از مدل

 .شده است

 .اشد می ب8,0 این نرم افزار نسخهvesionآخرین



DCS ٢٨ -  ٥                                                                آشنايی با سيستمهای کنترل 

  ویژگی های سیستم )8-3-5

 را دارند و بنابراین به راحتیDIN Rail قابلیت نصب رویI/A Seriesتمامی کنترلرهای

 . نیز نصب شوندfieldمی توانند در



 -٢٩                                             مطرح در دنیا هایDCSآشنایی با: فصل پنجم
٥

HoneywellازشرکتExperionPKSسیستمیمعرف) 4-5

 :   DCS( Process Knowledge System )   نام تجاری سیستم

     Experion PKS

Honeywell: شرکت سازنده



DCS ٣٠ -  ٥                                                                آشنايی با سيستمهای کنترل 

  تاریخچه )1-4-5

 در ایالت ایندیاتای آمریکا تاسیس شد و در1904 به سالHoney wellشرکت آمریکایی

. آغاز در زمینه سیستمهای گرمایشی فعالیت می نمود

Honeywellجزو اولین سازندگان سیستم DCSمحسوب می شود  .

سیستمهای ارائه شده )  2-4-5

 نام داشت که بعد ها با مدلTDC2000 , Honeywell ساختDCSاولین سیستم

TDC3000مــدل هــای بعدی.  که هنـوز هم در بسیاری صنایع استفاده می شود جایگزین شد( 

Total Plant Solution ) TPSو TotalScapeنام داشت و در حال حاضر آخرین DCS

 به نام Ethernet نام دارد که مبتنی بر نوع بهبود یافتهExperion PKSرکت ،ساخت این ش

FTE( Fault Tolerant Ethernet ) و سیستم عامل Windows XPمی باشد  .



 -٣١                                             مطرح در دنیا هایDCSآشنایی با: فصل پنجم
٥

ساختار و معماری )  3-4-5

 نمایش داده شده استExperion مبتنی برDCSدر شکل زیر معماری یک سیستم

Remote
Server

Remote Users System
Server

OperatorSupervisory
StationsController

Engineering 
Station

wwwwww

Multi-loop
Controller

Direct I/O Module

Other Industrial Devices

Control Network

ت فنی سیستممشخصا )  4-4-5

ظرفیت سیستم.  ها در ارتباط هستندServer ها وOS باFTE از طریقC200کنترلرهای

.  باشندC200 تای آنها می توانند کنترلر99 است کهFTE Node عدد200



DCS ٣٢ -  ٥                                                                آشنايی با سيستمهای کنترل 

 اصلیBusمشخصات )  5-4-5

فته نوع بهبود یاFTE.  نام داردFault-tolerant Ethernet یاFTEباس اصلی سیستم

Ethernetاست و تکنولوژی آن نیز در انحصار شرکت Honeywellمی باشد . 

Redundant
Servers

Experion
Stations

Application
Control

Environment Engineering 
Tools

F
T
E

F
T
E

F
T
E

F
T
E

F
T
E

C200

F
T
E

F
T
E

F
T
E

 :Fault-tolerant Ethernetویژگی های

•performance  معمولیEthernet برابر بیشتر از10  دارای

•Deterministicپیش بینی پذیر. ( است( 

•Fault-tolerant) تحمل پذیر به خطا( 

.  معمولی نیز قابل اتصال استEthernet ندارد و بهبه سخت افزار مخصوصی نیاز•



 -٣٣                                             مطرح در دنیا هایDCSآشنایی با: فصل پنجم
٥

سیستم مانیتورینگ ) 6-4-5

Graphical Interfaceسیستم HMI Webنام دارد و مبتنی بر HTMLمی باشد  .

