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(ادامه) DeltaV معرفى سامانه ى

معرفى معماري سامانه هاي كنترل
DCS مطرح دنيا
---------------------------

قسمت يازدهم
---------------------------

مهندس صادق اكبــرى
پژوهشگر و كارشناس ارشد 

كنترل و ابزار دقيق
sadegh_akbari@yahoo.com
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واژه هاى كليدى :
 DCS

DeltaV
 I/O

نرم  افزار

 DeltaVدر قسمت قبلي اين مقاله بحث در مورد سامانه ي
شركت Fisher-Rosemont را آغاز نموديم. اين شركت 
 Rosemont و Fisher ــركت بزرگ حاصل ادغام دو ش
مي باشد. شركت مذكور همانند بعضي از شركت هاي رقيب 
خود، تاكنون مدل هاي مختلفي از سامانه  هاي DCS را به 
 RS3 بازار ارايه داده است. اين مدل ها عبارتند از سامانه ي
 PROVOX ــامانه ي ــركت Rosemont، س ساخت ش
ــركت Fisher و DeltaV كه ساخت شركت  ــاخت ش س
ــر آخرين  ــال حاض ــت. در ح Fisher–Rosemont اس
ــركت يعني DeltaV با نسخه ي  ــخه ي DCS اين ش نس
  ،Windows XP ــل  عام ــامانه ي  س ــت  تح  V11.x
Windows 2003 و Windows 7 با شبكه ي مبتني 
ــده است. در بخش قبلي پس از  بر اترنت به بازار عرضه ش
ذكر تاريخچه ي مختصري در مورد سامانه ي DeltaV در 
ــي و برخي خصوصيات منحصر  مورد معماري، برنامه نويس
به فرد اين سامانه مطالبي را ارايه نموديم. مباحث تكميلي 

در خصوص اين سامانه در ادامه آمده است.

IO 6. خانواده ى
ســخت افزار DeltaV متشــكل از انواع ماژول هاى 
ورودى/خروجــى متصــل به يــك رايانــه ي كنترل 
ديجيتال با ماژول هاى I/O اســت. اين ســخت افزار 
اختصاصى DeltaV بــوده و كنترل كننده ها به يك 
شــبكه ي بزرگ DeltaV گسترده شــده در سطح 
پلنت متصل هســتند. اين شــبكه شــامل ايستگاه هاى 

كارى مهندسى و اپراتوري مبتنى بر PC است.

مهندس صادق اكبــرىمهندس صادق اكبــرى
پژوهشگر و كارشناس ارشد 

DeltaVدر قسمت قبلي اين مقاله بحث در مورد سامانه ي
Rosemontشركت Rosemontشركت Fisher-Rosemont را آغاز نموديم. اين شركت 
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شبكه هاى فيلد معموالً زير يك سامانه ي كنترل توزيع 
شده (DCS) و يا ديگر كنترل كننده ها قرار مي گيرند. به 
طوري كه سيم بندي نقطه به نقطه ي حسگرها، محرك ها 
و دستگاه هاى I/O ديگر را با يك رويه ي سيم بندي باز 
و اتصال چند دســتگاه به يك گذرگاه فراهم مي كنند. 
حســگرها، محرك ها و ديگر دستگاه هايي كه پيش از 
اين به كنترل كننده ي ميزبان و يا رك هاي I/O راه دور 
متصل بودند، در اين ســامانه به گره ها در يك شــبكه 
تبديل شده اند. گذرگاه هاي فيلدباس را مى توان براساس 
الزامات برنامه هاى مختلف و انواع دستگاه به سه سطح 
طبقه بندى نمود. اين ســه ســطح عبارتند از سطح بيت، 
سطح بايت و سطح بلوك. از اين سه دسته بندى گاهى با 
عنوان هاي گذرگاه  حسگر، گذرگاه دستگاه و گذرگاه 

فيلدباس ارجاع مي شود.
بــر حســب   DeltaV ســامانه ي   IO كارت هــاي 
نيازمندي هاي هر دســتگاه، مخصوص آن مي باشند و 

از پروتكل هاي فيزيكي زير پشتيباني مي كند:
• 4-20 mA input, 4-20 mA output
• 24 VDC input, 24 VDC output, etc
• Foundation Fieldbus Interface
• ……

