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6 . سامانه ی مهندسي
6-1. سخت افزار مهندسي

به منظ��ور مهندس��ي س��امانه ي 800xA در نص��ب و اجراي ابزار ه��اي مختلف 
مهندسي از رايانه  هايي تحت عنوان ايستگاه هاي مهندسي استفاده مي شود كه سري 

Advant Station 100 يك نمونه از اين رايانه  ها مي باشد.
ايس��تگاه هاي مهندس��ي AS 100 ES رايانه ه��ای ش��خصی با دوامي هس��تند كه 
مش��خصات مورد نياز محيط هاي OCSAdvant را ب��رآورده مي كنند. به طوري 
 Online برنامه نويسی ،offline كه برای كارهاي س��طح فيلد همچون مهندس��ی
)ارتباط مس��تقيم ب��ه كنترل كننده ب��ا امكان ويراي��ش برنامه ي منطق��ي(، تعمير و 
نگهداری و رديابی خطا هس��تند. ايستگاه هاي مهندسي AS 100 ES در دو نسخه 

ارايه مي شوند:
• Advant Station 140 Engineering; 

Station for configuration of Advant Controller 400 Series 
and Advant Controller 100 Series

• Advant Station 140 Engineering; 
Station for configuration of Advant Controller 100 Series

معرفـی معمـاري
سامــــانه هاي

 DCS كنتــــرل
مطــرح دنیـــا
---------------

قسمت هشــــتم
---------------
DCSهاي سـاخت 

ABB شركت
---------------

مهندس صادق اكبــری
پژوهشگر و كارشناس ارشد 

كنترل و ابزار دقيق
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6-2. ابزار طراحي و پیاده سازي 
منطق كنترل

شركت ABB از عنوان Control IT براي بسته ي 
نرم اف��زاري مربوط ب��ه انجام وظاي��ف و فعاليت هاي 
كنترل كننده ه��اي Industrial IT ياد مي كند. اين 
 Control بس��ته داراي ابزار مهندس��ي تحت عنوان
Builder مي باش��د ك��ه داراي نس��خه هاي مختلف 
براي كنترل كننده ها مي باش��د. ش��كل 16 مشخصات 
ابزار Control Builder M را كه براي پيكربندي 
كنترل كننده هاي 800xA اس��تفاده مي ش��ود، نش��ان 

مي دهد.

در ح��ال حاض��ر اب��زار مهندس��ي كنترل كننده  هاي 
 Control  800َ نسخه يx س��ري 800 در س��امانه ي
Builder M مي باش��د. ك��ه ي��ك مجموع��ه ابزار 
جام��ع، چن��د كارب��ره ب��راي طراح��ي، مهندس��ي، 
راه ان��دازي1، تش��خيص خطا و عيب ياب��ي و تعمير و 
نگهداري پروژه هاي اتوماس��يون مي باش��د. اين ابزار 
ب��راي پياده س��ازي برنام��ه ي كنترل از ي��ك محيط 
يا راب��ط كاربري به ص��ورت نم��ودار تابع-چارت2 
 Function Chart اس��تفاده مي كند؛ ابزار مربوطه
Builder نام دارد. ش��كل 17 واس��ط كاربري ابزار 
Function Chart Builder را براي پياده سازي 
منط��ق كنت��رل نش��ان مي ده��د. ماژول ه��اي اصلي 

تشكيل دهنده ي Control Builder عبارتند از:
• Application Builder )APB(
• Function Chart Builder )FCB(
• Bus Configuration Builder )BCB(
• On-line Builder )ONB( option 
and the library AMPL PC and DB 
Element Libraries. 