          
 . شامل چهار مانیتور می باشدExperion PKSیک سیستم اپراتوری

PKSویژگی های سیستم )  7-4-5

 استفاده شده و از پروتکل های زیرSCADA, DCS , PLC می تواند به عنواناین سیستم

. پشتیبانی می کند

oDevice Net

oModbus 

oProfibus

oFoundation Fieldbus

oHART



DCS ٣٤ -  ٥                                                                آشنايی با سيستمهای کنترل 

SIEMENS از شرکتPCS7معرفی سیستم)  5-5

DCS: ( Process Control System ) PCS7نام تجاری سیستم

SIEMENS A&D: هشرکت سازند

Automation and Drive 



 -٣٥                                             مطرح در دنیا هایDCSآشنایی با: فصل پنجم
٥

  تاریخچه )1-5-5

 به عنوان ارائه دهنده خدمات تلگراف در آلمان تاسیس شد و در سال1847زیمنس در سال

های بعد به فعالیت در زمینه برق و کنترل پرداخت اولین سیستم کنترل مدوالر زیمنس به نام

SIMATICمنس هم اکنون بزرگترین شرکت تولید کننده تجهیزاتزی. عرضه شد1959 در سال

. برق و کنترل در اروپا به شمار می رود و دارای دپارتمان های متعدد در زمینه های مختلف است

PCS7از تولیدات دپارتمان(Automation & Drive) A&Dزیمنس محسوب می شود  .

  سیستمهای ارائه شده )2-5-5

 وEthernet می باشد که مبتنی بر تکنولوژی6,0 نسخهPCS7سیستمVersionآخرین

مدل های قبلی روی سیستم عامل های.  می باشدWindows XPسیستم عامل

Windows2000( Version 4 ) Windows NT4 , ( Version 5 )کار می کردند  .



DCS ٣٦ -  ٥                                                                آشنايی با سيستمهای کنترل 

 ساختار و معماری )3-5-5

ا نشان می دهد رPCS7 مبتنی برDCSشکل زیر معماری یک سیستم
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 -٣٧                                             مطرح در دنیا هایDCSآشنایی با: فصل پنجم
٥

  مشخصات فنی سیستم )4-5-5

PCS7بر مبـنای مفهــوم Client / Server کار می کند  .Busاصلــی آن Ethernetو 

I/O Busها از نوع Profibusهستند  .

 می باشد و بــرایSIMATIC S7-400 سریHardware مبتنی برPCS7سخت افزار

برای . استفاده می شود S7-400 و S7-300 آن نیــز از هر دو سـریI/Oکارت های

 نیز استفاده میS7 های سریPLCکه برای (WinCCمانیتورینگ نیز نرم افزار چند منظوره

 .به کار می رود) شود

. عدد می باشد256000 در سیستم مانیتورینگ تاTag ظرفیت ایجاد
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 اصلیBus  مشخصات )5-5-5

 . می باشدIndustrial Ethernet وEthernetباس اصلی سیستم

Expansion  نحوه )6-5-5

 . استفاده می شودProfibus-DP ها از شبکهI/O Rackبرای اتصال کنترلر مرکزی به

  سیستم مانیتورینگ )7-5-5

 . استفاده می شودWinCC از نرم افزار جامعPCS7برای مانیتورینگ سیستم

PCS7  ویژگی های) 8-5-5

PCS7در مدل های Dual Redundantو Fail – Safe عرضه می شود و در نتیجه     

. می تواند برای نیاز مختلف به سادگی استفاده شود و از لحاظ قیمت بسیار قابل رقابت باشد



 -٣٩                                             مطرح در دنیا هایDCSآشنایی با: فصل پنجم
٥
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AS 414 H/F / AS 417 H/F

ET 200M
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PCS7قسمتی از مدل  جامع اتوماسیون Plantشرکت  زیمنس به  نام ارائه شده توسط           

 (Totally Integrated Automation ) TIAمحسوب می شود . 

TIAاتوماسیون را از سطح فیلد تا سطوح باالی مدیریت تولید در بر می گیرد . 



