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ث 

 مقدمه
. کننـد  امروزه تکنولوژیها و صنایع، روند رو بـه رشـد و سـریعی را در سراسـر جهـان دنبـال مـی                      

ق نیز که در صنایعی همچون هوا و فضا، کشـتیرانی، اتومبیـل، نفـت و                های کنترل و ابزار دقی      سیستم
گاز و پتروشیمی و غیره کابرد دارند، از این قاعده پیروی کرده،  هر روز  تغییـرات وسـیعی در آن            

به روز بودن با دانش سیستمهای کنتـرل و ابزاردقیـق ، نیـاز بـه آشـنایی بـا ایـن                     . صورت می گیرد    
در این مجموعه گردآوری    . یم اولیه ، تئوری و کاربرد آنها در صنعت دارد           سیستمها و شناخت مفاه   

 ، سعی گردیده است تا به طور کلی خواننـده ، بـا            "3سیستمهای کنترل  اصول اساسی  " عنوانشده با   
توجه به محدودیت زمان و گستردگی مطالب، با تعـدادی از روشـها و اصـول سیسـتمهای کنتـرل و             

بیشتری در صنعت فعلی دارنـد، آشـنا گـردد و در صـورت نیـاز بـه جزئیـات                    ابزاردقیق که کاربرد    
بیشتر، با مراجعه به فهرست منابع که در انتهای هر بخش آمده است، بتواند بـه اطالعـات جزئـی و                     

هر بخش با آشـنایی بـا اهـداف آن مجموعـه آغـاز شـده و بـا شـرح                     . کاملتری دسترسی پیدا کند   
پرسشهای برگزیده در انتهـای هـر بخـش نیـز           . ال گردیده است  مختصر و طبقه بندی شده ای دنب      

امید است این مجموعه کوتاه     . برای یادآوری میزان یادگیری و دقت خواننده مطرح گردیده است         
و محدود که مطمئناً فاقد نقص نمی باشد ، نگرشی بلند به دریای سیستمهای کنترل و ابزاردقیـق و                   

 .تر در خواننده محترم ایجاد کندتحریکی برای فراگیری بیشتر و مفید



 

 ره آوران فنون پتروشیمی شرکت  1  3کنترل های  سیستماصول اساسی 
 

 

 

 
 
 
 

 فصل اول
 (Ratio Control) کنترل نسبت



 

 ره آوران فنون پتروشیمی شرکت  2  3کنترل های  سیستماصول اساسی 
 

 

 اهداف آموزشی
 آشنایی با مفهوم کنترل نسبت -1

  کنترل نسبتمتداول های بردکار -2

  در سطوح پیشرفتههای کنترل نسبتبردکار -3

 کنترل نسبت روشهای افزایش دقت در -4

  در صنعتکنترل نسبت اهمیت -5
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 هم مقد-1-1
هرگاه در پروسه ای ، دو یا چند سیال بخواهند با نسـبت دبـی مشـخص بـا یکـدیگر ترکیـب                       

 بـه  Ratio Controller ه کمـک  ب می توان،) حتی در صورتیکه میزان دبی آنها تغییر کند (شوند 
 .این خواسته رسید 

 :انجام داد نیز  می توان کارهای زیر را Ratio Controllerبا استفاده از 

 ترکیب دو یا چند سیال برای تولید مخلوطی با ترکیب معین 

 ترکیب دو یا چند سیال برای تولید مخلوطی با خواص فیزیکی معین 

 نگهداری مخلوط صحیح هوا و سوخت برای احتراق 

 

 Ratio Controlکاربرد  -1-2
 . نشان داده شده است Ratio Control مثالی برای کاربرد 1-1در شکل 

 

 

 

 

 

 

 
 Ratio Control مثالی از -1-1شکل 

 

 در ایـن حلقـه   Wild Flow. کم یا زیاد می شود ،  Wild Flow با تغییر FIC-102فلو کنترلر 
 در Controlled Flowاز طرفی . کنترل نمی گردد و ممکن است در حلقه دیگری کنترل گردد 

مقدار اندازه گیری شـده      از حاصلضرب    FIC-102 کنترلر   Setpoint. این حلقه کنترل می گردد      
Wild Flow توسط FT-101 در یک مقدار عددی ، توسط FF-102 به کنترلر FIC-102 اعمال 
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 در مقدار عددی ضرب می شود که ممکن است ثابت باشـد یـا توسـط    Wild Flow  .گردد می
 .اپراتور قابل تنظیم باشد 

صورت می گیـرد مـی    Cascade Control که توسط (Tracking Control)کنترل مسیریاب
 . انجام شودRatio Controlتواند توسط 

مـی توانـد بـرای      نیـز    PIDاگر مشخصه فیزیکی سیال ترکیبی اندازه گیری شود ، یک کنترلر            
 .  به کار رود Ratioرسیدن به مقدار 

برای مثال ، اندازه گیری دانسیته ، رنگ یا مشخصه دیگر می تواند برای کنترل آن مشخصه با                  
 . استفاده شود Ratioتغییر 

.  فلـو را کنتـرل مـی کنـد           FIC-102.  سه سطحی را نشان می دهد        Cascade یک   1-2شکل  
Ratio   کنترلر FF-102      اولیه به کنترلر ، FIC-102        است اما ثانویه به کنترلـر AIC-103    اسـت  .

AIC-103کنترلر اولیه در باالترین سطح است . 

 
 Ratioبرای کنترل  سه سطحی Cascade مدار یک -2-1شکل 

، خروجی آن کنترلر  .  متصل می شود     AIC-103 ، سیگنال آناالیزر به کنترلر       2-1مطابق شکل   
-AIC ، اپراتـور ممکـن اسـت کنترلـر           Ratioبرای تنظیم دستی     . را تعیین می کند    Ratioمقدار  

 . قرار دهد و آنگاه خروجی را تنظیم کند Manual را در مود 103

 به منظور دسـتیابی بـه       3-1می توان از مدار مشابه شکل        ،   Ratioنترل  کدر سطوح پیشرفته    
 :اهداف زیر استفاده کرد

 (Blending Cost)کاهش هزینه های ترکیب 
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 کنترل موجودی در حال تغییر 

 (Re-Blending)کاهش هزینه های ترکیب مجدد 

 آمادگی یکپارچه شدن با سیستم های دیگر 

 سهولت کار اپراتوری 

 هبود کیفیت کنترلب 

 ترکیب بدون اشکال و نقص 

 
 Ratio مثالی از افزایش دقت برای کنترل -3-1شکل 

 : استفاده کرد  نیز  می توان در موارد زیرRatioاز کنترلر 

 دوز شیمیایی 

 (Water Treatment)گندزدایی آب 

 کلر دار کردن 

 مخازن ترکیب 

 زباله سوزها 

 کنترل گاز کوره 

 



 

 ره آوران فنون پتروشیمی شرکت  6  3کنترل های  سیستماصول اساسی 
 

 

 آزماییخود
1- Ratio Controlشرح دهید  به چه مفهومی است ؟ کاربرد آنرا . 

 . را با رسم شکل شرح دهید Ratio Controlمثالی از کاربرد  -2

 ، از ترکیب کنترلی دیگری اسـتفاده نمـود   Ratio Controlآیا می توان به جای استفاده از  -3
 .؟ شرح دهید 

  توان استفاده نمود ؟ در چه مواردی میRatio Controlاز  -4

  در کجا استفاده شده است ؟Ratio Controlدرصنعت شما ، از  -5
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 فصل دوم
 PLCشناخت مدار کنترل 

)Programmable Logic Controller( 
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 اهداف آموزشی
   با تجهیزات جانبیPLCنمای کلی ارتباط  و PLCمفهوم 

 PLCآشنایی با تاریخچه 

 IEC1131د  استاندارآشنایی با

   در سطوح کنترل صنعتیPLCموقعیت 

 PLCمزایا و معایب 

 PLC واحدهای اختیاریاجزای اصلی و 

 PLCسازندگان 

 PLCخطاهای عملیاتی 

 PLC زبانهای برنامه نویسی

 PLCمالحظات مربوط به محیط کار 
 PLCتعمیر و نگهداری روشهای 
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 مقدمه -2-1
Programmable Logic Control(PLC)    کنترل کننده برنامه پذیری اسـت کـه از خـانواده 

ها  ورودی.  در مقاصد صنعتی بکار می رود        عمدتاً،  این کنترل کننده    . کامپیوترها بشمار می آید     
گیرد و بر اساس برنامه ای که در حافظه آن نوشـته شـده ، خروجـی هـای الزم را بـرای                        را می 

 .ر می نماید ی که تحت کنترل آن است صادفرآیندماشین یا 

 
  با تجهیزات جانبیPLC نمای کلی ارتباط -1-2 شکل

از سه قسـمت اصـلی یعنـی مـدولهای ورودی ،             2-2مطابق شکل    PLCبنابراین در نگاه اول ،      
CPU          مـدول ورودی ، سـیگناهای متنـوع دیجیتـال یـا            .  و مدولهای خروجی تشکیل شـده اسـت

 CPUکـه بـرای    (0,1)را بـه سـیگنالهای منطقـی     قبول می کند و سپس آنها     Fieldآنالوگ را از    
 مطابق با برنامه ای کـه قـبالً کـاربر در حافظـه آن               CPU .قابل پردازش باشد تبدیل می نماید       

ذخیره کرده است دستورات کنترلی را اجرا کرده ، خروجی الزم را بصـورت سـیگنالهای منطقـی        
مزبور را به فرم دیجیتال یا با تبدیل بـه          این مدولها ، سیگنالهای     . فرستد   به مدولهای خروجی می   

 . ارسال می نمایند(Actuators) مانند عملگرهاFieldآنالوگ به تجهیزات 
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 PLCنمای کلی  -2-2شکل 

 ، کـامالً سـخت       در صنعت مورد اسـتفاده قـرار گیـرد ، مـدارهای کنترلـی              PLCقبل از اینکه    
این مدارها بر اساس رله هـا طراحـی و سـپس سـیم بنـدی مـی              . ند   بود (Hard-wired)افزاری
 بزرگترین عیب این روش آن بود که کـوچکترین تغییـری در سیسـتم کنتـرل ، مسـتلزم                    .شدند

تغییر سخت افزار و سیم کشی بود که عالوه بر هزینه زیاد ، زمان زیادی را نیز بـرای اجـرا نیـاز                       
 این مدارها چندان ساده نبـود       (Ttoubleshooting)ابیداشت و در هنگام بروز خطا ، کار عیب ی         

بسـادگی قابـل برنامـه ریـزی بـود و           .  مسایل فوق را بهمراه نداشت       PLCسیستم جدید یعنی    . 
 .تغییر در سیستم کنترل با تغییر در نرم افزار برنامه کنترل بسهولت امکان پذیر می شد 

 1968هـا در سـال      PLCرد کـه اولـین      می توان اشاره ک    را چنین    PLCبطور خالصه تاریخچه    
در .  به آنها اضـافه شـد   (Communication)  قابلیت برقراری ارتباط70در دهه   . ساخته شدند   

 اسـتاندارد برنامـه نویسـی       90 پروتکل های ارتباطی استاندارد شد و بـاالخره در دهـه             80دهه  
PLC یعنی استاندارد IEC1131ارائه گردید . 

PLCمطابق شکل زیر قرار گیرد  یکی از سطوح کنترلی، می تواند حداقل در : 

 
   در سطوح کنترل صنعتیPLC موقعیت -3-2شکل 

 
Input 

Module 

 
CPU 

(Central Processing Unit) 

 
Output 
Module 
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 IEC1131استاندارد  -4-2شکل 

 IEC1131استاندارد  -2-2
ــال  ــص در  1979در ســ ــروه متخصــ ــک گــ  یــ

International Electro-technical 
Commision(IEC) کــار بررســی جــامع PLC هــا را

عهـده  شامل سخت افزار ، برنامه نویسی و ارتباطات ب        
هدف این گروه تدوین روشهای اسـتانداردی       . گرفت  

که جنبه های مختلف این وسیله از طراحی سخت         بود  
ــزی    ــا نصــب ، تســت ، برنامــه ری ــه ت ــزار گرفت و اف

پوشـش دهـد و توسـط سـازندگان         ارتباطات آنـرا    
PLC بکار گرفته شود . 