1- Commissioning
2- Function-chart-oriented

رل
ــت

ــ
كن

شكل 15. نمونه اي 
از يك ايستگاه 

 Advant مهندسي
140 Station

شكل 16. مشخصات ابزار طراحي منطق
Control Builder M
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Industrial IT 7. نرم افزار
س��امانه ي 800xA ب��راي عملي��ات مهندس��ي نظير 
پيكربندي كنترل كننده ها، پياده س��ازي منطق كنترل، 
كنت��رل و پايش فرآيند، فرآيند، مديريت اطالعات و 
 Industrial غيره از بس��ته ي محصوالت نرم افزاري
IT اس��تفاده مي كن��د كه ش��امل بي��ش از 30 ابزار و 
م��اژول نرم اف��زاري مي باش��د. از ميان اين بس��ته هاي 
 OperateIT و ControlIT نرم افزاري دو بسته ي
كه به ترتيب ماژول هاي طراحي و پياده س��ازي كنترل 
و واس��ط كاربري پاي��ش پلنت مي باش��ند از اهميت 
خاصي برخوردار هس��تند و در اي��ن بخش از مقاله به 

توصيف اين دو بسنده شده است. 

Industrial IT 7-1. مشخصه هاي
سامانه ي Industrial IT   راه حل های اتوماسيون 
را با شعار افزايش بهره وری از طريق معماری يكپارچه سازی 
سامانه ارايه مي دهد. موارد اين يكپارچه سازی در جدول 

11 آمده است.

رل
ــت

ــ
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شكل 17. طراحي توابع 
منطقي با برنامه ي

Function Chart Builder
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 Integrated
information

دسترسي  امكان  ساختن  فراهم 
به كل اطالعات پلنت از طريق 
ي��ك پنج��ره و برخ��ورداري 
س��امانه ي  معم��اري  ي��ك  از 

يكپارچه

 Efficient
engineering

فراهم كردن مهندسي كارآمد 
از طري��ق ورود اطالع��ات ب��ه 
موقع، ايجاد خودكار ش��یء و 
استفاده ي دوباره و آسان از راه 

حل های موجود

Highly scalable
با داشتن قابليت انعطاف باال، به 
عنوان يك راه حل  بهينه در تمام 
كوچك ترين  از  موقعيت ه��ا، 
كاربرد ها ت��ا بزرگ ترين آنها 

مطرح مي باشد.

 Open
Communications

ب��ا بهره گي��ري از س��امانه هاي 
تكنولوژي ه��اي  و  اس��تاندارد 
فيلدباس امكان ارتباطات باز را 

فراهم مي كند.

Unrivalled scope
اراي��ه ي طيف گس��ترده ای از 
پش��تيباني كننده  محص��والت 
ب��ا  بكارگي��ري  قاب��ل  و 

Industrial IT

شكل 19.  كاربرد  بسته هاي 
Industrial IT

Industrial IT جدول 11. فهرست راه حل هاي اتوماسيون

شكل 18. محصوالت Industrial IT  و سير تحول آن ها

رل
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توضيح برچسب برنامه   رديف

نرم افزار واسط كاربري براي پايش و كنترل عمليات پلنت؛ كه خود اين بسته از ماژول هاي مختلف تشكيل شده است. Operate IT 1

 ABB بسته ي نرم افزاري براي انجام وظايف مهندسي پلنت با كاهش فعاليت هاي مهندسي و باال بردن كارايي؛ به بيان ديگر ابزارهاي نرم افزاري قدرتمند
برای پيكرندي سريع سامانه های اتوماسيون و تجهيزات فرآيند از جمله گرافيک، طرح و جانمايي فيزيكی و توليد مستندات است. Engineer IT 2

مجموعه ي نرم افزار بهينه سازی فرآيند و دارايی ها مي باشد. كه برای به حداكثر رساندن عملكرد طراحی شده است. Optimize IT 3

راه حل هاي ABB برای محافظت همه جانبه از كاركنان و تجهيزات در برابر خطر برق، آتش سوزی و ايمنی گاز، خاموش كردن اضطراری، و غيره 
مي باشد. Protect IT 4

راه حل هاي ABB براي مديريت و تعمير و نگهداري پيش گيرانه؛ به طوري كه طيف وسيعی از خدمات پشتيبانی را از طريق خبرنامه ها و تأمين 
قطعات يدكی، ارتقا و آموزش فراهم مي كند. به عبارت ديگر محصوالت و خدمات ABB براي به حداكثر رساندن ارزش دارايی ها در سراسر چرخه ي 