 -٤١                                             مطرح در دنیا هایDCSآشنایی با: فصل پنجم
٥

SIEMENS از شرکتTeleperm XPمعرفی سیستم ) 6-5

DCS: Teleperm XP ( TXP)نام تجاری سیستم

SIEMENS PG: شرکت سازنده

Power Generation 
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  تاریخچه )1-6-5

 نام داشت در سالKWU ( KraftWerk Union )زیمنس که نام قبلی آنPGدپارتمان

 در زمینهSiemens PG.  تشکیل شدSiemens و بخشی ازAEG  از ترکیب شرکت1969

و در این ارتباط با شرکتهاییتولید برق و تجهیزات نیروگاهی اعم از توربین و ژنراتور فعالیت می کند

  و (Nuclear Power Plant )  تولید بــرق اتـمــی FRAMATOME ANPنظیر

VOITH  ( Hydro Power Plant ) برای تولید برق آبی   همکاری دارد 

  سیستمهای ارائه شده ) 2-6-5

DCSفعلی این شرکت سیستم Teleperm XPاست که مبتنی بر مدل Industrial 

Ethernetو سیستم عامل UNIXمی باشند ، که جایگزین مدل قبلی Teleperm Mاین.   شد

اعم از نیروگاههای اتمی ، گازی ، بخار و سیکل( سیستمها عمدتا برای اتوماسیون نیروگاهی  

. طراحی و استفاده شده اند) ترکیبی



 -٤٣                                             مطرح در دنیا هایDCSآشنایی با: فصل پنجم
٥

  سیر تدریجی ) 3-6-5

 .ترل پروسس زیمنس را نشان می دهدشکل زیر روند تاریخی سیستم های کن

1960 1970 1980 1990 2000

OLC and CLC

open loop control (OLC)

closed loop control (CLC)
TELEPERM A

SIMATIC G

TELEPERM B

TELEPERM C

TELEPERM ME

TELEPERM XP

SIMATIC P

SIMATIC S5

BELT-D

ISKAMATIC B
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 ساختار و معماری ) 4-6-5

.  را نشان می دهدTeleperm XP مبتنی برDCSشکل زیر معماری یک سیستم

SIMATIC S5
SIMATIC S7

Operation and Management Operation and Management 
System OM 650System OM 650

Engineering System Engineering System 
ES 680ES 680

Plant busPlant bus

Process operation
Process information
Process management

Engineering
Commissioning
Maintenance

Diagnostics System 
DS 670

I&C fault analysis

Terminal busTerminal bus

Basic
Automation
system

AS 620 B

Failsafe
Automation
system

AS 620 F

Turbine
Automation
system

AS 620 T



 -٤٥                                             مطرح در دنیا هایDCSآشنایی با: فصل پنجم
٥

یا به صورت کاملتر در شکل زیر

OT : Operating Terminal

ET : Engineering Terminal

OM : Operation & Monitoring

ES : Engineering Station

DS : Diagnostic Station

AP : Automation Processor
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مشخصات فنی سیستم ) 5-6-5

APیا به عبارت دیگر سخت افزار کنترلراین DCSمبتنی بر PLCهای سری   S5-155 

 به نـامI/O سـریــال به کارت هایBus که از طـریق نوعی(CPU 948R )زیمنس می باشد

FUMیا    ( Function Module )متصل می شود 

. 

Profibus-DPهمچنین می توان با استفاده از

 هاAP را نیز بهS7-300 از نوعI/Oکارت های

 .متصل کرد

 سیستمی به نامTXPمعموال در کنار سیستم

SYMADINEبرای کنترل توربین بخار و سیستم 

ESDاز نوع S7-F ) که جایگزین مدل قبلیS5 – F

. استفاده می شود) شده است

 را نشانTXPشکل روبرو یک پانل استاندارد

 .می دهد



 -٤٧                                             مطرح در دنیا هایDCSآشنایی با: فصل پنجم
٥