  : از بخشهای زیر تشکیل شده استIEC1131استاندارد 
 (General Information)ت کلی اطالعا-1بخش 

 Equipment Requirements and)  ملزومـات سـخت افـزاری و آزمایشـها    -2بخش 

Test) 
 :  شامل(Programming Languages) زبانهای برنامه نویسی-3بخش 

Instruction List(IL)  
 Function Block Diagram(FBD) 
 Ladder Diagram(LD) 
 Structured Text(ST) 
 Sequentional Function Control(SFC) 

 (User Guidelines) راهنمای کاربران-4بخش 

 (Communication) ارتباطات-5بخش 

 . این بخش خالی است و برای استفاده در آینده رزرو شده است -6بخش 
 (Fuzzy Control Programming) برنامه نویسی کنترل فازی-7بخش 

 رنامه نویسی راهنمای کاربرد زبانهای ب-8بخش 
 (Guidelines for application of programming languages) 
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 PLC مزایا و معایب -2-3
 : عبارتند از PLCبعضی از مزایای اساسی استفاده از 

 انعطاف پذیری -1

 اعمال تغییرات و تصحیح خطاها -2

 تعداد بسیار زیاد کنتاکتها -3

 هزینه کمتر -4

 (Pilot Running)اجرای آزمایشی -5

 (Visual Observation)نظارت عینی -6

 سرعت عمل -7

 سادگی روش برنامه نویسی بولی یا نردبانی -8

 قابلیت اطمینان و نگهداری -9

 سادگی قرار گرفتن اجزای سیستم کنترل -10

 مستند سازی -11

 امنیت -12

 سهولت تغییرات با برنامه نویسی مجدد -13

 : عبارتند از PLCبکارگیری سیستمهای برخی از معایب یا توجهات خاص در 
 تکنولوژی جدیدتر -1
 کاربردهایی با برنامه ثابت -2

 مالحظات محل کار -13

 عملکرد ایمن در مقابل اشتباه -14

 عملکرد مدار ثابت -15
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 PLC سیستم کلی -2-4
 و نحوه ارتباط آنها را بصورت بلوکی نشـان مـی   PLC چهار واحد اصلی یک سیستم   5-2شکل  

 : این چهار جزء اصلی عبارتند از .هد د
 است که از سه قسمت کوچکتر       PLCمغز یا قلب سیستم      : (CPU)واحد پردازنده مرکزی   -1

 :زیر تشکیل شده است 

 پردازشگر -3-1
 حافظه -3-2

 منبع تغذیه -3-3

 Programmer/Monitor (PM)مونیتور / برنامه ریز -1

 خروجی/مدولهای ورودی -2

 سه هابدنه و قف - 3

 : عبارتند از PLCواحدهای اختياری در يک سيستم 

 چاپگر 

 (Program Recorder/Player)ذخیره ساز و بازیاب برنامه 

 
  و اتصاالتPLC طرح سیستم -5-2شکل 
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 PLC سازندگان -2-5
که سازندگان  ارائه می کند     PLC راهنمای کاملی برای     I&CSهر سال در ماه مارس ، مجله        

 :این لیست شامل موارد زیر است .  ها و محصوالت آنها را برمی شمارد کنترل کننده

 نام کارخانه 

  تولید شدهPLCفهرستی از مدلهای  

 حافظه ، نوع و اندازه آن 

 PIDقابلیت های ورودی و خروجی ، امکانات آنالوگ ، وجود ترکیب  

 زبانهای برنامه نویسی 

 ... و Manual, CRT, Tapeابزار برنامه نویسی شامل  

 قابلیت های شبکه 

 ...متفرقه شامل پردازش حسابی ، آزمایش عیب یابی و مستند سازی و  
 .د گرد معرفی می PLCتولید کننده  چندنام  1-2در جدول 
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31. Honeywell 
32. Horner Electric 
33. Icon Corp. 
34. Idec Corp. 
35. International Parallel Machines 
36. Jumo Process Control 
37. Kiockner Moeller 
38. Keyence Corp. 
39. Mitsubishi 
40. Modicon 
41. Omega Engineering 
42. Omron 
43. Opto 22 
44. PEP Mudolar Computers 
45. Poenix Contact 
46. Pro-Log Corporation 
47. Pyramid Industries 
48. Railanca Electric 
49. Semix 
50. Siemens I ndustrial 
51. SKH Systems Inc. 
52. Square D 
53. Systems Engineering Assoc. 
54. Toshiba 
55. Triconex 
56. Uticor Technology 
57. Westinghouse 
58. Wisdom Systems 
59. Yaskawa 
60. Z-World Engineering 

1. ABB Process Automation Inc. 
2. ABB Kent Taylor 
3. Adatek 
4. Allen-Bradley 
5. Analogic Corporation 
6. Aromat 
7. ASC Systems 
8. Automatic Timing & Controls 
9. Autotech Controls 
10. Balley Controls 
11. Baalcon Inc. 
12. Blue Earth 
13. Robert Bosch Corp. 
14. Bristol Babcock 
15. B&R Industrial 
16. Cegelec Automation 
17. Cincinnati Milacron 
18. Control Technology 
19. Digitronics Sixnet 
20. Divelbiss 
21. Eagle Signal Controls 
22. Eason 
23. Eaton Corp. 
24. Entertron Industries 
25. Festo Corp. 
26. Furnas 
27. GE Fanuc 
28. Giddings & Lewis 
29. Grayhill 
30. HMW Enterprises Inc. 

 PLC تعدادی از تولید کننده گان 1-2جدول 
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 PLC خطاهای عملیاتی -2-6
ها ، برای مشخص کردن برنامه نویسی نادرست و عملکرد نادرست ، معموالً یکـی از                PLCدر

 :دو روش زیر استفاده می شود 
مهای این کدها معموالً بـر روی صـفحه نمـایش ، بـه صـورت کـد در سیسـت                   :  کدهای خطا  -1

 در سیستمهای بزرگتر هنگامی که بعضی       (User-Friendly)کوچک یا به صورت زبان کاربرپسند     
 .چیزها نادرست باشند ظاهر می گردند

 قرار دارند و عمومـاً      PLCاین دیودها بر روی صفحه روبروی        : (LED) دیودهای نورانی  -2
 . بکار می روند 2-2مطابق جدول برای نمایش شرایط مختلف 

 

Indication LED 
Internal power supply is functioning. POWER 
The processor is scaning the program and controlling 
output. LED flashes when PLC is STOPPED , 
outputs are retained. LED is off when PLC is halted , 
outputs are disabled. 

RUN 

Processor failure has been detected. FAULT 
Battery is below low limit. LOW BATTERY 
PROM module is plugged in and operating. PROM 

 PLCهای نمایشگر خطا در LED -2-2جدول 

 

  (Programming Languages)زبانهای برنامه نویسی -2-7
 : زبان زیر صورت می گیرد 5ها بر اساس PLCبرنامه نویسی استاندارد 

 Instruction List(IL) :  این زبان بیشـتر شـبیه   . یک زبان سطح پایین و بصورت متنی است
 .سور استزبان اسمبلرهای میکروپروس

 Function Block Diagram(FBD) :    زبان گرافیکی است و برنامه نویسـی در آن توسـط
 .یک سری بلوک های پایه که در کنار هم قرار می گیرند انجام می شود
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 Ladder Diagram(LD) : روش گرافیکی است .LD و FBD   می توانند بصـورت تـوام در 
 .برنامه بکار روند

 

 
  PLC در(LD) نویسی به روش نردبانی برنامه-6-2شکل 

 

 Structured Text(ST) :  یک زبان سطح باال شبیهC   و پاسکال است و کاربرد عـالی بـویژه 
 .در الگوریتم های پیچیده ریاضی دارد 

 Sequentional Function Control(SFC) :     در این روش برنامه به مراحلـی کـه ترتیـب
. های مختلف برنامه اسـت    stepی دهد تقسیم می گردد و شامل        الگوریتم های کنترلی را نشان م     

 قبلی غیرفعـال و     step مشخص شده برآورده گردد ،       Transitionهرگاه شرایطی که در بخش      
step فعلی فعال می گردد . 
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 PLC مالحظات مربوط به محیط کار -2-8
ب ، بایـد بـه عوامـل     بعد از نصـ PLCبرای اطمینان از عملکرد قابل اطمینان و مداوم سیستم         

 :زیر توجه گردد
 می خواهد در آن قرار بگیرد بایـد طبـق           PLCاندازه محفظه که     :(Enclosure) محفظه -1

 باشــد تــا فضــای National Electrical Manufactures Association(NAMA)اســتاندارد 
و مناسب برای سیمهای کنترل ورودی و سیم کشی تغذیه و دسترسی آسـان بـه همـه قطعـات                    

 .سیمها جهت نصب ، تغییرات آینده و عیب یابی را فراهم کند 
 همخـوانی   PLC محدوده تغییرات دما در محیط کار باید با محدوده قابـل تحمـل               : دما   -2

 .داشته باشد 
با توجه بـه اینکـه سـطح رطوبـت مـی توانـد               : رطوبت ، گرد و غبار و محیط خورنده          -3

یا الکترونیکی گردد ، گرد و غبـار مـی توانـد مجراهـای              منجر به عملکردهای نادرست الکتریکی      
خنک کننده را مسدود کند و مسیرهای اتصال کوتاه الکتریکی ایجاد کند ، محیط خورنده با ایجاد                 
گازهای اکسید کننده و تشکیل اکسید بر روی سیمها و ترمینالها ، باعث قطع شـدن نقـاط اتصـال                    

 .ه های حفاظت شده مناسب استفاده گردد الکتریکی گردد، بنابراین باید از محفظ
  در معرض لرزشهای شدید ناشـی از تجهیـزات مجـاور قـرار گیـرد ،                  CPU اگر   : لرزش -4
 . را کـاهش دهـد     PLC شود و طول عمر تجهیـزات        CPUتواند منجر به خطاهای زودهنگام       می

 .لرزشها را می توان با استفاده از تکیه گاههای ضد ضربه کاهش داد 
 ل الکتریکی سیمها و تجهیزات و کابینت اتصا-5
  PLC اغتشاشات الکتریکی ناشی از وسایل خارج از -6
 ایـن سیسـتم      :PLC استفاده از سیستم رله اصلی برای توقف اضـطراری عملکـرد             -7

 را می دهـد امـا وقتـی غیرفعـال شـود ،              PLCوقتی فعال است ، توقف اضطراری اجازه عملکرد         
PLC عمل نخواهد کرد . 
 با انتخاب مناسـب سیسـتم محـافظ مـدار            :PLC حفاظت مدارالکتریکی و سیم بندی       -8

 .الکتریکی شامل فیوزها ، کلیدهای قطع مدار و غیره انجام می شود 
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 PLC تعمیر و نگهداری -2-9
 : شامل موارد ذیل است PLC یک (PM) و تعمیر و نگهداری ممانعتیتعمیر و نگهداری

 I/Oمی اتصاالت ترمینالهای بررسی متناوب سختی و محک 

 بررسی خوردگی ترمینالهای ارتباطی 

 پاک کردن گرد و غبار قطعات 

 تامین قطعات یدکی مورد نیاز 

 PLCثبت و نگهداری کپی از برنامه های عملیاتی به دور از ناحیه عملیاتی  

  زودتر از طول عمر مفید آنهاPLCتعویض باتریهای پشتیبان  

تعمیـر و    و کارهـای     PLC  هـر  ت کنترلی و درج کارهای انجام شـده بـر روی          تهیه یک لیس   
 (Check Sheet) و ورقه های بررسینگهداری در آینده با ذکر تاریخ