حيات كل، مانند نصب، راه اندازی، آموزش و تعمير و نگهداری است.
Support IT 5

نرم افزار شبيه سازي پالت فورم 800xA، ابزار شبيه سازی ديناميک و ابزار هاي مدل سازی كسب و كار برای توسعه ي راهبردهای اتوماسيون، 
سامانه های توليد، فرآيندهای كسب و كار مي باشد. Simulate IT 6

امكان ذخيره سازی امن، درازمدت و قابليت بازيابی قدرتمند برای تمام انواع داده های توليد شده از تمام بخش هاي سامانه را فراهم مي كند. همچنين 
براي تعامل با اپراتور، با بسته ي Operate IT فرآيند پورتال يكپارچه شده است. Inform IT 7

بسته ي نرم افزاري براي امور كنترل بازو هاي رباتيک صنعتي شامل ربات هاي قدرتمند و دقيق ABB و لوازم جانبی آن، به همراه تمام ابزار هاي الزم 
برای شبيه سازی، پيكربندی و كنترل در طيف گسترده ای از وظايف  Robotics IT 8

راه حل هايي برای نظارت و گزارش گيري جهت سرعت بخشيدن به انطباق و سازگاري با با سازمان های نظارتی و كيفی مانند محيط زيست، بهداشت 
و ايمنی Comply IT 9

سامانه  های مهندسی و ماژوالر برای پيشرانش، ناوبری، و موقعيت كشتی های دريايی و تجهيزات دريايی  مي باشد. PropulsionIT 10
محصوالت و خدمات ABB برای حمايت از كاربران در نظارت از محيط زيست خود و شيوه های كسب و كار پايدار مي باشد. Sustain IT 11

سامانه  ها و نرم افزارهايي برای اندازه گيری و تجزيه و تحليل تركيب محصول، از جمله تجزيه و تحليل گاز و مايع، طيف سنجی، كروماتوگرافی، و 
غيره Analyze IT 12

ابزار هاي مديريت؛ براي پيكربندي و كاليبراسيون تجهيزات ابزاردقيق حسگرها، اسكنرها، و محصوالت تصويربرداری ABB برای نظارت بر 
متغيرهايی مانند نيرو، گشتاور، تنش، مجاورت، ولتاژ، و غيره Measure IT 13

راه حل های ABB براي موتورها، راه انداز ها جهت فراهم كردن و بهبود بهره وری در سامانه هاي حركتي، گشتاور، سرعت و موقعيت و به طور خالصه 
براي پيكربندي و برنامه ريزي راه اندازها Drive IT 14

شامل بسته پيكربندي كنترل كننده ها و پياده سازي منطق كنترل مي باشد. به عبارت ديگر  مجموعه سخت افزار، نرم افزار ، و سامانه های ABB برای 
كنترل، نظارت بالدرنگ و مديريت متغيرهای عملياتی مي باشد. Control IT 15

راه حل های نرم افزاري به منظور بهبود تعامل بين تأمين كنندگان، توليدكنندگان، و مشتريان برای به حداكثر رساندن ارزش افزوده در عصر تجارت 
الكترونيک مي باشد. Collaborate IT 16

بسته ي نرم افزار مديريت جامع دستورالعمل و كنترل توليد دسته اي و به عبارت ديگر ابزار هاي رديابی و ساخت قابل تكرار و برنامه ريزی برای پردازش 
دسته ای، مديريت ثبت مدارک و تداركات  IT Produce 17

محصوالت و راه حل هاي ABB برای تأ مين، تنظيم، تبديل و توزيع برق قدرت در طيف گسترده ای از ولتاژ و كاربردها Power IT 18
ابزار هاي مديريت دستگاه هاي هوشمند فيلدباس و نگهداري داده هاي فرآيند در مواقع وقوع ايراد  Field IT 19

شامل ابزار ها و مؤلفه هاي اجرايي براي توسعه ي برنامه هاي جديد Industrial IT و يا درج برنامه ها و ابزار هاي موجود  IT Integrate 20
نرم افزار و خدمات ويژه برای بهينه سازی فرآيند طراحی برای محصوالت نهايی، تجهيزات اصلی يا كل يک پلنت توليدی DesignIT 21