  کنترلرها ) 1-5-6-5

      به شرح زیر(AP : Automation Processor) دارای سه تیپ کنترلرTXPسیستم

 :می باشد   

•AS 620 Bیا Basic Automation Systemکنترلر عمومی محسوب می شود 

•AS 620 Fیا Fail-safe Automation Systemبرای پروسه های نیروگاهی 

 .حساس و پرخطر نظیر بویلر استفاده می شود

•AS 620 Tیا Turbine Automation Systemبرای کنترل توربین بخار به کار 

.می رود
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 اصلیBus  مشخصات ) 6-6-5

 می باشند که باIndustrial Ethernet از نوعTXP موجود در سیستمbusهر دو

 . کار می کنندSIMATIC NETتکنولوژی انحصاری زیمنس به نام

CPCPCPCP

CPCP CPCP

SIMATIC S5/S7SIMATIC S5/S7ASAS

Industrial EthernetIndustrial Ethernet IndustrialIndustrial
EthernetEthernetbridgebridgebridgebridge

OMOM ESES

bus بهCP (Communication Processor) ها با کارت هایی به نامstationتمامی

 .وصل می شوند



 -٤٩                                             مطرح در دنیا هایDCSآشنایی با: فصل پنجم
٥

  سیستم مانیتورینگ ) 7-6-5

PU وSUی به نام هاstation شامل دوOperation & Monitoring یاOMبخش

 :می باشد که عملکرد آنها به شرح زیر است

SUیا Server Unitوظیفه ذخیره سازی (Logging)داده ها و اطالعات پروسسی را به 

 .عهده دارد

PUیا Process Unitعمل updateدر حقیقت.  کردن صفحات گرافیکی را انجام می دهد

 . ها محسوب می شوندOT برایserver به نوعیPU وSU شاملOMمجموعه

PUPU SUSUPUPU ...

Terminal bus Terminal bus 

OTOTOTOT OTOT

Plant busPlant bus
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         استفادهDynavis به نامUNIXبرای طراحی صفحات گرافیکی از نرم افزاری تحت

 .شکل زیر نمونه ای از شماتیک گرافیکی با سبک خاص این نرم افزار را نشان می دهد. می شود



 -٥١                                             مطرح در دنیا هایDCSآشنایی با: فصل پنجم
٥

  نرم افزار کنترلی ) 8-6-5

 بهUNIX ، نرم افزاری تحتTXPدر سیستممحیط طراحی و پیاده سازی منطق کنترل

 .شکل زیر نمونه ای از شماتیک این نرم افزار را نشان می دهد.  نام داردFUP Editorنام

 استفادهlogic برای پیاده سازیCFCهمانطور که مشاهده می کنید، در این مثال از مدل

 .شده است
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  ویژگی های سیستم ) 9-6-5

 برای شناسایی اداوات و تجهیزات موجود در نیروگاهKKSز مدلی به نام اTXPدر سیستم

استفاده می شود و به تمامی عناصر موجود در سیستم اتوماسیون از جمله برنامه های کنترلی نیز

کدگذاری بر اساس محل نصب، نوع پروسه، شماره و.  جداگانه اختصاص داده می شودKKSیک

 .نوع کاربرد صورت می گیرد

HRSG�1 LP DRUM LEVEL�1     1-HAD10-CL001

IP FEED WATER CONTROL VALVE�1    1-LAB20-AA001



 -٥٣                                             مطرح در دنیا هایDCSآشنایی با: فصل پنجم
٥

 از شرکتCENTUM 3000 R3سیستممعرفی) 7-5

YOKOGAWA

DCS: CENTUMنام تجاری سیستم

YOKOGAWA: شرکت سازنده
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  تاریخچه )1-7-5

.  به بازار عرضه شد1975 در دنیاست که در سالDCSناین شرکت ژاپنی سازنده اولی

YOKOGAWA مانند اکثر شرکت های ژاپنی در سال های دهه پنجاه و شصت میالدی به 

نسخه برداری و کپی کردن سیستم های آمریکایی می پرداخت و اکثرا تجهیزات ابزاردقیق شرکت

FOXBOROیکایی به بازار عرضه می شدند را تولید می کرد که بعضا حتی با همان نام آمر. 