 
  برای نصب و عیب یابی سادهPLC منظم درWiring نمایش -7-2شکل 
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 خودآزمایی
 . را شرح دهید PLCتاریخچه  -1
 .عالوه بر آن ایده های خودتان را نیز بیان کنید . هید  را شرح دPLCمزایای استفاده از  -2

 ها کدامند ؟PLCزبانهای برنامه نویسی استاندارد در  -3

 به چه روشهایی تشخیص داده می شوند ؟، معموالً  PLCخطاهای عملیاتی  -4

 . موجود در محیط کار و مشخصات کلی آنها را فهرست کنید PLCانواع  -5

سپس انواع مدولهای موجـود  .  مختلف را تهیه کنید      PLCک یا دو نمونه     کتابچه راهنمای ی   -6
 . را فهرست کنید PLCبرای هر 

 . را شرح دهید PLCچند نمونه از مالحظات مربوط به محیط کار  -7
  استفاده می گردد ؟PLCچرا از سیستم رله اصلی برای توقف اضطراری عملکرد  -8

 . را برشمارید PLCعمیر و نگهداری ممانعتی برای نواحی عمده تعمیر و نگهداری و ت -9
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 فصل سوم
 DCSآشنایی با 

Distributed Control Systems 
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 اهداف آموزشی
 PLC و تفاوت آن با DCSدرک مفهوم 

 DCSآشنایی با تاریخچه 

 معماری سیستمهای کنترل پروسه انواع 

 متمرکزغیرساختار  و ساختار متمرکز

 DCSتعارف یک سیستم معماری م

 DCSاجزای یک سیستم 

 DCSمدلهای مختلف ارتباطی در سیستم های 

 های مطرح دردنیاDCSآشنایی با 
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  مقدمه-3-1
 و  PLCامروزه اتوماسیون واحدهای صنعتی بـدون اسـتفاده از سیسـتم هـای کنترلـی نظیـر                  

DCS     دانش فنی خاص خـود را        بدیهی است کار با این این گونه از سیستم ها         .  میسر نمی باشد ، 
 .کند طلب می

 با ظهـور  روند رو به رشد کارهای کنترلی که در ابتدا با رله ها صورت می پذیرفت و بعدها                  
PLC  تلفیق سیستمهای کنترل مبتنی بـر        ، انعطاف و قابلیت بیشتری پیدا کردند ، با        ها PLC   هـا و

 را  DCSای شـدند و سـاختار       سیسـتمهای پیچیـده     منجر بـه پیـدایش      دیگر سیستمهای کنترلی ،     
 .تشکیل دادند

که یـک سیسـتم پلـه ای بـا      شد ابداع 1970 در سال Honeywell توسط شرکت DCSاولین 
 . تعداد زیادی میکروپروسسور بود 

 Multi) مجموعه ای است از کنترلرهای بـا قابلیـت پـردازش بـیش از یـک حلقـه       DCSیک 

loop)       ط هستند و هر یـک مـی تواننـد از طریـق واحـدهای                که این کنترلرها با یکدیگر نیز مرتب
 .  متصـل شـده و چنـدین حلقـه را کنتـرل نماینـد      Field Instrumentsخروجی خود به /ورودی

 این سیسـتمهای    .ارتباط بین این کنترلرها از طریق شبکه های صنعتی استاندارد صورت می گیرد              
 (Decentralized Control Systems) یـا  " سیسـتمهای کنتـرل غیرمتمرکـز   "کنترلی اصـطالحاً  

 Distributed Control) یا " سیستمهای کنترل گسترده"شوند، گرچه امروزه عبارت  نامیده می

Systems)ولتر است  متدا. 

 
 
 

 شماتیک ساختار -1-3شکل 
 گسترده و Hardwareبا کنترلی 

Softwareمتمرکز  
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 ساختار سیستمهای کنترلی -3-2
 :رای معماریهای به شرح زیر می باشند سیستمهای کنترل پروسه دا

 (Centralized Architecture) ساختار متمرکز -3-2-1
در این ساختار ، تمامی عملیات ریاضی و منطقی تنها در کامپیوتر مرکـزی انجـام مـی شـد و                     
کنترلرها فقط نقش واسطه برای ارسـال اطالعـات دریـافتی تجهیـزات ابزاردقیـق بـه کـامپیوتر                   

اجرای فرامین دریافتی از کـامپیوتر مرکـزی روی شـیرها و اکچویتورهـا را              ،  س  مرکزی و برعک  
 .بازی می کردند و هیچ گونه تبادل اطالعاتی با هم نداشتند 

 
 (Centralized Control System)ک ساختار کنترلی متمرکز شماتی-2-3 شکل

منطقـی در یـک     عیب اصلی این سیستم ، تمرکز زیاد پردازش اطالعـات و عملیـات ریاضـی و                 
اشکال در کامپیوتر مرکـزی ، کـل        در صورت بروز    . به شمار می رفت     ) کامپیوتر مرکزی (نقطه  

 .سیستم کنترل از کار می افتاد
 (Decentralized Architecture) ساختار غیرمتمرکز -3-2-2

 در واقع راهکاری DCS(Decentralized Control Systems)سیستمهای کنترل غیرمتمرکز 
بـدین شـکل کـه پـردازش        . رفع ضعف های سیستم هـای متمرکـز محسـوب مـی شـدند               برای  

در عین حال یک شبکه ارتباطی نیز بین کنترلرهـا موجـود   . اطالعات بین کنترلرها تقسیم می شد      
 .بود و تبادل اطالعات بین آنها به آسانی انجام می گرفت 
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  شماتیک ساختار کنترلی غیرمتمرکز-3-3شکل 

(Decentralized Control System) 
 
 DCSمعماری متعارف یک سیستم  -3-2-3

 . است 4-3، مطابق شکل  DCS ساختار شماتیک فوق ، معماری متعارف یک سیستم بر اساس

 
 DCSسیستم شماتیک متعارف یک  -4-3شکل 
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 DCS اجزای یک سیستم -3-3
 : متعارف را می توان با هرم زیر نشان داد DCS سیستمیک 

 
 DCS اجزای یک سیستم -4-3شکل 

 : به طور کلی به سه بخش تقسیم می شود DCSپیکره یک سیستم 
 Field Level 
 Control Level 
 Monitoring Level 

  (Field Level) سطح کارخانه -3-3-1
کـه مـی    در پایین ترین سطح ، شیرها ، اکچویتورها و سایر تجهیزات ابزاردقیق قـرار دارنـد                  

 :روش به سطح باالتر که کنترلرها قرار دارند متصل شوند توانند به دو 
  روش کالسیک -3-3-1-1

جریـان یـا    (هر شیر کنترلی ، اکچویتور و سایر تجهیزات ابزاردقیق ، از طریق دو رشـته سـیم                  
 با توجه به تعداد تجهیـزات ابزاردقیـق ، حجـم سـیم کشـی                . متصل می شود     I/Oبه کارت   ) ولتاژ

 .یابد  افزایش می
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 ها به صورت کالسیکI/O اتصال -5-3شکل 

 

  (Field Bus) استفاده از فیلدباس-3-3-1-2
 حداقل از یـک یـا چنـد         DCSامروزه اکثر سیستمهای    

 Foundation Field Busنوع تکنولوژی فیلدباس نظیر 

, DeviceNet , Profibus  بلیـت  قا پشتیبانی می کننـد و
ده از فیلـدباس مـی       با استفا  .اتصال به آن را دارا هستند       

توان تعداد زیادی از تجهیزات ابزاردقیق را با اسـتفاده از           
تنها یک کابل رابط به کنترلرها متصل کرد و حجم کابـل            

  .کشی را به شکل قابل توجهی کاهش داد 
   

 با استفاده از فیلدباسها I/O اتصال -5-3شکل 

 جهت تبدیل ندارد و تنها یـک        I/Oهای  به دلیل دیجیتال بودن اطالعات ارسالی ، نیاز به کارت           
 .کارت واسط برای کل فیلدباس الزم است 
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  (Control Level) سطح کنترل -3-3-2
تصـدی اداره یـک     مهـر کنترلـر     .  ، کنترلرهـا قـرار دارنـد         DCSسطح میانی یک سیستم     در  

ح بـاالتر در    کنترلرها از طریق یک شبکه ارتباطی با یکدیگر و نیز بـا سـط             .  است   Plantقسمت از   
 . است Redundantاین شبکه معموالً دارای پشتیبان . ارتباط هستند

 
  سطح کنترل-6-3شکل 

امروزه شـبکه   .  مختلف ، ممکن است متفاوت باشند        DCSنوع و پروتکل شبکه در سیستمهای       
Ethernet بـه شـبکه ارتبـاطی بـین کنترلرهـا       . معمولتر از سایر پروتکل ها استPlant Bus  یـا 

Process Bus   و عـدم نویزپـذیری    اطالق می شود و معموالً از فیبر نوری به دلیل سـرعت بـاال
 .الکتریکی به عنوان رابط فیزیکی استفاده می شود 

  (Monitoring Level) سطح مانیتورینگ-3-3-3
 ، ایستگاههای کاری یا همان کامپیوترهایی قرار دارنـد کـه از         DCSدر سطح باالی یک سیستم      

ایـن کامپیوترهـا نیـز از       . های پروسسی توسط اپراتورهـا کنتـرل مـی شـوند            فرآیندآنها  طریق  
 . گفته می شود به سطح پایین تر متصـل مـی شـوند    Terminal Busطریق یک شبکه که به آن 

ــتگاه مهندســــی  ــتگاه ES(Engineering Station) در ســــطح مانیتورینــــگ ، ایســ  و ایســ
 .دارند قرار OS(Operator Station)اپراتوری
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  سطح مانیتورینگ-7-3شکل 

 

 ES(Engineering Station) ایستگاه مهندسی -3-3-3-1
 روی آن نصـب    DCSاین ایستگاه ، کامپیوتری است که نرم افزار طراحی و مهندسی سیسـتم              

 کردن برنامه در کنترلرهـا ، تغییـر         Downloadمی شود و کلیه عملیات مهندسی سیستم شامل         
انجام اصالحات و تغییرات صفحات گرافیکی سیستم مانیتورینـگ از طریـق آن             در منطق برنامه و     

 سیسـتم  Bus به هـر دو  ES.  می شود ب در محل جداگانه ای نصES معموالً  .صورت می گیرد    
 بسـته بـه وسـعت و پراکنـدگی سیسـتم      . متصـل اسـت   Process Bus و Terminal Busاعم از 
DCS ممکن است چند ESاشته باشد  در مجموعه وجود د. 
 OS(Operatoring Station) ایستگاه اپراتوری -3-3-3-2

OS     روی این کامپیوترها ، صفحات گرافیکی به شکل         .  ، ایستگاه کاری اپراتورها استRuntime 
ها بسته به معماری سیستم ، به طور مستقیم یا از           OS.  شده است    Load است   Editکه غیر قابل    

 OSاپراتورها مـی تواننـد مقـادیر پروسسـی را روی       . ل هستند    به کنترلرها متص   Serverطریق  
 . به کنترلرها ارسال کنند OSمشاهده نمایند و یا فرامین کنترلی را از طریق 
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 Operator and Engineering Stations -8-3شکل 

 DCS مدلهای مختلف ارتباطی در سیستم های -3-4
 مختلـف ، متفـاوت اسـت و دارای     DCSتمهای  ارتباط بین سطح میانی با سطح باالتر در سیسـ         

 :مدلهای زیر است 
 Client/Server 

  Stand-alone Station 
 

 Client-Server  مدل-3-4-1

 Terminal Bus و Plant Bus نقطـه اتصـال   Server ، یک کامپیوتر قوی به نام در این روش
 .ه هر دو شـبکه متصـل اسـت           دارای دو کارت شبکه مجزا بوده ، ب        Server در حقیقت    .باشد   می