DeltaV در IO 1.6. انواع گذرگاه هاي
ســامانه ي DeltaV از يك رابط يكپارچه براي ارتباط با 
CENELEC يا گذرگاه هاي مربوط به تجهيزات استاندارد 
IEC استفاده مي كند. پشتيبانى از استانداردهاى مختلف، 
آزادى كاربر را در استفاده از دستگاه هايي كه كاربر ترجيح 
مى دهد، فراهم مي كند. گذرگاه هاي مربوط به پروتكل هايي 
�DeviceNet ،Pro، فيلدباس bus DP ،AS-I  چون
HART ،FOUNDATION و I/Oهــاي قديمي 
مى تواننــد به راحتــى بــه كارت I/O در كنترل كننده ي 
DeltaV متصل گردند. به طو خالصه ارتباطات ديجيتال 

سامانه از پروتكل هاي زير پشتيباني مي كند:
• FOUNDATION �eldbus
• HART
• WirelessHART
• Profibus DP
• DeviceNet
• AS-i bus
• Modbus RTU/ASCII/TCP
• Ethernet/IP
• OPC
• OPC Express Interface (Xi)

DeltaV 7. نرم افزار
در اين قســمت به صورت اجمالي به معرفي مجموعه 
 DeltaV برنامه هاي كاربردي نرم افزاري ســامانه ي
پرداخته مي شود. سامانه ي DeltaV براي پيكربندي، 
مهندسي، پايش و كنترل عمليات و همچنين مديريت 
و مستندسازي، برنامه هاي كاربردي متنوعي را تحت 
عنوان DeltaV با يك شماره ي نسخه منتشر مي كند 
 DeltaV كه ســه نســخه ي اخير آن تحت عناويــن
 DeltaV v11.3  ،DeltaV v10.3  ،v9.3
به بازار ارايه شــده اســت. جدول 2 تفاوت بين ســه 

نسخه ي اخير DeltaV را نشان مي دهد. 
در اين بســته ي نرم افزاري، برنامه   هاي اصلي در قالب 
ابزار هاي مهندســي و ابزار هاي اپراتوري دســته بندي 
شــده اند و برنامه ها و ابزار هاي ديگــر براي مواردي 
چون كنترل پيشــرفته، نصب و راهنماي آنالين ارايه 
شــده اند. شــكل 13 ايــن مجموعه ابزار هــاي تحت 

ويندوز را نشان مي دهد.

1.7. ابزار هاي مهندسي
عمده ي ابزارهاى مهندسى اين سامانه عبارت است: 
• Configuration Assistant, DeltaV 
Explorer, Control Studio
• Recipe Studio(batch applications
• User Manager, Database 
Administrator, FlexLock, and System 
Preferences

نرم افــزار و ابزار  هاي مربوط به مهندســي راهبرد هاى 
كنترل مبتنــى بر زبان هاي برنامه نويســى اســتاندارد 
IEC 61131-3  مي باشد. بسته هاى نرم افزارى شرح 
داده شــده همه بر روى رايانه ي ســازگار با استاندارد 

(غير اختصاصى) سخت افزار PC اجرا مي شوند. 
مجموعه ي نرم افزار پيكربندى شامل تمام برنامه هاى 
 DeltaV كاربردى است كه براي مهندسي سامانه ي
مورد نياز مي باشــد. عالوه برايــن برنامه هاى ديگري 
نيز بــراي كاربردهاى كنترل پيشــرفته مانند مديريت 
دارايى، كنترل دســته اى يا batch و تنظيم خودكار 
در دسترس هســتند. بعضي از ماژول هاي مستقل اين 

بسته عبارت است از:
• DeltaV Explorer
• Control Studio
• Configuration Assistant
• DeltaV User Manager

1.1.7. سرويس به روز رسانى خودكار1 
از سرويس به روز رســانى خودكار براي تنظيم انتقال 
مجموعه اى از فايل ها به صورت خودكار از ايستگاه 
كارى ProfessionalPLUS به تمام ايستگاه هاى 

كارى پس از بارگذاري هر گره، استفاده مي شود.