  سیستم های ارایه شده  )2-7-5

 میCENTUM CS R3,06 , YOKOGAWA ساختDCSآخرین مدل سیستم

 ساختDCSمدل های قبلی  .  استفاده می کندWindows XPباشد که از سیستم عامل

YOKOGAWAبا نام های CENTUM-CS CENTUM-V ,Micro XLارائه شده اند  .



 -٥٥                                             مطرح در دنیا هایDCSآشنایی با: فصل پنجم
٥

معماری وساختار    )3-7-5

.  در شکل زیر معرفی شده استCENTUMساختار و معماری

مشخصات فنی سیستم )  4-7-5

Rack، افقی شامل کنترلرها در این سیستم FCS  )Field Controller Station ( 

. د تقسیم می شون Enhanced , Compact , Standardنامیده می شوند که به سه مدل

در(  می باشد( FCU ) در سایر حافظه کارت کنترلرEnhanced, Standardتفاوت دو مدل

Enhanced 32 ، در مدل16MBمدل استاندارد
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همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، بر خالف سیستم های دیگر چیدمان کارت ها از

 .راست به چپ می باشد

) لیون در صورت ارتقاء نرم افزاریک می ( 100000:  هاTagتعداد

 عددdomain : 64 در هرFCS وHISتعداد

 عددdomain : 124 در هر( Switch , Router ,.… )تعداد سایر دستگاهها

.  عدد16:  های متصل به همdomainتعداد



 -٥٧                                             مطرح در دنیا هایDCSآشنایی با: فصل پنجم
٥

 ظرف چند سال گذشته کامال تغییر کرده وCENTUM سریDCSسخت افزار کارت های

 بتدریج در حالRIO عرضه می شود که البته مدل قدیمی ترFIO وRIOون در دو مدلهم اکن

.  می باشدFIOجایگزین شدن با مدل جدیدتر

 اصلیBus  مشخصات )5-7-5

 نامVnet / IP , CENTUM سیستمPlant busپروتکل شبکه ارتباطی استفاده شده در

 ( IEEE802,3 است و در آن استانداردYOKOGAWAدارد که تکنولوژی آن منحصر به خود

Ethernet .  می باشدBus 1Gbpsسرعت این. دیگری به کار رفته است ) استاندارد شبکه

 نام داشت که باVnet استفاده می شودCENTUMپروتکل دیگری که در مدل های قبلی

از تجهیزاتVnet /IP  بوده درMbps 10 کار میکرد و سرعت آنToken Passingاستاندارد

 گرانقیمت ساخت سازندهHardware استفاده می شود و نیاز به Ethernetاستاندارد شبکه های

.  ندارد
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Expansion  نحوه )6-7-5

:  از دو روش استفاده می شودCENTUM در سیستمFCS بهI/O هایRackبرای اتصال

صات آن بهکه مشخLocal Nodes )( های محلیRack برایESBروش)1

 :شرح زیر است

)  عدد در صورت ارتقاء نرم افزار10(  عدد3: قابل اتصال Nodeماکزیمم تعداد•

دارد : Redundancyپشتیبانی•

mbps 128: سرعت انتقال اطالعات•

YOKOGAWAنوع مخصوص ساخت خود: کابل ارتباطی•

) یک پانل نصب شوند ها درRack وFCSیعنی(  متر10: حداکثر بعد مسافت•



 -٥٩                                             مطرح در دنیا هایDCSآشنایی با: فصل پنجم
٥

 : با مشخصات زیرRemote I/O( Remote Node ) برایERروش)2

)  عدد در صورت ارتقاء نرم افزار14(  عدد3 قابل اتصالNode ماکزیمم تعداد•

دارد : Redundancyپشتیبانی•

Mbps 10: سرعت انتقال اطالعات•

کابل کواکس: کابل ارتباطی•

 کیلومتر در مجموع2 وSegment متر هر185 : حداکثر بعد مسافت•
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  سیستم مانیتورینگ )7-7-5