Client ها اطالعات مورد نیاز خود را از طریقServer دریافت کرده ، فرامین و Set Point های
 و سپس بـه کنترلرهـا فرسـتاده مـی           Serverها ، ابتدا به     OSداده شده توسط اپراتور از طریق       

 .دنشو
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 DCS در Client-Server معماری -9-3شکل 

 ، ارتبـاط اپراتورهـا بـا سیسـتم     Serverکه در صورت از کار افتـادن  این روش این است    عیب  
 یکسان که پشتیبان    Serverبرای جلوگیری از این اتفاق ، معموالً از دو          . کنترل بکلی قطع می شود      

 اسـتفاده مـی شـود تـا در صـورت بـروز اشـکال در یکـی ،         (Server Redundancy)هم هستند 
 .یرد دیگری رهبری عملیات را به عهده گ

 (Stand-alone Station) مدل منفرد -3-4-2

وجود ندارد و تمامی ایسـتگاهها بـا شـبکه میـانی در              Server به نام    یامپیوترک،  حالت  در این   
 . ارتباط هستند و هر یک به تنهایی عمل رد و بدل کردن داده با کنترلرها را انجام می دهد 

تادن یکی از ایستگاهها ، ارتباط با شبکه میانی         مزیت این حالت این است که در صورت از کار اف          
 .ها به نوعی پشتیبان هم هستند Stationدر واقع می توان گفت تمام . قطع نمی شود 
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 DCS در Stand-alone Station معماری -10-3شکل 

 بــین Alarm Logging , Tag Logging , Trending ماننــد Serverبرخــی از وظــایف 
به عنوان مثال یکـی از کامپیوترهـا عمـل آرشـیو کـردن آالرم هـا و                  . شود  ایستگاهها تقسیم می    

 نقـل و انتقـال اطالعـات الزم          .دیگری ذخیره کردن مقادیر پروسسی را به عهده خواهد داشـت            
برای مشاهده هر یک از این موارد نظیر لیست آالرم هـا یـا منحنـی هـای مقـادیر پروسسـی از           

 Client-Serverدر ایـن روش در مقایسـه بـا مـدل            . یـرد   طریق شبکه باال دسـتی انجـام مـی گ         
 .کامپیوترهای قویتری مورد نیاز است 

 

 DCS و PLC تفاوت های سیستم های کنترل -3-5
 :هر دو این سیستمها ، در ابتدا برای اهداف کامالً متفاوتی طراحی شدند 

 PLC ها برایFactory Automation و کنترل های ترتیبی یا Interlocking 

 DCS ها برایProcess Automation فرآیند و یا کنترل 

 

هـا سـرعتی بـه      DCS نبودند و در مقابل      فرآیندها قابل استفاده برای کنترل      PLCیعنی   
 اما امروزه با توجه به رشد و پیشرفت تکنولوژی ، اشتراکات زیادی بین              .ها نداشتند   PLCاندازه  
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ها نیز برای کنترل یک     PLCیاری موارد می توان از      این دو سیستم به وجود آمده است و در بس         
 نیـز روز بـه روز   DCSپروسه شیمیایی استفاده کرد و از طـرف دیگـر ، سـرعت سیسـتم هـای              

 .بیشتر می شود 
ـ به طور کلی می توان گفت هر دو سیستم در حال حاضر ماهیت یکسـانی دار                د  و تنهـا نـوع       ن

 . است کاربرد و قابلیت های آنها با یکدیگر متفاوت
 را می تـوان در مـوارد زیـر خالصـه            DCS و   PLCتعدادی از تفاوت های سیستم های کنترل        

 :کرد 

 I/Oظرفیت یا تعداد  

 I/Oکاربرد یا نوع  

 زمان مهندسی 

 (Redundancy)قابلیت پشتیبانی  

 مانیتورینگ 

 (Networking)شبکه بندی 

 قیمت 

 سرعت 

 I/O ظرفیت یا تعداد -3-5-1
در حالیکـه   .  به صرفه هسـتند      1000 زیر   I/Oها برای تعداد    PLCور کلی می توان گفت      به ط 

 . آسانتر و مقرون بصرفه تر است DCS است ، استفاده از 1000 باالی I/Oوقتی تعداد 
 I/O کاربرد یا نوع -3-5-2

PLC          ها با هدف پردازش سـیگنالهای دیجیتـال وInterlocking        اگرچـه  ،   طراحـی شـده انـد
 در مقابـل  . را نیـز دارنـد      PIDهای بزرگ ، قابلیت پـردازش حلقـه هـای سـنگین             PLC هزامرو

DCS                    ها نیز ذاتاً برای پیاده سازی حلقه های کنترلی کـه متشـکل از سـیگنالهای آنـالوگ هسـتند
ـ های شـیمیایی و پروسسـی زیـادی دار        فرآیندطراحی شده اند و بهمین دلیل در صنایعی که           د ن

 بنـابراین مـی تـوان گفـت         . مناسـب تـر اسـت        DCSاستفاده از   ) الیشگاههامانند پتروشیمی و پا   (
در مقابـل بـرای     . هـای کوچـک و سـاده را دارا هسـتند            DCSها ، قابلیتی در حد      PLCقویترین  
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عملیات کنترلی بـر اسـاس پـردازش سـیگنالهای دیجیتـال و             % 95صنایعی نظیر خودروسازی که     
Interlocking      م   است ، استفاده از یک سیستDCS      ی طراحـی   فرآینـد  که برای مدل اتوماسیون

 . استفاده شود PLCشده است ، مناسب نیست و باید از 
 زمان مهندسی -3-5-3

.  در زمان مهندسی و نحوه برنامه نویسـی  آنهاسـت             DCS و   PLCیکی از تفاوت های اصلی      
  ، پـس از طراحـی سـاختار کلـی سیسـتم و مشـخص شـدن تعـداد و          DCSدر عمل یک مهندس     

وظایف هر یک از کنترلرها ، توابع مورد نیاز را از کتابخانه انتخاب کرده ، به شکل یک پازل کنـار                     
البته ایـن امکـان وجـود دارد        .  کنترلی مورد نظر را پیاده سازی کند         فرآینددهد تا    هم قرار می  

 .که در صورت نیاز یک تابع جدید ، طراحی و به کتابخانه اضافه شود 
ها تقریباً از صفر آغاز مـی شـود و یـک مهنـدس              PLCکه برنامه نویسی در     این در حالیست    

 های مـورد نیـاز بـرای    Function Blockسیستم باید ابتدا تمامی بلوک های اصلی برنامه نظیر 
کنترل المانهایی مانند پمپ ، موتور ، شیر کنترل و غیره را طراحی کـرده ، سـپس از آنهـا بـرای                       

 .نامه استفاده کند رساخت ب
 (Redundancy)پشتیبانی سخت افزاری -3-5-4

 طراحی شده انـد     Redundant به علت کاربرد های مهمی که دارند ، ذاتاً           DCSسیستم های   
 ، شــبکه هــای ارتبــاطی ، کنترلرهــا و منــابع تغذیــه I/Oو در تمــام ســطوح اعــم از کــارت هــای 

Redundant   به صورت موازی استفاده نمود     بعبارتی می توان برای هر کار از دو المان          .  هستند
 ایـن قابلیـت را   DCS البته سیسـتم هـای       . سیستم را افزایش داد      (Reliability)و درجه اطمینان    

 در  Redundancyدرحالیکـه   .  نیـز پیـاده سـازی شـوند          (Single)دارند که به صـورت منفـرد        
PLC       های بزرگ ، آنهم به صورتOptional       ه تجهیزات و نـرم      امکان پذیر است و معموالً نیاز ب

. افزارهای اضافی دارد و حجم کار مهندسی بیشتری را نیز نسبت به حالت عادی طلب می کنـد                   
 .ها ذاتاً به صورت منفرد به کار گرفته می شوند PLCبه عبارت دیگر می توان گفت 

  مانیتورینگ-3-5-5
موعـه کـاملی از      ، برخـورداری از مج     PLCدر مقایسه با     DCSسیستم های   یکی از نقاط برتر     

 .المانهای گرافیکی الزم برای پیاده سازی سیستم مانیتورینگ توسط مهندس طراح سیستم اسـت               
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 نصب و ارتباطات الزم بـین آن         ،   این المانها به طور اتوماتیک توسط سیستم در صفحات گرفیکی         
یـن ویژگـی ،      ا .المان گرافیکی و نرم افزار موجود در کنترلر به طور خودکار برقرار می گـردد                

زمان طراحی و اجرای سیستم مانیتورینگ را که به دلیـل جزئیـات مفصـل ، یکـی از زمـانبرترین                     
 .قسمتهای مهندسی یک سیستم کنترل و مانیتورینگ است ، به طرز قابل توجهی کاهش می دهد

تشخیص اینکه چـه عنصـر گرافیکـی در کـدام صـفحه بایـد قـرار بگیـرد ، بـر اسـاس سلسـله              
 در نتیجـه وظیفـه طـراح سیسـتم          . طراحی شده در ابتدا صورت می گیرد         (Hierarchy)مراتب

تنها به جانمایی این المانها و نیز طراحی و ترسیم عناصر گرافیکی ثابت نظیر خطوط               ،  مانیتورینگ  
 . گرافیکی ندارد محدود می گردد رلوله و یا هر چیزی دیگری که تغیی

ز صادق است یعنی وقتی یک المان گرافیکـی دینامیـک           همین ویژگی عیناً در مورد آالرم ها نی       
شامل (های مربوط به آن     Messageشود ، تمامی    می  مانند یک پمپ در صفحات گرافیکی وارد        

Event   و Alarm (                       نیز به طـور خودکـار فعـال مـی شـوند و وظیفـه مهنـدس سیسـتم تنهـا بـه
Customize کــردن Message بــرای ایجــاد ه ایــن در حــالی اســت کــ .هــا محــدود مــی شــود
Messaging       در سیستم کنترل مبتنی برPLC   ،        تمامی آالرم ها باید تک تکConfigure   شـوند 

کاری زمانبر و طاقت فرسا بـه       ،   10000 حداقل باالی    Messageکه عمالً در یک سیستم با تعداد        
 .شمار می رود

 (Networking) شبکه بندی-3-5-6

را بـه   ) کـارت شـبکه   ( ، ابتدا باید سخت افزار ارتباطی      PLCبرای ایجاد شبکه ارتباطی بین چند       
آنها اضافه کرد ، سپس تنظیم های نسبتاًً زیادی را انجام داد و پس از آن برنامه ای برای طرفین                    

 کرد تـا بتـوان داده ای را از          Loadنوشت و در آنها     ) هاPLCهر یک از    (دریافت  /یک خط ارسال  
 احتیـاج بـه یـک تخصـص جداگانـه           PLC شبکه بنـدی      در عمل  . دیگر فرستاد    PLC به   PLCیک  

 . دارد PLC-Programmingعالوه بر 
، دارای شـبکه ارتبـاطی اسـت        ،   ، به طور پیش فـرض        DCSاین در حالی است که یک سیستم        

ام شـده و    جـ ها ، قبالً توسـط سـازنده سیسـتم ان         Nodeیعنی تنظیمات مورد نیاز برای اتصال بین        
در واقـع مـی     . ی نقل و انتقال داده ها نیز طراحی و تست شده اسـت              برنامه های مورد نیاز برا    

 است یعنی کافی است المانهـا  Plug & Play نوعی DCSتباط در سیستم ری ارارقرب، توان گفت
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مـدیریت ارتبـاط بـین    . نصب و به طور فیزیکی از طریق سیم های رابط بـه هـم متصـل شـوند         
Node       افزارهای سیستم    ها و نقل و انتقال اطالعات توسط نرم DCS      صورت می گیرد و مهندس 

 .طراح سیستم نیاز به صرف وقت در این مورد ندارد 

 
  نمایی از انواع شبکه در پروسه های صنعتی-11-3شکل 

  قیمت-3-5-7

 DCSیک سیستم   .  در قیمت آنهاست     PLC و   DCSیکی از تفاوت های عمده بین سیستمهای        
 این مقایسه از    . یکسان دارد    I/O برای یک واحد با تعداد       PLCقیمتی حداقل دو برابر یک سیستم       

 :نقطه نظرهای زیر قابل بررسی است 

 ) برابر3 تا 5/1( گرانتر استDCSسخت افزار  

 ) برابر10 تا 5( خیلی گرانتر استDCSنرم افزار  

  تخصص باالتری می خواهدDCSطراحی و پیاده سازی یک سیستم  

  استPLC طوالنی تر و گرانتر از آموزش DCSدوره آموزش سیستم  

  سرعت-3-5-8
ها برای پردازش دیجیتالی طراحی شده اند ، ذاتاً از سـرعت بـاالتری نسـبت    PLCاز آنجا که   
ها به دلیل وسعت و پیچیدگی سیستم       DCS در عین حال     . برخوردار هستند    DCSبه سیستمهای   

 به همین علـت در مـواقعی کـه الزم اسـت             . داشته باشند    PLC، نمی توانند سرعتی در حد یک        
سیستم کنترل ، واکنش سریعی در مقابل رفتار پروسه از خود نشان دهد ، برای باال بردن درجـه        
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 Emergency Shut)ها استفاده می شـود ماننـد سیسـتمهای قطـع اضـطراری     PLCاطمینان، از 

Down) یا ESD .     ًاین سیسـتم هـا نوعـاPLC  اصـوالً بـرای   .  هسـتندHigh Speed Control از 
PLCاستفاده می شود . 