خدمات مشاوره ای ABB برای كمک به بسياری از منابع انسانی، دارايی های فيزيكی، و فرآيندهای گروهي Consult IT 22
ابزارهای اتصال و شبكه برای تضمين ظرفيت، قابليت اطمينان و امنيت بيشتر برای ارتباطات سازمانی CommunicateIT 23

ابزار هاي نرم افزاريABB برای ارزيابی پارامترهای فرآيند، كيفيت محصول، پايش وضعيت تجهيزات، به همراه ابزار هاي تشخيص و اقدامات توصيه 
شده  AdviseIT 24

دستگاه ها و نرم افزارهاي ABB برای پروفايل و بهينه سازی متغيرهای فيزيكی محصول از قبيل وزن پايه، شفافيت، ضخامت پوشش، و غيره ProfileIT 25
نرم افزار و خدمات به منظور بهبود كارايی كسب و كار و پلنت از طريق پيش بينی، برنامه ريزی ظرفيت، برنامه ريزی و تداركات PlanIT 26

خدمات مالی برای حمايت از مديريت چرخه ي عمر و تأمين قطعات سامانه هاي  Industrial IT و يا دارايی های ديگر  FinanceIT

Industrial IT جدول12. فهرس��ت بس��ته های نرم افزاري پش��تيباني كننده ي س��امانه ي
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7-2.  ابزار كنترل فرآيند/ عملیات
به طور كلي ABB از مجموعه ابزار ها و نرم افزار هاي 
HMI كه ب��راي مواردي چون كنترل، پايش فرآيند 
 Opearation و عمليات اس��تفاده مي شود از عنوان
يا واس��ط اپراتوري ياد مي كند. به طوري كه نرم افزار 
 Process يا OperateIT مهندس��ي آن با عن��وان
Portal مطرح است. سامانه ي 800xA براي كنترل، 
پايش عمليات فرآيند در پلنت توس��ط اپراتور ها و و 
همچني��ن طراحي گرافيك صفحات فرآيند توس��ط 
  Process Portal B مهندس��ان از مجموعه اب��زار

استفاده مي كند.
س��امانه ي 800xA ب��راي طراح��ي راب��ط كاربري 
و گرافي��ك صفح��ات فرآيند از بس��ته ي نرم افزاري 

OperateIT 3 استفاده مي كند كه به فرآيند پورتال 
نيز معروف مي باش��د.  نس��خه ي 2,0 پورتال پردازش 

OperateIT در نوامبر 2004 منتشر شد.
ي��ك   OperateIT پ��ردازش  پورت��ال  نرم اف��زار 
واس��ط انسان ماش��ين )HSI( مبتني بر ويندوز و وب 
پايه مي باش��د ك��ه رويه و رويكرد ش��یء گرا را برای 
يكپارچه س��ازی اطالعات و ناوب��ری كاربر در درون 
ي��ك محيط پنج��ره ي يكنواخت فراه��م مي كند. به 
 ABB عبارت ديگر اين نرم اف��زار مجموعه برنامه ي
 ب��راي كنترل، مديري��ت، پايش و نماي��ش اطالعات 
فرآيند مي باش��د. پي��روی از اس��تانداردهای صنعتی 

3- Operator IT Process Portal

 OLEDB ،پويا HTML ،4از قبي��ل اكتيو ايك��س
و OPC ب��ه ش��ما اي��ن ام��كان را می دهد ك��ه اين 
محصوالت HSI را در يك محيط يكپارچه با ديگر 
برنامه ه��ای ABB Industrial IT و برنامه ه��ا از 

شركت هاي ديگر اجرا شود.
اين نرم افزار همچنين مجموع��ه ای پايه از نرم افزارها 
و تم��ام قابليت های س��نتی HSI از جمل��ه مديريت 
رويداد/زنگ هش��دار5، صفح��ات نمايش گرافيكی 
و  پلن��ت6  عناص��ر  تنظي��م  صفح��ات  سفارش��ی، 
نمايش��گرهای تنظيم، روندنما ها7 و توليد گزارش را 