HIS.  اطالق می شودHMI بهHIS(Human Interface Station)  ، نامDCSدر این

YOKOGAWAمی تواند یک کامپیوتر معمولی باشد و نوع صنعتی آن باشد که توسط خود

.  استساخته می شود و دارای صفحه کلید مخصوص

  

Server چیزی یه عنوانDCSهمانطور که در معماری سیستم مشاهده می شود ، در این

 در ارتباطPlant Bus ها برای انتقال و دریافت اطالعات مستقیما باHISوجود ندارد و تمام

HIS معمولی نیز بینEthernet اصلی یک شبکه کمکی از نوعBusبرای کاهش ترافیک. هستند

.  ها نمی آید ،از آن استفاده شودFCSها برقرار می شود تا برای رد و بدل اطالعاتی که مستقیما از

 . مشخص شده اندBus2 وBus1این دو شبکه در شکل با



 -٦١                                             مطرح در دنیا هایDCSآشنایی با: فصل پنجم
٥

8-7-5(   CENTUM ویژگی های سیستم

 است وFoundation Fieldbusاز مهمترین قابلیت های این سیستم ، پشتیبانی از پروتکل

 هایInstrument  وظیفه مدیریتPlant Resource Managerدر این زمینه نرم افزار به نام

. متصل به سیستم را به عهده دارد

 CENTUMرکن اصلی سیستم جامع کنترل پیشنهادی شرکت Emersonبه شمار     

 مدلی برای اتوماسیونYOKOGAWA نام دارد،PlantWebاین سیستم جامع که. می رود

این سیستم.  از سطح فیلد تا سطوح باالی مدیریت تولید و برنامه ریزی را ارایه می دهدplantکامل

Enterprise Technology Solutionیا به اختصار ETSنام دارد  .
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 در سطح دومProduction Control System تحت عنوانCENTUMترلسیستم کن

 .این مدل قرار دارد



 -٦٣                                             مطرح در دنیا هایDCSآشنایی با: فصل پنجم
٥

DCS  بازار جهانی سیستم های )8-5

 83/6 قریب به2001 در سالDCSبنا بر یک گزارش آماری فروش جهانی سیستم های

. لیون دالر برسد بی10 به رقم2008بیلیون دالر بوده که پیش بینی می شود این مبلغ تا سال

 قابلیت های مشابهی را برای کنترل پروسس در صنایعDCSاکثر سازندگان سیستم های

بزرگی چون نفت و گاز و پتروشیمی، فوالد، سیمان و امثالهم ارایه می دهند و انتخاب یکی از بین

ون مهمترینتاکن. آنها به صورتی که بر اساس قابلیت های سیستمی بهتر باشد، چندان عملی نیست

 .معیار مشتریان در انتخاب یک سازنده، قیمت، سرویس و پشتیبانی و مواردی مشابه بوده است

،(Openness)با توجه به رشد روز افزون فن آوری شبکه های کامپیوتری و عمومی شدن

DCS که عدم وابستگی به سازنده خاص را( نیز به سمت استفاده از شبکه های مشابهسیستم های

، تقویت و تکمیل نرمDCSچالش دیگر در رقابت بین سازندگان. حرکت می کنند)  دنبال داردبه

) که معموال بار مالی باالیی دارد(افزار های به کار رفته در سیستم است، به نحوی که زمان مهندسی

 .به حداقل ممکن کاهش پیدا کند
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.  عرضه می کنندMini-DCS وDCSاکثر سازندگان سیستم های خود را در دو سطح

Mini-DCSها از لحاظ قیمت با PLCها برابری می کنند، در عین حالیکه قابلیت های یک 

 : ها می توان به موارد زیر اشاره کردMini-DCS از جمله . را ارایه می کنندDCSسیستم

•PCS7از Siemens

•CENTUM CS 1000از YOKOGAWA

•A2 Seriesو Micro-I/Aاز FOXBORO

چون به.   نیز گفته می شودHybrid Control System ها اصطالحاMini-DCSبه

 . به شمار می روندDCS وPLCنوعی ترکیبی از