 
 های مطرح دردنیاDCS آشنایی با -3-6

 ، تنهـا در      با توجه به گستردگی و پیچیـدگی آنهـا         DCSتکنولوژی طراحی و تولید سیستمهای      
 در دنیـا    DCS  تعـدادی از سیسـتم هـا و سـازندگان مطـرح            . محدودی اسـت     ناختیار سازندگا 

 :عبارتند از 

ABB ساخت شرکت Industrial IT سیستم  

Fisher-Rosemount ساخت شرکت DeltaV سیستم  

F0XBORO ساخت شرکت I/A Series سیستم  

Honeywell ساخت شرکت Experion PKS سیستم  

SIEMENS ساخت شرکت Teleperm XP سیستم  

SIEMENS ساخت شرکت PCS7 سیستم  

YOKOGAWA  شرکتساخت CENTUM 3000 سیستم  
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 خودآزمایی
 . را شرح دهیدDCSتاریخچه  -1

 .انواع ساختار سیستمهای کنترلی را نام ببرید و شرح دهید -2

 . را نام ببرید و شرح دهیدDCSسطوح مختلف یک سیستم  -3

در واحد صنعتی شـما ، مـدل      .  را نام ببرید     DCSمدلهای مختلف ارتباطی در سیستم های        -4
  از چه نوعی است؟DCSستم ارتباطی سی

 . را بنویسیدDCS و PLCتفاوت سیستم های کنترل  -5

 . را در دنیا نام ببریدDCSچند سازنده مطرح سیستم های  -6

 .بنویسید موجود در واحد صنعتی خود را DCSمشخصات سیستم  -7
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 فصل چهارم
 آشنایی با کنترل پیشرفته
Advanced Control 
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 اهداف آموزشی
  و کاربرد آنکنترل پیشرفتهمفهوم 

 قابلیت های جدید کنترل پیشرفته در سیستمهای کنترل

  تست و بازرسی سیستم کنترل وکنترل پیشرفته

  تنظیم دقیق وکنترل پیشرفته

  شبیه سازی وکنترل پیشرفته

 کنترل با استفاده از منطق فازی

 شبکه های عصبیکنترل با استفاده از 

 وش پیش بینکنترل به ر



 

 ره آوران فنون پتروشیمی شرکت  41  3کنترل های  سیستماصول اساسی 
 

 

  مقدمه-4-1
ایـن توسـعه در جهـت کـاهش         . سیستمهای کنترل رونـد روبـه رشـدی را دنبـال مـی کننـد                

های سخت افزاری ، تعمیرات و نگهداری ، نیروی انسـانی و بطـور کلـی کـاهش انـرژی از              هزینه
ترل یکسو و از سوی دیگر افزایش بهره وری ، قابلیت اطمینان سیستم ، انعطاف پذیری سیستم کن                

 .و تشخیص و پیش بینی اشکاالت ، حرکتی رو به جلو دارد 
 ، شــامل مجموعــه ای از قابلیــت هــای جدیــد در (Advanced Control)کنتــرل پیشــرفته 

 :سیستمهای کنترل است و عموماً شامل موارد زیر است 
 Inspect 

  Tune 
 Fuzzy 
 Simulate 
 Predict 
 Neural 

 .یشوند که در ادامه شرح داده م
 

 

 
 Fisher-Rosemount شرکت DeltaV در سیستم کنترل Advanced Control استفاده از -1-4شکل 

 

  سیستم کنترل(Inspect)بازرسیتست و  -4-2
از لحاظ اندازه گیری و اکچویتورها را سیستم این امکان را می دهد که بتوان سیستم کنترل ، 

 را آنالیز و AI, AO, DI, DO مانند I/O بلوک های عملیاتی. درستی عملکرد تست کرد 
 Fuzzy Logic Control(FLC), Modelو بلوک های عملیاتی کنترلی نظیرپشتیبانی می کند 

predictive Control(MPC), PID, Ratioرا برای شرایط زیر حمایت می کند : 

 کارایی و اجرای کنترل بر اساس شاخص تغییر پذیری 

 یا وضعیت اکچویتوراندازه گیری غیر نرمال  
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 بهره برداری و بکارگیری کنترل بر اساس روش بلوک 

 شرایط محدود کننده پایین دستی روی کنترل 

 

 (Tune) تنظیم دقیق-4-3
  PIDبلوک های عملکـردی کنتـرل       برای تنظیم اتوماتیک    ، در حال حاضر     این توانایی و قابلیت     

نیــاز و بــر اســاس قاعــده نوســان  بــر حســب مــورد (FLC)و کنتــرل بــر اســاس منطــق فــازی
 بــرای Tuning مــی تــوان از . بــه کــار مــی رود (Self-Oscillation Principle)خودبخــودی

 Plantو بـا اسـتفاده از آن ، نیازهـای متعـددی را در یـک                 هـای مختلـف اسـتفاده نمـود          پروسه
 .مشخص کرد 

هـر حلقـه    در  . ت  سیستم های کنترلی ، معموالً شامل مجموعـه ای از حلقـه هـای کنتـرل اسـ                 
نیز تعدادی پارامتر وجود دارد که تعیین صحیح مقدار آنها ،  مالک رفتـاری حلقـه کنتـرل                  کنترل  

بعد از طراحی و محاسبه مقدار پارامترهـای حلقـه کنتـرل ، مـی تـوان بـا اسـتفاده از                      . می باشد   
Tuning        بر مقدار پارامترهـا ،     در این حالت ، معموالً عالوه       .  مقدار دقیق پارامترها را تعیین کرد

 .سایر روشهای کنترلی نیز پیشنهاد می گردد که بستگی به نرم افزار کنترلر دارد 

 

 (Fuzzy Logic Control) کنترل با استفاده از منطق فازی-4-4
 مقدمه -4-4-1

در ایـن حالـت   .  استفاده کـرد    FLC ، از کنترلر     PIDمی توان بجای استفاده از کنترل متداول        
 .سخ سریعتر می شود و عملکرد بهتری در اغلب حلقه های کنترل مشاهده می گردد سرعت پا

  تئوری منطق فازی-4-4-2
مهمترین اصل  . ای جذاب در تحقیقات کنترلی ظهور یافته است         اخیراً منطق فازی بعنوان زمینه    

کـار  باشد که دانش زبـانی اشـخاص کارشـناس را ب            در منطق فازی ، ساختار کنترلرهای فازی می       
شود ، یک کنترلر فـازی شـامل چهـار قسـمت               مشاهده می  2-4همانطور که در شکل     . گیرد    می

 :دهند  زیر است که دو قسمت آن ، عمل تبدیل را انجام می

  )1تبدیل ( گر  فازی 
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 پایگاه داده 

 موتور استنتاج 

  )2تبدیل ( زدا  فازی 
نماید ، بنابراین تمامی سیگنالهای       ا فازی می  ر) سیگنالهای واقعی   ( گر،  متغیرهای ورودی       فازی

گر متغیرهای عـددی را بـه متغیرهـای     تر ،  فازی به طورساده. آیند  ورودی به فرم فازی درمی    
 .گیرد این تبدیل توسط توابع عضویت انجام می. نماید فازی و بعبارتی متغیرهای زبانی تبدیل می

مثبـت  ت باشد ، این سیگنال به مجموعه فازی         بعنوان مثال اگر سیگنال ورودی کوچک ولی مثب       
بـه  .  متعلق اسـت منفی کوچک تعلق دارد واگر کوچک ولی منفی باشد ، به مجموعه فازی        کوچک

 نیـز   …  و  مثبـت بـزرگ   ،    مثبـت متوسـط   هـای فـازی دیگـری بصـورت           همین ترتیب مجموعه  
عضویت و شکل آنهـا در      در یک کنترلر فازی معمولی، تعداد توابع        . توانند وجود داشته باشند     می

  دارنـد و درجـه تعلـق یـک           1 و   0توابع عضویت مقادیری بین     . شود  ابتدا توسط کاربر تعیین می    
اگر تعلق یک کمیت به یک مجموعه فازی بطـور          . نمایند  کمیت را به مجموعه فازی مشخص می      

بارت دیگر  به ع ( مطلق معین باشد ، آنگاه درجه تعلق آن به مجموعه فازی مزبور یک می باشد                
، اما اگر یک کمیت به هـیچ عنـوان          ) درصد به مجموعه فازی مزبور متعلق است         این کمیت صد  

بـه  . به یک مجموعه فازی متعلق نباشد ، درجه تعلق آن به مجموعه  فازی مـذکور صـفر اسـت                   
 درصـد   50همین ترتیب اگر به عنوان مثال ، تعلق یک کمیت به یک مجموعـه فـازی بـه انـدازه                     

توابـع عضـویت    . باشـد    مـی  5/0 آنگاه درجه تعلق این کمیت به مجموعـه فـازی مـذکور              باشد ، 
ای را به خود  تر شبه ذوزنقه ای و بطور کلی    توانند اشکال متفاوتی مانند مثلثی، گوسی، ذوزنقه        می

بنـدی   تواند بوسیله بکارگیری مالحظات کارشناسی و یا دسته فرم اولیه توابع عضویت می . بگیرند
 .ت ورودی انتخاب گردداطالعا

های مبنا اطالعاتی را که در تعیین         داده. باشد  پایگاه داده شامل اطالعات مبنا و قواعد زبانی می        
هـدف اصـلی کنتـرل را       ) قواعد خبـره    ( پایگاه داده   . آورند  باشد فراهم می    قواعد زبانی الزم می   

 . کند ای از قواعد کنترل زبانی بر آورده می توسط مجموعه
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بارت دیگر، پایگاه داده شامل قواعدی است کـه توسـط افـراد کارشـناس فـراهم آمـده                   به ع 
کنترلر منطق فـازی ، سـیگنالهای ورودی را توسـط قواعـد خبـره بـه سـیگنالهای خروجـی                     . است

 .نماید مناسب تبدیل می
برخـی روشـهای اصـلی تشـکیل        . باشد   می IF–THENای از قواعد      پایگاه داده شامل مجموعه   

 :اده به قرار زیرندپایگاه د

 بکارگیری دانش و تجربیات یک فرد کارشناس جهت برآورده کردن اهداف کنترل 

 مدلسازی عملکرد کنترل 

 مدل کردن پروسه 

 بکارگیری یک کنترلر فازی خود سازمانده 

 های فازی مصنوعی بکارگیری شبکه 

 
 یستم کنترل مبتنی بر کنترلر فازی  بلوک دیاگرام یک س-2-4شکل 

 