4- ActiveX
5- Event/Alarm Management
6- Faceplate
7- Trending

شكل 20. مثالي از 
پيكربندي سامانه ي پورتال 

A فرآيند نسخه ي

رل
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پوش��ش می دهد. همچنين پورتال فرآيند مواردي از 
قبيل به اش��تراك گذاری اطالعات يكپارچه، ناوبری 
بصری، و مهندس��ی كارآمد را ني��ز فراهم می كند. به 
كارگي��ری معماری كالينت س��رور واقع��ی، امكان 
دسترس��ی به تمام توابع مورد نياز در س��رور، را  را با 

حقوق  امنيتی مناسب برای كاربران فراهم می سازد. 
اين بسته نيز همانند ابزار Contol Builder داراي 

ويراش هاي مختلف زير است:
• Operate IT -Process Portal A 
Version 2.1
• Operate IT -Process Portal B
• Operate IT - Process Portal Version 

B1.1
• Operate IT - Process Portal 
Version B2
پورت��ال فرآيند نس��خه ي A، يك واس��ط اپراتوري 
مبتنی بر وين��دوز برای نظارت و كنترل س��امانه های 
كنترل فرآيند مي باشد. رابط كاربري  پورتال فرآيند 
نسخه ي A می تواند برای دسته هاي مختلف كاربر ي 
از جمل��ه اپراتورها، مهندس��ان و كاركنان نگهداری 
سفارش��ی گردد.  ماژول هاي اصلي تش��كيل  دهنده ي 

پورتال فرآيند A عبارتند از:
• Operator Workplace
• Process Graphics / Graphics 

Builder
• Alarm and Event
• Trend
• Historian
• System Status
• Plant Explorer Workplace

پورتال فرآيند A را می توان هم به كنترل كننده هاي 
ABB و هم كنترل كننده هاي ساير شركت ها متصل 
كرد. بس��ته به ن��وع كنت��رل كننده، فرآين��د پورتال، 
س��طوح مختل��ف پياده س��ازي كنترل كننده  ه��ا ارايه 
می ده��د. مثالي از كنترل كننده هاي پش��تيباني ش��ده 

عبارت است از:
•AC 800 M/C
•Advant Controller 400 Series, with 
Master software
•MasterPiece 200/1 Series
•Controllers via OPC (Data Access 
and Alarm & Event)
اي��ن نس��خه از پورت��ال فرآين��د، نس��خه ي انتخاب 

ش��ده براي ارتقا و توس��عه ي محص��والت اپراتوري  
اپرات��وري(،  )پانل ه��اي   AdvaCommand
پانل هاي س��ري MasterView 800/1 و ارتقا و 

توسعه ي محصوالت قبلي  OPerateIT مي باشد.

Graphics Builder 7-3. ماژول
سازنده ي گرافيك، يكي از ماژول هاي پورتال فرآيند 
A مي باش��د كه برای طراح��ي و پيكربندی گرافيك 
صفحات نمايش، عناص��ر گرافيكی، صفحات تنظيم 
عناصر پلنت8 اس��تفاده می ش��ود. اين ماژول همچنين 
ب��رای ايج��اد المان ه��اي گرافيكي ب��راي مؤلفه هاي 
فرآيند نيز استفاده می شود. سازنده ي گرافيك مبتني 

8- faceplates

شكل 21. نمايي از محيط طراحي صفحات گرافيكي 
Graphics Builder فرآيند در ماژول
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ب��ر ويژوال بيس��يك مايكروس��افت بوده و از بيش��تر 
قابليت ه��ای آن بهره گيری مي كن��د. به طوري كه در 
محيط IDE آن تقريباً مش��ابه VB مي باشد. هرگونه 
مؤلف��ه ی كنترل اكتيو ايكس را می توان به اين محيط 

گرافيكی اضافه و استفاده كرد.

7-4. پانل هاي نمايش 
ع��الوه  بر س��امانه هاي واس��ط اپرات��وري نرم افزاري 
مبتني بر رايانه ي ش��خصي، پانل هاي نمايش و تنظيم 
 ABB تجهي��زات در فيلد وجود دارند كه خانواده ي
Panel 800 از اين دس��ته مي باش��د و داراي 5 نوع 

پانل لمسي با اندازه ي 14 تا 15 اينچ مي باشد.