1- Auto-Update Service

DeltaV در سامانه ي IO شكل12. انواع كارت هاي

DeltaV شكل 13. مجموعه ابزار هاي تحت ويندوز نرم افزار
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DeltaV v9.3DeltaV v10.3DeltaV v11.3مشخصه

كنترل فرآيند هوشمند با 
قابليت كنترلي

 InSight DeltaV 

 PIDPlus براي بهينه سازي كنترل قابليت كنترل تطبيقي جديد 
با IO نمونه برداري شده و بي سيم

كنترل پيشرفته و بهينه  سازي

بهبود كنترل پيشرفته با 
 Historical Data Status

 Enterprise Historian ادغام

بهبود آموزش اپراتور با 
 SimulatePro Playback

امكان
 DeltaV History Data Anywhere

 Workstation Alarm Reports
پهناى باند ارتباطات DeltaV SIS دو برابر 

شده است.
پشتيباني بيشتر براي پروژه هاي 

بزرگ تر با 
 SISNet Domains

DeltaV SIS

گسترش شبيه سازى DeltaV SIS در برنامه هاى 
كاربردى تك گره (مستقل) و چندگرهي

توسعه ي محدوديت ظرفيت به 100 
 30,000DTS گره و

 DeltaV SIS HART 2-state output با 
قابليت اتصال به 

 DVC6000 SIS

قابليت ارجاع به متغيرهاى فرآيند از 
كانال هاى ورودى حل كننده منطق در 
يك الگوريتم كنترل DeltaV است 
كه نياز به I/O با سرعت به روز رسانى 

باال دارد.

 WirelessHART بي سيم راه حل افزونه ي ادغام IO كارت هاي
كاملي را براي شبكه هاي بي سيم 

فراهم كرده است

بي سيم

اضافه نمودن سوييچ هاي هوشمند قفل خودكار درگاه
DeltaV

امنيت

Dell استفاده از ايستگاه هاي كاري

 : AMSمجموعه ي كامل
ادغام مديريت دستگاه 

هوشمند

به روزآوري پياده سازي HART براي 
HART V7 كار با

تعهد به فناورى هاى باز 

قابليت انتخاب بلوك هاي 
تابع بيشتر براى 

كاربردهاي فيلدباس 
FOUNDATION

استفاده از كارت H1 با قابليت 
توان و تشخيص يكپارچه كه نياز به 
دستگاه هاى ثالث را حذف مي كند.

شامل دستگاه تنظيم كننده AMS با 
DeltaV

افزايش ظرفيت داده هاي ثبتي 
تا 30,000

پذيرش و مديريت آسان داده ها

حل مشكالت تأمين و 
نگهدارى با قابليت ثبت مداوم 

AutoSync
ثبت وقايع و آالرم ها به صورت 

قوي تر
رهبري كنترل batchاجراي batch به صورت افزونهواسط اپراتور يكپارچه
تخصيص واحد پويا

تكرار رشته ي عمليات مداوم
ISA-95 ادغام

ايجاد دستورالعمل مديريت  خدمات وب براى 
رشته  عمليات

DeltaV جدول 2. مشخصات سه نسخه ي اخير سامانه ي
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2.1.7. ابزار دستيار پيكربندى2
ايــن ابزار اطالعات و خطــوط راهنماي پيكربندى را 
  DeltaVبــراى كاربران جديــد و اتفاقي ســامانه ي
فراهم مى كند. براي كاربري كه اولين بار از ســامانه 
استفاده مي كند، اين يك ابزار عالى براى باال آوردن 
سامانه و اجراي ســريع آن و همچنين آموزش اصول 

اوليه ي سامانه ي DeltaV است.

2- Configuration Assistant

3.1.7. ابزار مديريت ثبت پيوسته3 
اين برنامــه ي  ابزاري، براي مديريــت اطالعات ثبتي 
(داده هــاي ثبت شــده از متغيرهاي فرآيند) پيوســته 

استفاده مي شود.
4 DeltaV 4.1.7. استوديو كنترل

ابزار اســتوديو كنترل يك ابزار بصرى براى طراحى 
و ايجاد تغييــر در ماژول هاى و قالب هايى كه راهبرد 

3- Continuous Historian Administration
4- DeltaV Control Studio

كنترل را تشــكيل مى دهند، مى باشد. محيط استوديو 
كنترل به صورت ساده طراحي شده و كاربر مي تواند 
بلوك هــاي تابــع و غيره را به روش «كشــيدن و رها 
كــردن» در پالــت طراحــي قــرار داده و بــه راحتى 
راهبردهاي كنترل را طراحى و مســتند نمايد. ســپس 
آيتم هــا را براى ايجاد يــك الگوريتم براى ماژول به 
صورت ســيم بندي به هم متصل  كند. تمام ارتباطات 
ســامانه ي DeltaV بر اســاس نام ماژول مي باشــد. 
انواع راهبرد هاي كنترلي كه مي توان پياده سازي كرد 