تواننـد بـا در    وقتی که قواعد اولیه بوسیله مالحظات کارشناسی بدست آمد ، این قواعـد مـی      
 :زیر برای استفاده درکنترلر منطق فازی فرم داده شوند نظر گرفتن سه هدف اصلی

حذف هرگونه خطای قابل مالحظـه در خروجـی پروسـه توسـط تنظـیم مناسـب خروجـی                    
 نترلرک

 تخمین عملکرد کنترلی نزدیک مقدار مطلوب 

 جهت داده های فازی

جهت داده های غير فازی

 فازی گر

 پايگاه داده

تم تحت کنترلسيس  

 موتور استنتاج

  زدافازی
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 .وسه ، از مقادیر تعیین شده توسط کاربر تجاوز ننمایدئاجتناب از اینکه خروجی پر 
گیـری    سـازی تصـمیم     باشـد و توانـایی شـبیه        مغز یک کنترلر منطق فازی می      ،   موتور استنتاج 

عملکـرد کنتـرل فـازی بـا بکـارگیری          گیـری     بشری، مبتنی بر ایده فازی و همچنین توانایی نتیجه        
گـر بـه      بعبـارت دیگـر ، تمـامی متغیرهـای ورودی ، توسـط فـازی              . قواعد منطـق فـازی را دارد      

–IFای از قواعـد    متغیرهای زبانی مربوط به خودشان تبـدیل شـده ، موتـور اسـتنتاج مجموعـه               

THEN  این ارزیابی که یـک  نتیجه بدست آمده از .  موجود در پایگاه داده را  ارزیابی می نماید
 .شود باشد ، توسط فازی زدا به خروجی واقعی تبدیل می مقدار زبانی می

پذیرد ، مقدار فـازی در خروجـی موتـور اسـتنتاج را          زدا انجام می    تبدیل دوم که توسط فازی    
چندین نمونه تکنیک برای فـازی      . نماید  توسط توابع عضویت به مقدار واقعی و عددی تبدیل می         

تر ، روش میـانگین مراکـز بکـار           د دارد ، اما بدلیل سادگی بکارگیری و الگوریتم ساده         زدایی وجو 
 .شود گرفته می

شـود، ورودی کنترلـر سـیگنال خطـا      اسـتفاده مـی  ) PID یـا  PI(وقتی کـه از کنترلـر کالسـیک      
گیـرد ، کنترلـر بیشـتر از یـک      باشد، اما وقتی یک کنترلر منطق فازی مورد استفاده قرار مـی      می
( و تغییـرات خطـا    )  e(در بیشتر حـاالت کنترلـر دارای دو ورودی خطـا    . دی خواهد داشتورو

edot  ( باشد می. 

 
 خروجی سیستم کنترل مبتنی بر کنترلر فازی/  بلوک دیاگرام ورودی-3-4شکل 
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باشـد و شـامل قواعـدی بـرای بدسـت آوردن              پایگاه داده بعنوان قلب یک کنترلر فازی مـی        
 بـه صـورت    IF–THENعموماً در یک پایگاه داده از قواعـد زبـانی   . باشد   میهرچه بهتر نتیجه

 .شود استفاده میزیر 

)Cisc(THEN)BisedotANDAise(IF 
هـای فـازی بـرای خطـا، تغییـرات خطـا و تغییـرات خروجـی           بترتیب مجموعـه C وB , Aکه 

 .باشند می
)   کنترلـر   PIDماننـد   ( ت  این نکته را نباید فراموش کرد که یک کنترلر کالسیک با ضرایب ثاب            

کنترلرهـای کالسـیک   . آورده سـازد  تواند سه هدف اصلی ذکر شده برای کنترلر فازی را بر        نمی
PI و PID                   البتـه  . شـوند    بکار رفته در پروسه انتخابی ،  معموالً با روش سـعی و خطـا تنظـیم مـی

ین آنهـا مبتنـی بـر    چندین تکنیک برای تنظیم اولیه پارامترهای کنترلر وجـود دارد کـه معمـولتر    
همچنـین  . باشـند     گیـر مـی     ها اغلب بسـیار وقـت       باشد ، هرچند این تکنیک      روش زیگلرنیکولز می  

توانند عملکرد دینامیکی قابـل قبـولی در تمـامی شـرایط کـاری                های با ضرایب ثابت نمی      کنترلر
. شـود   ب مـی  عملکرد اغلب ، بدلیل غیرخطی بودن ماشین و تغییرات پارامترها خرا          . داشته باشند 

توانند بکار گرفته شوند اما مشکل همگرایـی مطـرح            کنترلرهای تطبیقی برای رفع این مشکل می      
 . شود می

بدلیل عدم وجود کاربردهای صنعتی گسترده از کنترلرهای فـازی در پروسـه هـای صـنعتی،              
ه بهتـر  توان برای هرچ هرچند می. ای برای تنظیم کنترلرهای فازی وجود ندارد        هنوز رویه ساده  

 : تنظیم نمودن این کنترلرها سه مرحله اصلی تنظیم زیر را مد نظر قرار داد

بنـدی خروجـی در یـک کنترلـر فـازی              مقیاس :ها    بندی ورودی و خروجی     تنظیم مقیاس  
بندی ورودی تاثیر بسیار زیادی بـر         تاثیر شایان توجه بر پایداری سیستم خواهد داشت و مقیاس         

 . در نظر گرفتن انتخاب بهینه محدوده کاری سیگنال ورودی داردحساسیت کنترلر فازی با

 تعداد و فرم توابع عضـویت ورودی و خروجـی   :تنظیم توابع عضویت ورودی و خروجی   
با بررسـی انـواع گونـاگونی از توابـع عضـویت       . بر رفتار کنترلر تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت       
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نتخاب برای توابع عضـویت ورودی خروجـی کنترلـر          ای ، بهترین ا     شامل مثلثی، گوسی و ذوزنقه    
 .باشد فازی ، تابع عضویت مثلثی می

 . امکان بدست آوردن عملکرد بهینه با تنظیم مناسب پایگاه داده وجود دارد:تنظیم قواعد  

 

 (Simulation) شبیه سازی-4-5
کربنـدی اغلـب    این امکان را به کاربر می دهد که بدون اتصال به سخت افـزار ، بتـوان بـه پی                   

همچنین مـی تـوان بـا       .  پرداخت   Laptopهای سیستم کنترل بر روی کامپیوتر شخصی یا          قابلیت
 ، اجرای اینترفیس اپراتـور ، ماژولهـای کنتـرل تعریـف شـده بـرای                 Simulateاستفاده از قابلیت    

Plant    بلوک های ،I/O                  و سایر موارد دیگر کنترلی را در کامپیوتر شخصـی شـبیه سـازی کـرد . 
 :مزایای استفاده از این روش عبارتند از 

 . مجازی و برعکس Plant در DCS از سیستم کنترل (Configuration)انتقال پیکربندی 

 ارزیابی صحت عملکرد پیکربندی سیستم کنترل 

 عدم تکرار خطاها و کاهش آنها 

 کنترل راحت و ساده تر 

 سریع شدن کار طراحی و ساخت نمونه 

 پراتورهاآموزش ا 

 بررسی و کاوش نواحی کاری جدید 

 Model Predictive Control(MPC)استفاده از روش کنترل مبتنی بر  

 (Real Time)بهینه سازی سیستم بالدرنگ 
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  استفاده از شبیه ساز پروسه-4-4 شکل

 (Model predictive Control) کنترل به روش پیش بین-4-6
   مقدمه-4-6-1

ـ  و انتخـاب روش مناسـب جهـت ا         ی صنعت یهافرآیندنترل  امروزه نحوه ک   ـ ن امـر از اهم    ی ت ی
 الزم  یها  یی توانا ی دارا یستی مورد استفاده در صنعت با     یتم کنترل یالگور.  برخوردار است  ییبسزا

 .م ساده باشدی توسط اپراتور و تنظیری سهولت بکارگ، مانند
ـ یهـا  کنتـرل کننـده   ـ ی ب ـ یش ب  از یکـ ی (Model Predictive Controller) بـر مـدل  ین  مبتن

ر کاربرد آنها در صنعت و مراکز       یکه در چند سال اخ       باشند  یها م   ن نوع کنترل کننده   یتر  شرفتهیپ
ـ  از ا  ین امر ناشـ   یل ا یدل. افته است ی گسترش   یری به طور چشمگ   یقاتیتحق قـت اسـت کـه      ین حق ی

 . باشند ی مختلف میاهفرآیند در کنترل یاری بسیها تی قابلی دارا ،نیش بی پیها کنترل کننده

ع یصـنا نفت ، گاز و پتروشـیمی ،        ع  یل صنا یع مختلف از قب   یها در صنا    ن کنترل کننده  یهم اکنون از ا   
کـاربرد آنهـا    . شود  یاستفاده م ... ر و   ی تقط ی خشک کننده، برجها   یمان، برجها یع س ی، صنا ییایمیش

 .همراه بوده استت یز با موفقی و کنترل روباتها نینه تنها در صنعت بلکه در پزشک
 (MPC)استراتژی کنترل پیش بین مبتنی بر مدل  -4-6-2

شود که با کمـک       ای گفته می    به روشهای کنترلی  ،  کنترل پیش بین مبتنی بر مدل       به طور کلی    
مدلی از پروسه موردنظر و مینیمم سازی یک تابع معیار، سیگنالهای کنتـرل مطلـوب را بدسـت                  
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 از (Predictive horizon)مسیر مطلوب به اندازه افق پیش بـین  ، MPCدر الگوریتم . آورند می
 کـه خروجـی     کـرد م  ای تنظـی    قبل مشخص شده است، حال بایستی سینگالهای کنترلی را به گونـه           

 .پیش بینی شده تا حد امکان به مسیر مطلوب نزدیک گردد
دد کـه   گـر   ی محاسـبه مـ    یا  بـه گونـه   ،   ی بعـد  ی زمانها ی کنترل کننده برا   یخروج،   mpcدر  
لتـر شـده    یف،  ر مطلوب که معموالً در عمـل        ی تا حد امکان به مس     فرآیند شده   ینیش ب ی پ یخروج
ـ ک  یلتر درجه   یک ف ینگ توسط   یلتریات ف یعمل. ک گردد ی است نزد  یر مرجع ورود  یمس ا درجـه   ی

 .ردیپذ یدوم مناسب صورت م
ـ      ی محاسبه م  ین نمونه بعد  ی چند یبرا،   کنترل کننده    یخروج،  ن روش   یدر ا  ن یشـود و از اول

سـپس در زمـان     . گـردد   ی استفاده م  (t) ی فعل یبردرا   کنترل پروسه در زمان نمونه     یمولفه برا 
ـ گ  ن اطالعات اندازه  ی مراحل ذکر شده با استفاده از آخر       یتمام،   (t+1) ی بعد  برداری نمونه  یری
  .گردند یتکرار م  ،شده

 
 MPC ساختار کلی -5-4 شکل

ـ نگونـه ب  یتـوان ا    ی بر مـدل را مـ      ین مبتن یش ب ی پ یها  بطور خالصه اساس کار کنترل کننده      ان ی
 :کرد

 ی بعدیها ی خروجینیش بی پی برافرآیند از یالف ـ بدست آوردن مدل
 ک تابع هدفی یم سازینیق می کنترل از طریگنالهایب ـ محاسبه س
 ن به سمت جلویش بیج ـ انتقال افق پ

 

 محدودیت ها

 ورودی های بعدی

 خروجی های پیش بینی

تابع معیار

 مدل پروسه

 بهینه سازی

 مسیر مطلوب
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 های پیش بین  کنترل کنندهاجزاء  -4-6-3