7-5. مديريت اطالعات
Advant master

مديري��ت اطالعات به عن��وان بخش��ی جدايی ناپذير 
از س��امانه ي Advant Master از زم��ان معرف��ی 
آن مطرح مي باش��د؛ به طوري كه با انتش��ار سامانه ي 
SuperView ش��روع  و پس از آن توسط نرم افزار 
AdvaInform به عنوان بخشی از ايستگاه مديريت 
 Advan Station 500  )IMS( اطالع��ات 

 Enterprise ادامه يافت. نس��خه ي تحت وين��دوز
 Historian كه در سال 2001 منتشر شد محصولي 
اس��ت كه ام��روزه به تدريج ب��ه س��امانه ي مديريت 

اطالعات 800xA تكامل يافته است. 

8. نرم افزار كنترل و 
ABB DCS پايش ساير سامانه هاي

ج��دول 14 فهرس��ت ابزار ه��اي نرم اف��زاري ب��راي 
پياده سازي منطق كنترل و واس��ط اپراتوري در ساير 

سامانه هاي ABB DCS را نشان مي دهد.

Control Builder A 
مجموعه ای از برنامه های كارب��ردی برای پيكربندی 
  Advantو برنامه نويسی بصری س��امانه های كنترل
با نرم افزار مس��تر 9مي باش��د. اين برنام��ه ارتقا يافته ي 
محصول قبلي به نام پيكربندی كنترل AMPL است. 
اين برنامه پيكربندی offline و online سامانه های 

زير را پشتيباني مي كند:
• Advant Controller 100 Series (AC 

9- Master

55/70/80/110/160)
• Advant Controller 400 Series (AC 
410/450)
• Advant Controller 100 (AC 100) 
OPC Server and Process Portal
Control Builder A has built-in 
support for PROFIBUS, LON, and 
HART and supports Process Portal.

ب��ه ص��ورت ذات��ي از گذرگاه ه��اي  برنام��ه  اي��ن 
همچني��ن  و   HART LON  ،PROFIBUS

برنامه ي Process Portal   پشتيباني مي نمايد.

9. ساختار شبکه 
همان طور كه در معماري 800xA اشاره شد سامانه ي 
800xA در س��طوح مختل��ف پلن��ت از ش��بكه  هاي 
مختلف استفاده مي كند. به طوري كه گذرگاه اصلي 
در مدل AC 800M از نوع اترنت مي باشد. ولي در 
 ABB از دو نوع گذرگاه س��اخت AC870P مدل

استفاده مي شود كه عبارتند از:
•  Cnet براي اتصال بين كنترل كننده ها

•  Onet براي اتصال بين كنترل كننده ها و سامانه ي پايش

ش��كل 22. پانل هاي 
نمايش سري 800

DCS نرم افزار كنترل فرآيند)مانيتورينگ (نرم افزار كنترلعنوان سامانه ی
واسط اپراتوري

800xAControl Builder MIndustrial IT System 800xA Operations (Process Portal)

 Advant OCS with Master
SW

 1-Control Builder A, For Controller 100 and 400
 Series, 2- Advant Station 100 Series Engineering

Stations

Industrial IT System 800xA Operations

MOD 300 Controllers AdvaBuild 2,AdvaBuild 3, MOD 300
Configurator

AdvaCommand , Multibus Console, Process Portal

Harmony/INFI 90S+ Engineering’s Composer toolsS+ Operations,800xA Process Portal

Symphony MelodyAC 870P ComposerS+ Operations

 Symphony DCI System
Six

  Controlware, CTK3200 in 1996, Composer CTK
in 1997

 Conductor NT, Conductor UX, PWC and XDC Consoles,
DCI-4000 Consoles, DCI-5000 Consoles

Satt OCSDOX 10 SattLine, SattGraph 5000

Compact 800Compact Control BuilderCompact HMI 800, Panel 800

FreelanceControl Builder FDigiVis, 800xA Operations

Symphony Plus S+ Engineering S+ Operations

جدول 13. نرم افزار كنترل و پايش 
DCS ABB ساير سامانه هاي
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بي��ن  ارتب��اط  ب��رای   Advant Field Bus  •
تجهيزات ابزاردقيق پلنت