عبارتند از:
• Logic
• Regulatory
• Sequential
• Advanced control

اين نرم افزار بر پايه ي زبان هاي مربوط به كنترل منطق 
IEC1131 - 3 ساخته  تعريف شــده در اســتاندارد
شــده است؛ از جمله اين زبان ها مي توان به موارد زير 

اشاره نمود: 
• Function block diagrams
• Sequential function charts
• Structured text

كنترل اســتوديو با هر ماژول به عنوان يك نهاد مجزا 
رفتار مي كند و به شــما اين امــكان را مى دهد كه بر 
روي يك ماژول خاص و بدون تحت تأثير قرار دادن 
ماژول هــاى ديگر كه ممكن اســت در حال اجرا در 

همان كنترل كننده باشند، تمركز كنيد. 

5.1.7. نرم افزار كنترل
بــا   DeltaV كنترلــي  برنامــه ي  يــا  نرم افــزار 
شــده5  جاســازى  پيشــرفته ي  كنتــرل  مدل هــاى 
طراحى شــده اســت. عالوه بر كنترل PID سنتى 
DeltaV بــه طور خودكار مى تواند  كه نرم افزار 
 DeltaV آن را تنظيــم كنــد، كنترل پيشــرفته ي
را مى تــوان براي ارايــه ي كنترل مــدل پيش بين، 
شــبكه هاى عصبى، منطق فازى، و تجزيه و تحليل 
فناورى هاى  ايــن  نمود.  پيكربنــدى  تغييرپذيــري 
كنتــرل ديجيتال مى توانند با كــم كردن واريانس 
در فرآينــد، زمان راه اندازى را كاهش و محصول 
خــارج از مشــخصات را حذف نماينــد و به طور 
كلى عملكرد پلنت را بهبود بخشــند. براى بچينگ 
انواع فرآيندهاى توليد (كه اغلب در داروســازى، 
و  تخصصــي  مواد شــيميايى  زيســت فناروي، 
فرآيندهاى توليد محصوالت غذايى و آشــاميدنى 
وجود دارد)، DeltaV batch، روش هايي چون 
اجراى دســتور العمل7  اجراي عمليات مرحله اي6، 

و مديريت سلسله  مراتبي8 را فراهم مى كند. 

5- Embedded advanced control models
6- phase logic execution
7- Recipe execution
8- Campaign management

شكل 14. نمايي از ابزار دستيار پيكربندى

DeltaV شكل15. پيكربندي كامل راهبرد هاي كنترل در استوديو كنترل

رل
ــت

ــ
كن



91
ت 

هش
ديب

 ار
/ 1

31
ى 

ياپ
 / پ

1 
اره

شم
 / 1

ل 5
سا

31

6.1.7. ماژول مديريت پايگاه داده9
ابزار مديريت پايگاه داده با مجوز هاي الزم مديريتي، 
به كاربران اجازه انجام وظايف نگهدارى پايگاه داده 
ماننــد ايجاد، حذف، كپى و پشــتيبان گيرى از پايگاه 

داده را فراهم مي كند.

DeltaV Explorer 7.1.7. ماژول
امكان مشــاهده ي اجراى ســامانه ي كنتــرل و توابع 
اساســى مربوط به كنتــرل منطق ســامانه مانند كنترل 

نسخه را براي كاربر فراهم مى كند.

9- Database Administrator

اين ماژول ابزار ناوبرى اصلي براى پيكربندى ســامانه 
مي باشد. اين ابزار ارايه ي كاملي از سامانه را در يك 
پنجره ي تنها فراهم كرده و دسترســى مســتقيم به هر 
آيتم را امكان پذير مي كنــد. ماژول مذكور در ظاهر 
مشــابه به Explorer ويندوز بوده و به شــما اجازه 
مى دهد تا اجزاى سامانه (از قبيل مناطق و محدوده ها، 
گره ها، ماژول ها و آالرم) را تعريف و ساختار و طرح 

كلى سامانه را مشاهده كنيد. 
همچنين اين ماژول يك راه سريع براى اضافه كردن 
ماژول هــاى كنترل بــه بانك اطالعاتــى را نيز فراهم 

مى كنــد. در هنگام ايجاد راهبــرد كنترل يك پلنت، 
به ســادگى مى توانيد از طريق «كشيدن و رها كردن» 
ماژول كنترل از كتابخانــه، قالب يا الگوي10 پلنت را 
 Explorer ايجاد كنيد. در حالى كه هنوز در محيط
DeltaV قرار داريــد، مى توانيد ويژگى هاى ماژول 

را به منظور سازگاري با كاربرد خود ويرايش كنيد.