 بر  ی مبتن یها  متعلق به کالس کنترل کننده    ،  ن  یش ب ی پ یها  که گفته شد کنترل کننده    یهمانطور
ر ی اجتنـاب ناپـذ  یامـر ، نظر   از پروسه موردیداشتن به مدل ین دسترسیبنابرا. باشند یمدل م
، مدل بکار رفتـه      پروسه یدر نوع مدل بکار رفته برا     ،   MPC یها  تمیدر واقع تفاوت الگور   . است
 .مم گردد ینید می است که بایاریها و در نوع تابع مع  اغتشاشیبرا

ـ . باشـد   ین م یش ب یبدست آوردن مدل، گام اول در کنترل پ        ـ  کامـل با   یک طراحـ  ی د شـامل   ی
 یکه مدل مذکور به اندازه کاف     یبطور،  ن مدل ممکن باشد     ی جهت بدست آوردن بهتر    یسمیمکان
ـ  را در برگ   فرآیند یها  کینامید ـ   و ردی ـ یش بی قـدرت پ  در فرآینـد  یهـا  ی و محاسـبه خروجـ  ین

 :باشد یر می زینجا دو بخش مجزایمنظور از مدل در ا. نده را دارا باشد ی آیزمانها

 فرآیندمدل  

 مدل اغتشاش 

 
 (Neural Network Control) کنترل با شبکه عصبی-4-7

بـا  .   باشـد    PIDی کنترل با کنترلر متداول      این کنترلر می تواند جایگزین خوبی برای حلقه ها        
های عصبی می توان سنسورهای مجازی برای نمایش و پیش بینـی پارامترهـایی از پروسـه                 شبکه

که هزینه بر و گرانند ، دسترسی به آنها مشکل است یا اندازه گیری آنها به طـور مسـتقیم غیـر                
 نرم افزاری یا شبکه هـای هوشـمند          به شبکه های عصبی ، سنسور های       .ممکن است ، ایجاد کرد      

 .نیز گفته می شود
 های عصبی مصنوعی شبکه -4-7-1

های عصبی مصنوعی، ترکیبی از محاسبات قدرتمند توسط کامپیوترهـای            امروزه تئوری شبکه  
هرچند ممکن است بـه     . اند  ها به صنعت راه یافته      امروزی و مدارات مجتمع، از محیط آزمایشگاه      

باشـند،    های عصبی مصنوعی ، یک تکنولوژی جدید مـی          های عصبی یا سیستم    نظر برسد که شبکه   
شناسـیم ، حاصـل سـالها تحقیـق و پـژوهش            های عصـبی مـی      اما آنچه که امروزه ما بعنوان شبکه      

 .باشد می
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 6-4شـکل   . باشـد    واقعی مـی     مصنوعی نمایش بسیار ساده از بعضی عملکردهای عصب         عصب
عصـب مصـنوعی چنـدین سـیگنال     . دهـد  صنوعی را نشان مییکی از پرکاربردترین عصب های م   

هرکـدام از سـیگنالهای ورودی ، در        . نماید  کند و یک خروجی را تولید می        ورودی را دریافت می   
کننـده بـا یکـدیگر جمـع          شـود و در قسـمت گـره جمـع           وزن عصبی مربوط به خود ضـرب مـی        

انـواع  . دهـد   جـی را نتیجـه مـی      شود و خرو    خطی می   شوند، حاصل این عمل وارد یک تابع غیر         می
شود که تانژانت هایپربولیک یکـی        های مصنوعی استفاده می     خطی در عصب    مختلفی از توابع غیر   

هـایی باشـند کـه برخـی از           بایسـت دارای ویژگـی      این توابع غیرخطـی مـی     . باشد  از این توابع می   
 :مهمترین آنهاعبارتند از

را ) 1 و -1 یـا بـین   1 و 0معموالٌ بین (وجیبه ازای هر ورودی ، یک محدوده مشخص از خر        -
 .نتیجه بدهند 

 .یکنوا باشند -
 ).باشد های آموزش الزم می این ویژگی در بعضی از الگوریتم(پذیر باشند  مشتق -
دو جهتی باشند یعنی به ازای مقادیر بزرگ مثبت و منفی از سیگنال ورودی، بترتیب حد باال                  -

 .و حد پایین خروجی بدست آید

 
 های مصنوعی   ساختار یکی از پرکاربردترین عصب-6-4شکل 

هـای    تکنیـک . آیـد   یک شبکه عصبی مصنوعی از اتصال چنـدین عصـب مصـنوعی بدسـت مـی               
های مصنوعی به یکدیگر در جهت بدسـت آوردن یـک شـبکه عصـبی                متفاوتی برای اتصال عصب   

های نیمـه برگشـتی       شبکه تغذیه مستقیم، شبکه   ها شامل     برخی از این تکنیک   . مصنوعی وجود دارد  
های متفاوت ، هرکدام دارای ویژگیهای مخصوص         این تکنیک . باشند  های تمام برگشتی می     و شبکه 
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های تغذیـه     شبکه. گیرند  باشند که برحسب کاربرد موردنظر، مورد استفاده قرار می          به خود می  
جـی شـبکه در هـر لحظـه فقـط وابسـته بـه          باشند، زیرا خرو    ها می   ترین نوع شبکه    مستقیم، ساده 

های اتصال، شبکه عصـبی       در بقیه تکنیک  . باشد  سیگنالهای ورودی همان لحظه و وزنهای عصبی می       
باشد، بنابراین خروجی در هر لحظه، عـالوه بـر سـیگنالهای ورودی در                دارای سیستم فیدبک می   

حظـات قبـل نیـز وابسـته        ل) یـا برخـی از خروجیهـای      (همان لحظه و وزنهای عصبی، به خروجـی         
 .اند  نشان داده شده7-4ها در شکل  برخی از این شبکه. باشد می

 

 های مصنوعی به یکدیگر های مختلف اتصال عصب   تکنیک-7-4شکل 

 های عصبی  روشهای یادگیری در شبکه-4-7-2
 شـبکه فـرا مـی       بعد از بدست آوردن ساختار و نوع مناسبی از شبکه عصبی ، مرحله آموزش             

رسد، بدین معنی که باید به روشی ، وزنهای موجود در شبکه عصبی را طوری بدسـت آورد تـا                    
بنابراین در یک شبکه عصبی ، منظـور از تعلـیم شـبکه ،              . نگاشت موردنظر به درستی انجام گیرد     

 .بدست آوردن وزنهای عصبی در شبکه به بهترین صورت ممکن است
د به همگرایی، سرعت همگرایی و پیچیدگی محاسبات توجه نمود تـا            در الگوریتم یادگیری بای   

قبل از اینکه الگـوریتم یـادگیری بـرای         . بتوان بهترین الگوریتم را برای آموزش شبکه بکار گرفت        
بطـوکلی  . تنظیم وزنها بکار گرفته شود، باید تمامی وزنها بطور اتفاقی مقدار اولیه گرفته باشـند              

 :شوند ه سه دسته تقسیم میهای یادگیری ب الگوریتم

 یادگیری تحت نظارت 

 یادگیری تقویتی  
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 یادگیری بدون نظارت  
در یادگیری تحت نظارت ، یک دسته از ورودیها و خروجیهای دلخواه ، برای تعلیم شبکه بکـار                  

ایـن  . کنـد   شبکه ، با استفاده از این دسته از ورودیهـا، خروجیهـای واقعـی را تولیـد مـی                  . روند  می
شود و اختالف آنهـا بـرای تنظـیم وزنهـا بکـار               روجیهای واقعی با خروجیهای دلخواه مقایسه می      خ

 .رود می
ای از ورودیهـا و       یک حالت خاص از یادگیری تحت نظارت، یادگیری تقویتی اسـت، کـه دسـته              

در این نوع یادگیری ، شبکه به خروجیهای تولید شده ، بر طبـق              . خروجیهای دلخواه وجود ندارد   
 .کند  اطالق می"بد" و   "خوب"یار معین ، مع

شـود،    برای یادگیری بدون نظارت، که بعضی اوقات بنام یادگیری خود سازمانده نامیده مـی             
بندی خود را بوسیله اقتباس اطالعات از ورودیهای اعمـالی بـه شـبکه                های کالسه   یک شبکه قاعده  

بین بردارهای ورودی و قاعده تعلـیم،       به عبارت دیگر بوسیله بکارگیری ارتباط       . آورد  بدست می 
بـا  . بندی شوند   دهد که بردارهای ورودی به کالس هایی دسته         وزنهای شبکه را طوری تغییر می     

نمایند ، متعلق به کالس مشـابه         های مشابه تولید می     اینکار، بردارهای ورودی مشابه، که خروجی     
 .باشند می

 
 کنترل پروسه  بکارگیری کنترلر عصبی در سیستم -8-4شکل 
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 خودآزمایی
 . را نام ببرید (Advanced Control)کنترل پیشرفته چند روش  -1

 . را رسم کنید بلوک دیاگرام یک سیستم کنترل مبتنی بر کنترلر فازی -2

 هایی تشکیل شده است ؟قسمتاز چه یک کنترلر فازی  -3

 شبیه ساز در کنترل پروسه کدامند ؟استفاده از مزایای  -4

 . را رسم کرده و شرح دهید mpcختار کلی سا -5

  در چه چیزهایی است؟mpcهای  تفاوت الگوریتم -6

  .حل طراحی در شبکه های عصبی را نام ببریدامر -7

 دسـته تقسـیم     چنـد بـه   در شبکه هـای عصـبی       های یادگیری     بطوکلی الگوریتم  -8
 .شرح دهید ؟ شوند می
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 فصل پنجم
 آشنایی با فیلدباس

(Field Bus) 
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 اهداف آموزشی
  و کاربرد آنField busمفهوم  

 تاریخچه فیلدباس 

 الیه های فیلدباس 

 معرفی مفهوم پروتکل و الیه های هفت گانه استاندارد شبکه 

 OSI   هایالیه 

 ویژگی های یک فیلدباس 

 اتصال تجهیزات ابزاردقیقی از طریق فیلدباس به سیستم کنترلطریقه  

 معایب فیلدباسیا و مزا 

 فیلدباس های معروف دنیا 
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  مقدمه -5-1
 Field bus  به طور عام به شبکه ای گفته می شود که المانهای کنترلی موجـود در Field 

،  DCS و PLC قـرار دارنـد نظیـر       Fieldرا به یکدیگر و به سیستم های کنترلی که در خـارج از              
 به طور ساده فیلد باس یعنی باسـی کـه بـه             .لی باشد   متصل کند و این ارتباط دوطرفه و دیجیتا       

 .رود فیلد می
 :ه صورت زیر تعریف شده است ب 24 قسمت 50.02 به شماره ISAفیلدباس در استاندارد 

 وچنـد انشـعابی بـا پروتکلـی     (Tow Way)فیلدباس یک گـذرگاه دیجیتـال کامـل ، دو سـویه    
برای ارتباط کنترلی توزیع یافته ، میـان         است که    (Deterministic)مشخص و از پیش تعیین شده     

 . به وجود آمده است (Field)ابزارها و دستگاههای سطح میدان
 

  تاریخچه فیلدباس-5-2
 میالدی ، دستگاههای اندازه گیری و ابزاردقیـق موجـود در فیلـد ، تمامـاً                 1940در دهه    

 از دهـه  . بـود  psi 15-3ارد بادی یا نیوماتیکی بودند و عملکرد آنها براساس فشار هوای استاند
از .  جایگزین سیستمهای کنترل نیوماتیکی شـدند  mA 20-4 به بعد به تدریج سیگنال آنالوگ 60

 ، این رونـد شـتاب بیشـتری         DCS و   PLC به بعد با ورود سیستمهای کنترل کامپیوتری         70دهه  
 .گرفت 

 قرار داشت، HART  که در پیشاپیش آن تکنولوژیSmart Sensoringن آوری فبا پیدایش 
کم کم نیاز به برقراری ارتباط دوسویه بـین سیسـتمهای کنتـرل و ادوات ابزاردقیقـی و کنترلـی                    
موجود در فیلد ، بیشتر احساس شد و سازندگان متعدد ، محصوالتی با این قابلیت ها را به بازار                   