9-1.  سامانه ي ارتباطي در 
Advant 400  كنترل كننده هاي  سري

كار اي��ن س��امانه تب��ادل س��يگنال هاي كنترل��ي بين 
بخش ه��اي مختل��ف اس��ت اين س��امانه در س��ری 
AC400 از چندين نوع لينك ارتباطي تشكيل شده 

است كه  عبارتند از:
1-Master Bus 300 (MB 300)      
2- Master Bus 200 (MB 200)      
3-Master Fieldbus            
4-RCOM

 MasterBus 300 .1-1-9
)MB300(

لينك ارتباطی ش��بكه ي Control Network در 
س��امانه های  سری AC 400 می باش��د كه دارای دو 

نوع است:
• Master Bus 300
• Master Bus 300E

  )HALF لين��ك ارتباط��ي از نوع س��ريال س��نكرون
 )DUPLEX با سرعت باال بوده و سرعت انتقال روي 
اي��ن گذرگاه برابر  Mbit/s 10اس��ت. اين لينك چند 
اتصالي با سگمنت هاي داخلي از يك كابل كواكسيال 
است. بيشينه طول هر سگمنت 24,3 متر بوده و با استفاده 
از تكرار كننده طول آن مي تواند 500  متر برسد. نوع اين 

كابل كواكسيال  اترنت است.

 MB 200 .2-1-9
يك لين��ك ارتباط��ي از نوع س��ريال و آس��نكرون  
   RS422 اس��تاندارد  و   )HALF DUPLEX( 
با س��رعت متوس��ط و برابر   Kbit/s 153/6 اس��ت . 
ب��راي اتصال نقطه به نقط��ه و حداكثر فاصله ي 2000 

متر است از اين لينك براي اتصال مستر ويو10 به مستر 
پيس11 اس��تفاده مي گردد. نوع كابل آن   چهار سيمه 

از نوع   NETWIL  G87  مي باشد.

 Master Field Bus .3-1-9
برای برقراری ارتباط بين تجهيزات ابزاردقيق از لينك 
فيلدباس استفاده می كند به طوری كه برای ارتباطات 

فيلدباس از پروتكل های زير بهره می برد.
• Advant Fieldbus 100
• PROFIBUS-DP
• RCOM/RCOM+
• Master Fieldbus
• LONWORKS Network Interface.
لين��ك Master Field Bus ي��ك لينك ارتباطي 
سرعت باال با س��رعت انتقال Mbit/s  2  بوده و اين 
لينك براي اتصال واحدهاي  REMOTE  I/O  در 
الين ها به مس��تر پيس  استفاده مي شود. در اين لينك 
ب��راي فواصل اتصال تا 25  مت��ر از كابل دو زوجي و 
   RGبراي فواصل تا750  متر كابل كواكسيال از نوع

  U/11 با امپدانس 75 اهم استفاده مي گردد.

9-1-4. ارتباطات با سامانه های بیرونی
در س��امانه ي مبتنی بر كنترل كنن��ده ي AC450 برای 
برقراری ارتباطات بيرونی از لينك های زير بهره می برد.
• EXCOM
• MultiVendor Interface (MVI) 
• MODBUS (via CI532V02)
• MODBUS (via CI534V02)
• Siemens 3964(R) (via CI532V03)
• Allen-Bradley DF1 (via CI534V04)
• Free-programmable protocol (via 
CI535)

10- Master view 
11- Master piece 

• Free-programmable protocol (via 
CI538)
• GCOM
• HART
• RCOM
پروتكل RCOM يك لينك ب��راي فواصل ارتباطي 
خيلي طوالني می باشد كه قادر به اتصال نقطه به نقطه و 
يا اتصال چند نقطه اي است. در اين لينك از مودم وكابل 
دو زوج سيم استفاده مي شود كه استاندارد انتقال داده از 
 AC 450  مي باشد.  سري كنترل كننده ي   V24  نوع

بيشتر اين لينك ها راپشتيباني مي كند.

---------------------------------
منبع

 http://www.abb.com/

از  نمون��ه اي  ش��كل23.  
پياده سازی لينك ارتباطی 

RCOM
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