8.1.7. استوديو دستورالعمل11 
اين برنامه براي پلنت هاي نوع batch طراحي شــده 
اســت. اســتوديو دســتورالعمل براى ايجاد و اصالح 
دســتورالعمل مــورد اســتفاده قــرار مي گيــرد. يك 
دســتورالعمل مجموعه اى از اطالعات مي باشد كه به 
صورت اختصاصي مواد، مقدار مواد تشكيل دهنده و 
تجهيزات توليد مورد نياز را براى توليد يك محصول 
را مشــخص مي كند. يك دســتورالعمل مى تواند به 

صورت ساده و يا پيچيده باشد.

DeltaV Inspect 9.1.7. ماژول
ايــن مــاژول امــكان پايــش پيشــرفته ي  فرآينــد را 
براي تشــخيص آني حلقه هــاي از كارافتــاده فراهم 
مي كند. ماژول DeltaV Inspect يك شــاخص 
تغييرپذيري را براي بلوك هاي I/O و كنترل محاسبه 
مي كند. براي تمامــي بلوك ها، وضعيت ورودي ها و 
حالت ها پايــش مي گردد. بــراي بلوك هاي كنترل، 
مــواردي چــون كارايي بلــوك و تشــخيص كنترل 
محدود شــده نيز پايش مي شــود. همچنين با استفاده 
از ايــن ابزار، وضعيــت جاري آالرم هــاي مربوط به 
تجهيزات فيلدبــاس Foundation و HART كه 
از آالرم هاي سخت افزاري پشتيباني مي كنند، نمايش 

داده مي شود.

DeltaV Neural  10.1.7.  ماژول
مشــخصه ي شــبكه ي عصبي DeltaV يك راه حل 
عملــى بــراى ايجــاد حســگرهاى مجــازى بــراى 
اندازه گيرى هايي كه پيش از اين تنها از طريق استفاده 
از تحليل هــاي آزمايشــگاهي و يــا تجزيــه و تحليل 
آنالين در دســترس بود، فراهــم مى كند. اين راه كار 
براي مهندسان فرآيند راهي را براى توليد نتايج بسيار 
دقيق، حتى بدون اطالع قبلى از نظريه ي شــبكه هاى 

عصبى فراهم مي نمايد.

11.1.7. ماژول كنترل پيش بين12 
اين مــاژول روش كنترل پيش بين را براي فرآيند هاي 
چندمتغيره با اندازه ي كوچك تا متوســط پياده سازي 
مي كنــد. روش كنتــرل پيش بيــن كه تحــت عنوان 
DeltaV Predict مطرح مي شــود، رويكرد كامًال 
جديــدي را بــراي پياده ســازى مــدل چندمتغيره ي 

10- Template Library
11- Recipe Studio
12-  DeltaV Predict

DeltaV Neural شكل 17. نمايي از نرم افزار

DeltaV Explorer شكل16. نمايي از ماژول
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  (  (DCSDCS))

  (  (DCSDCS))

كنتــرل پيش بين مقيد13 ارايه مى دهد. قابليت پيش بين 
DeltaV فعــل و انفعــاالت فرآيندي و مشــكالت 
ديناميكــي را مورد هدف قرار مي دهــد. به اين معني 
كــه كنترل تداخــالت فرآيندي و اختشاشــات قابل 
اندازه گيرى است. الگوريتم هاى مدل كنترل پيش بين 
در كنترل كننده ي DeltaV بــه اجرا در مي آيند، و 
راهبردهاى حياتى در محيط افزونه، نيرومند و سرعت 
بــاال اجرا مي شــود و بهتر از همه، پياده ســازى روش 
پيش بين DeltaV براى يك مهندس كنترل و بدون 

نياز به تخصص ويژه، ساده و آسان مي باشد. 
ماژول DeltaV Predict تشكيل شده است از:

• Model Predictive Control (MPC) 
function block
• MPC Simulation function block
• Dynamos
• MPC Operate application

PredictPro 12.1.7. ماژول
ابزار DeltaV PredictPro، كنترل مدل پيش بين 
را براي فرآيند هاي چندمتغيره ي بزرگ پياده ســازى 
مي كند. اين ابزار به شــما اجازه مى دهد تا پنج هدف 
كنترلي را براى فرآيندهاى تعاملى با محدوديت هاى 