ـ             . دادند   ات محـدودیت   منتها تنوع و عدم تطابق محصوالت سازندگان مختلف بـا یکـدیگر موجب
استفاده و وابستگی به سازنده خاص و در مجمـوع نارضـایتی مصـرف کننـده گـان را بـه دنبـال                       

 .داشت 
 :برای رفع این مشکل کمیته ای جهانی در این سال ها شامل اعضاء زیر تشکیل شد 

 ISA (Instrument Society of America)انجمن ابزاردقیق آمریکا 
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 IEC (International Electrotechnicالکترونیـــک کمســـیون بـــین المللـــی بـــرق و  

Commission) 

 استاندارد آلمانموسسه  

 FIPموسسه استاندارد فرانسه  

نوآوری در زمینه تدوین اسـتانداردی بـرای یـک           با هدف تحقیق و      1992این کمیته در سال     
 :فیلدباس واحد با قابلیت های مختلف ، دو گروه کاری زیر را تشکیل داد 

 (Interoperable System Project) ISP 
 (World Factory Instrumentation Protocol) World FIP 

 

5-2-1- (Interoperable System Project) ISP 
 فعالیت Profibus یا به اختصار Process Field Busاین گروه روی توسعه استاندارد آلمانی 

 :اعضاء مهم آن عبارتند از . می کردند 

 Siemens) آلمان( 

 Rouemount Group) آمریکا( 

 Fisher Control) آمریکا( 

 Foxboro) آمریکا( 

 YOKOGAWA) ژاپن( 

 .گرفت  صورت میClient/Server و Token Passingطراحی این استاندارد بر اساس 
 

5-2-2- (World Factory Instrumentation Protocol) World FIP 

اعضـاء مهـم آن     .  می کردند     کار FIPی  فرانسوروی استاندارد   ابه  نیز به طور مش   این گروه   
 :عبارتند از 

 Honeywell) آمریکا( 

 Bailey Control) آمریکا( 

 Cegelec) فرانسه( 

 Allen Bradley) آمریکا( 
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 Telemecanique) فرانسه( 

 :هر دو گروه روی طراحی فیلدباس با تعداد الیه های زیر کار می کردند 
 Physical Layer:   20-4بستر ارتباطی جایگزین برای mA 
 Data Link Layer:   کنترل ارتباطات بینdeviceهای مختلف 
 Application Layer:  تبدیل دیتا به بسته های قابل درک برای سیستمهای مختلف 
 User Layer:  پیاده سازی توابع کنترلی پیشرفته 

 

 الیه های هفت گانه استاندارد شبکه معرفی مفهوم پروتکل و -5-3
 مجموعه ای از قوانین که منجر به گذر اطالعات مفید بین دو یـا چنـد سیسـتم مـی                     :پروتکل
 .تکل گویند وشود را پر

 اقـدام بـه تعریـف الیـه هـای هفتگانـه             (ISO) میالدی سازمان استاندارد جهانی    1983در سال   
 . معرفی کرد OSI (Open System Interconnect)شبکه ها نمود و آنرا تحت عنوان الیه 

 : مشاهده می گردد ، این هفت الیه به ترتیب عبارتند از 1-5همانطور که در شکل 

 فیزیکی 

 پیوند داده 

 شبکه 

 نتقالا 

 لسهج 

 نمایش 

 کاربردی 
از شـبکه اسـت و نحـوه        ) یـا گـره هـا       (  تعریف می شود فقط خواص یک گره         OSIآنچه در   

هـا   استانداردهایی که بـرای شـبکه  . پروتکل اجرایی در میان گره ها را توضیح نمی دهد        ارتباط و   
 بـه معرفـی الیـه هـای شـبکه و تعـاریف ویـژه هـر کـدام                    OSIدر چهارچوب   ،  شوند   تعریف می 

 .دنپرداز می
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 ,802.1 معرفی شده است ، می توان بـه IEEEاز معروفترین استانداردهای شبکه که توسط 

 . اشاره نمود 802.6 ,802.5 ,802.4 ,802.3 ,802.2

 
 OSI الیه های هفت گانه -1-5شکل 
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  ویژگی های یک فیلدباس-5-4
  مزایای فیلدباس-5-4-1

 :از مزایای فیلدباس می توان به موارد زیر اشاره کرد 

 دو طرفه بودن مسیر انتقال اطالعات 

 کاهش حجم کابل کشی 

 استفاده از سخت افزار کمتر 

 داری و تعمیرات آساننگه 

  دو طرفه بودن-5-4-1-1
 .شود  مطرح می)mA 20-4مانند (ایده استفاده از فیلدباس در مقابل اتصال متعارف آنالوگ 

 آنالوگ یکطرفه هستند یعنی تنها از سمت فیلد بـه طـرف سیسـتم کنتـرل مـی رونـد و        تاتصاال
 .بالعکس آن امکان پذیر نیست 

جیتال دو طرفه هستند و امکان ارسال اطالعـات از سـمت سیسـتم              ها ، باسهای دی    در فیلدباس 
 .کنترل به فیلد نیز وجود دارد 

  کاهش حجم کابل کشی-5-4-1-2
با استفاده از فیلدباسها ، می توان چندین تجهیز ابزاردقیق را تنها با یک زوج کابل بـه سیسـتم                    

 .شود کشی میاین امر باعث کاهش تعداد سیم و کار کابل . کنترل متصل کرد 
  استفاده از سخت افزار کمتر-5-4-1-3

 برای تبدیل و    I/Oچون ارسال اطالعات به صورت دیجیتال انجام می شود ، نیاز به کارت های               
 .دریافت داده نمی باشد، در نتیجه سخت افزار کمتری مصرف می شود /ارسال

 بـرای   (AO)ی آنـالوگ    به عنوان مثال برای یک شیر کنترل ، در حالت عادی باید یک خروجـ              
بـرای خوانـدن     ،   (DI)یـا دو ورودی دیجیتـال        (AI)جی شیر و یک ورودی آنـالوگ        وتنظیم خر 

 .یابد که هر کدام هم یک زوج سیم نیاز دارند وضعیت جاری آن اختصاص 
بیشتر مورد نیاز نیست بلکه به      ،  در صورتی که با به کارگیری فیلدباس ، نه تنها یک زوج سیم              

 البته تحهیزاتی به یـک      .صل کرد ت دیگر نیز م   سیم ، می توان چندین تجهیز ابزاردقیقی      همان زوج   
بـرای بـرآورده    . فیلدباس متصل می شوند که پروتکل ارتباطی آن فیلدباس را پشتیبانی کننـد              
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کردن این منظور ، یک سری قطعات الکترونیکی در ساختمان آنها اضافه شـده اسـت و بنـابراین                   
 .یر تجهیزات ابزاردقیقی اندکی گرانتر هستند در مقایسه با سا

 
  اتصال تجهیزات ابزاردقیقی از طریق فیلدباس به سیستم کنترل-2-5شکل 

  نگهداری و تعمیر آسان-5-4-1-4
چکاپ شوند و معمـوالً بایـد   معین ،   تجهیزات کنترل و ابزاردقیق معمولی باید در دوره تناوب          

ویس خـارج شـوند در حالیکـه تجهیـزات متصـل بـه یـک                ل نصب باز و از سـر      برای چکاب از مح   
 . هستند (Remote Diagnostic)فیلدباس ، از طریق شبکه یعنی از راه دور قابل بازرسی 

 
  معایب فیلدباس-5-4-2

 آن جمله می تـوان بـه مـوارد زیـر            زه دارد که ا   ایز به همر  ناستفاده از فیلدباس ها مشکالتی      
 :اشاره کرد

  نیاز به تخصص نسبتاً باالیی داردنصب و نگهداری آن 

 آموزش آن گران است 

هـا قابـل اسـتفاده      DCSبعضی فیلدباس ها فقط در کنار سیستم های کنترل بـزرگ نظیـر               
 .ها متصل نمی شوند PLCهستند و به سیستم های کنترل ساده تر مانند 
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  فیلدباس های معروف دنیا-5-5
بـه شـدت مـورد توجـه بخـش          ،  ایـای متعـدد آن      امروزه استفاده از فیلـدباس بـه دلیـل مز         

اتوماسیون و کنترل صنایع مختلف قرار گرفته است و شرکت های متعددی نیز تکنولـوژی هـای                 
از مهمترین فیلدباس ها می توان به مـوارد زیـر اشـاره          . متنوعی را در این زمینه ارائه داده اند         

 :کرد 
 Foundation Field Bus 

 به یکدیگر پیوستند و با تکمیـل تحقیقـات   World FIP و ISPکاری  گروه های 1993در سال 
 . را معرفی کردند Foundation Field Bus (FF) استانداردی به نام 1994هم ، در سال 

 Profibus 

 . این استاندارد را معرفی کردند ISPموسسه استاندارد آلمان و 
 DeviceNet 
 BitBus 
 Sercos 
 ModBus, ModBus plus 
 Control Net 
 ASI 
 PNET 
 CAN 
 INTERBUS 

 دارای الیه فیزیکی مشابهی می باشند که بـا  Profibus و Foundation Field Busاستاندارد 
 . در فیلد کار می کند kbps 31.25سرعت 



 

 ره آوران فنون پتروشیمی شرکت  64  3کنترل های  سیستماصول اساسی 
 

 

 خودآزمایی
 .تاریخچه فیلدباس را شرح دهید  -1

 .بکه را شرح دهید مفهوم پروتکل و الیه های هفت گانه استاندارد ش -2

 .الیه های مختلف فیلدباس را نام ببرید و کاربرد هرکدام را شرح دهید  -3

 .مزایای فیلدباس را شرح دهید  -4

 .معایب فیلدباس را نام ببرید  -5

 . فیلدباس های معروف دنیا را نام ببرید  -6

 



 

 ره آوران فنون پتروشیمی شرکت  65  3کنترل های  سیستماصول اساسی 
 

 

 منابع و مراجع
مولفان جـان وب، رونالـد ریـس؛        /ربردهااصول و کا  : پذیر های منطقی برنامه   کنترل کننده  -1

دانشگاه علم و صنعت ایران، مرکز انتشارات،       :  تهران –. مترجمان علی اکبر جاللی، حمید محمودی     
1378 

قـدیس،  :  ، تالیف محمد رضا ماهر، به اهتمام شرکت صابکو، تهران          STEP7 راهنمای جامع  -2
1384 

 ، شـهرام فهیمـی،   DCS(Distributed Control Systems)آشنایی با سیستم های کنتـرل   -3
 1384تهران، 

  مختلفمنابع اینترنتیعکسهای رنگی از  -4
 ، شـهرام فهیمـی،   DCS(Distributed Control Systems)آشنایی با سیستم های کنتـرل   -5

 1384تهران ، 

 .1381ناقوس، :  تهران–. مولف امید فدایی منش/ فیلدباس اصول و کاربردها  -6

 ، شـهرام فهیمـی،   DCS(Distributed Control Systems)ا سیستم های کنتـرل  آشنایی ب -8
 1384تهران ، 

 .1381ناقوس، : تهران. مولف امید فدایی منش/ فیلدباس اصول و کاربردها  -9

  عکس های رنگی از منابع اینترنتی مختلف-10
11- www.jashaw.com/ pid/ratio2.html 
12- Li-Xin Wang, A Course in Fuzzy Systems and Control,Prentice-Hall 

International, 1997. 
13- P.G.J.LISBOA,Neural Network Current Application, Department oc 

Electical Engineering, University of Liverpool, Liverpool, U.K, 1992 
14- Simon Haykin, Neural Networks, Macmillan College Publishing Company, 

1994. 
15- G. W. NG, Application of Neural Networks to Adaptive Control of 

Nonlinear Systems, Control Systems Centre, Umist, U.K, 1997 
 