عملياتي قابل اندازه گيرى تعريف كنيد. 
 DeltaV PredictPro با استفاده از قابليت پيش بين و
در پياده ســازى راهبردهاى چندمتغيره ي مدل كنترل 
پيش بين، مي توان به مشــخصه هايي چــون اخذ توان 
بيشتر، كاهش تغييرپذيرى و افزايش سود دهى دست 
يافــت. اين ابــزار با اســتفاده از قابليــت كنترل مدل 

13- Constrained multivariable model predictive control

پيش بين به راحتى تعامالت فرآيند و ديناميك دشوار 
را مورد هدف قرار مي دهد. از آن جا كه مشــخصه ي 
طــور  بــه   DeltaV Predict & PredictPro
كامل در ســامانه ي DeltaV تعبيه شــده است، شما 
مى توانيد از اجزاى از پيش مهندســى شــده و بلوك 
تابع، در توسعه، آزمايش و اسقرار14 راهبردهاى كنترل 
 PredictPro چندمتغيره ي خود استفاده كنيد. ابزار

شامل بخش هاي زير مي باشد:
• Model Predictive Control 
Professional (MPCPro) function 
block
• MPC SimulatePro application
• Dynamos
• MPCPro Operate application

14- Deploy

15 DeltaV13.1.7. بينش
كاهش در تنوع كنترل مى تواند به بهبود در كيفيت، توان 
خروجي و مصرف انرژى منجر شود كه مى تواند سودهى 

پلنت را افزايش و هزينه هاى نگهدارى را كاهش دهد. 
برنامه هاي بينــشDeltaV كارايي و عملكرد كنترل 
را پايش كرده و حلقه هاي مشــكل دار را شناســايى و 
تشخيص مي دهند، پيكربندى و روش هاي نگهدارى 
را بــراي افزايش بهبــود توصيه و پيشــنهاد مي كنند، 

گزارش هاي كارايي كنترل را فراهم مى كنند. 
بينــش DeltaV براى تنظيم حلقــه دو رويكرد ارايه 

مي دهد:
1. تنظيم بــه مجرد درخواســت16: از روش آزمايش 
فرآيند به مجرد تقاضا براي فرآهم كردن توصيه هاى 
تنظيم به طور خودكار، اســتفاده مي كند. (كه پيش از 

اين با عنوان تنظيم DeltaV مطرح بود).
2. تنظيم تطبيقى

 DeltaV 14.1.7. شبيه سازى
مجموعــه ابزار هــاي شبيه ســازى DeltaV شــامل 

محصوالت زير مى باشد:
• DeltaV Simulate Standalone
• DeltaV Simulate Multi-Node
• DeltaV SimulatePro

ابــزار شبيه ســازي DeltaV يك برنامــه ي نرم افزاري 
جداگانه اســت كه به شما اجازه مى دهد تا بدون خريد 
 DeltaVسامانه ي سخت افزاري از همه ى نرم افزار هاي

به منظور آموزش و توسعه اســتفاده كنيد؛ به اين معنى 
كه شــما مى توانيد دقيقاً از همان نرم افزار فراهم شده با 
ســامانه ي DeltaV واقعــى، در كســرى از هزينه هاى 
ارايه شده استفاده كنيد. همچنين با مجموعه ي شبيه ساز 
 DeltaV مى توانيــد ويژگى هاى ســامانه ي DeltaV
را كه هنوز خريدارى نشــده است بررسى كنيد. تمامي 
 ،DeltaV ويژگى هاى پشتيبانى شــده توسط سامانه ي

15- Insight
16- On-Demand Tuning

شكل18. شمايي از نرم افزار مرتبط با مدل پيش بين

شكل 19. معماري 
DeltaV Insight
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DeltaVDeltaV  (  (DeltaV  (DeltaVDeltaV  (DeltaV

DeltaVDeltaVDeltaV  (  (DeltaV  (DeltaVDeltaV  (DeltaV

مانند كنترل پيوسته، كنترل batch، كنترل پيشرفته17 و 
صفحات نمايش ايستگاه هاى كارى مرتبط، هشدارها و 
داده هاي ثبت شده، مي توانند بدون نياز به سخت افزار و 
يا مجوز DeltaV پيكربندى گردند. از اين رو با داشتن 
دسترســى به تمام نرم افزار، شــما مى توانيــد هر يك از 
قابليت هاى قدرتمند DeltaV را در راهبردهاى كنترل 

خود امتحان كنيد.

DeltaV Tune 15.1.7. ابزار
اين ابزار متشــكل از يك پنجره مي باشد كه از طريق 
آن شــما مى توانيد بلوك  هاي تابع مربــوط به منطق 
كنترل فازى18 (FLC) و كنترل PID را تنظيم كنيد.

2.7. ابزار هاي اپراتوري
ابزارهــاي اپراتور براى عمليات روزبه روز ســامانه ي 
كنترل فرآيند اســتفاده مى شوند. ابزار اپراتور اوليه يا 

اصلي نرم افزار DeltaV عبارت است از: 
• DeltaV Operate Run, Process 
History View, Diagnostics
• Batch (batch applications)
• Operator Interface. 
• The DeltaV Login

نرم افــزار Login بــراى ورود و خارج از ســامانه ي 
 DeltaV و تغييــر رمــز عبور ســامانه ي DeltaV

استفاده مى شود.

1.2.7. ابزار مشاهده ي
 Batch History View

اين ابزار براي بازيابــى داده هاي خاص batch از پايگاه 
داده ي ثبت داده ي batch 19 اســتفاده مي كند و اجازه ي 

نمايش داده ها را در فرمت هاى مختلف فراهم مي كند.
ساير ابزار هاي اپراتوري عبارتند از:

Batch Operator Interface ابزار •
DeltaV Login ابزار •

DeltaV Operate Run ابزار •
Diagnostics ابزار •

 MPC Operateابزار •
 Process History Viewابزار •

3.7.  ديگر برنامه ها
1.3.7. برنامـه خدمت  دهنده ي دسترسـي به 

 OPC20 داده ي
خدمت  دهنده ي دسترسى به داده ي  OPC با پشتيباني 
از نرخ ارتبــاط مداوم تا 30000 مقــدار زمان واقعى 
(بي درنگ) در هر ثانيه، ارتباطات ســريع، امن و قابل 
اطمينــان را به برنامه هاى كاربردى خدمت گيرنده در 

17- Continuous control, batch control, advanced control
18-  Fuzzy Logic Control
19- Batch Historian database
20- DeltaV OPC Data Access Server

هر نقطه بر روى شبكه ارايه مي دهد. به طوري كه در 
ايســتگاه برنامه كاربردي تعداد مقادير داده از 250 به 

30،000 قابل تنظيم مي باشد.

OPC Mirror 2.3.7. ابزار
آينــه ي OPC تبادل هــزاران داده از بين ســامانه ي 
DeltaV و ديگر ســامانه هاى ســازگار با OPC را 

امكان پذير مي كند. 

 DeltaV Continuous3.3.7. ابزار
Historian

نمونه برداري از مقادير آنالوگ، پارامترهاى ديجيتال 
و متــن همراه بــا وضعيت آنهــا و ذخيــره ي آنها را 
براى تجزيــه و تحليل آينده فراهــم مي كند. به طور 
اختيارى تعداد آنها از 30 تا 250 پارامترها در ايستگاه 

كاربرد قابل تنظيم مي باشد. 

Event Chronicle 4.3.7.  ابزار
بــراي ضبــط آالرم  هــاي فرآينــدي، ســامانه اي و 
 SQL sever كاربر و ثبــت آنها در پايــگاه داده ي

�Microso مورد استفاده قرار مي گيرد. 

DeltaV Reporter .5.3.7
مشاهده، تجزيه و تحليل و توليد گزارش از داده هاي 
ثبت فرآيندي، آالرم هــا و رويداد ها به صورت يك 
�Microso توســط ايــن ابــزار  Excel كپــى از

امكان پذير است.

6.3.7. ماژول مديريت كاربران21
نرم افزار DeltaV شامل يك سامانه ي امنيتي قدرتمند 
و در عين حال انعطاف پذير اســت. با استفاده از يك 
سامانه ي DeltaV، براي مطابقت با فلسفه ي اجرايي 
هر پلنــت، امنيت به طــور كامل توســط كاربر قابل 

21- DeltaV User Manager

DeltaVسامانه (AMS) شكل 21. نرم افزار مديريت دارايى

شكل 20. ماژول مديريت كاربران
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اصالح مي باشد. پارامترهاى امنيتى گسترده در سطح 
ســامانه، هر يك از قطعه داده هــا را تعريف مي كنند. 
مهم نيســت كه شــما در حال كار در DeltaV و يا 
نرم افزار ثالث در ايســتگاه برنامه ي كاربردى هستيد، 
به منظور حصول اطمينــان از اين كه هر كاربر اجازه 
دسترسي درستي دارد يا نه، امنيت بررسي مي گردد. 

ابزار مديريــت كاربر DeltaV با امنيت اســتاندارد 
ويندوز يكپارچه شده است. تمام كلمات عبور كاربر 
به عنوان بخشى از استاندارد امنيتى ويندوز نگهدارى 
 ،DeltaV مى شــود. در ابــزار مديريــت كاربــران
كاربــران معتبر ســامانه و مجوز هاي آنهــا را تعريف 
مى كنيد، ســپس DeltaV امنيت مربوط به كاربران 

جديد و اصالح شده را به روز رسانى مي كند. 

 7.3.7. نرم افزار مديريت دارايى22
مجموعــه ي AMS يــك گــروه ابــزار نرم افزاري 
كاربــردى  برنامه هــاى  كالس  در  كــه  مي باشــد، 
تشــخيصى، بهترين بــوده و كاربران را در شناســايى 
مشكالت تجهيزات پلنت قبل از وقوع ياري مي دهد.

مجموعه ي نرم افــزار AMS به منظور بهبود عملكرد و 
در دســترس بودن دارايى هاى كليــدي توليد، از جمله 
تجهيزات مكانيكى، ســامانه هاى الكتريكى، تجهيزات 
فرآيندي، ابزاردقيق، و شير هاي صنعتي استفاده مي شود.

خواه شــما در مديريت پلنــت، عمليات يا در تعمير و 
 AMS نگهدارى و قابليت اطمينان باشيد، مجموعه ي
به شما اطالعاتى كه شما نياز به تصميم گيرى آگاهانه 
داريــد را فراهم مي كند. و به طــور مؤثر دارايى هاى 
موجود را براى رســيدن به اهداف مالى و با تشخيص 

پيش بين مديريت مي كند.

4.7. سامانه ي پايش يا رابط اپراتور
ســامانه ي DeltaV براي طراحــي، پيكربندي و نمايش 
صفحات گرافيكي فرآيند يــك پلنت از يك مجموعه 
 «DeltaV Operate» برنامه ي نرم افزاري تحت عنــوان
اســتفاده مي كند. برنامــه ي DeltaV Operate داراي 
دو حالــت عملياتي اســت. در حالــت پيكربندى، يعني 
�DeltaV Operate Con، براى ايجاد gure ابــزار
صفحات گرافيكــى فرآيند به صورت زمــان واقعى و با 
وضوح باال مورد اســتفاده قرار مي گيــرد. در حالت اجرا 
نيز، اپراتورهاى سامانه ي كنترل، با استفاده از اين صفحات 
گرافيكي عمليات نظارت روزانه و روند نگهدارى از پلنت 

را با ابزار DeltaV Operate Run انجام مي دهند.
 ،DeltaV كاربــردى  برنامه هــاى  تمــام  هماننــد 
واســط هاى اپراتوري بر روى سخت افزار اختصاصى 
 Microso� عامــل  ســامانه ي  و   DELL PC
 Windows ، Server2003 ،Windows XP
 V10 تنها در نســخه ي) Server2008 يــا Vista

پشتيبانى مي شود) اجرا مي گردد.

22- Asset Management Software
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 DeltaV Operate Run شكل 22. پنجره ى نرم افزار

Deltav Operate سامانه ي HMI شكل 24. نمونه ي يكي از صفحات گرافيكي

DeltaV Operate شكل 23. قابليت پخش زنده ويديويي در
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به طور خالصه نرم افزار DeltaV Operate، يك 
برنامه ي كاربردي از مجموعه ي DeltaV است كه 
رابــط كاربرى را به به اپراتــور ارايه و اجازه مى دهد 
تا اپراتور به مشــاهده و دســتكارى فرآينــد بپردازد. 
نرم افــزار DeltaV Operate از يــك نســخه از 
نرم افزار Intellution iFIX ايجاد شــده اســت. 
نرم افــزار  DeltaV Operate يــك مجموعه ا ي 
كامل از ابزارهايى با كارايى باال را فراهم مى كند كه 

عبارتند از: 
• operator graphics
• sophisticated alarm management 
and presentation
• embedded historical trending 
• system-wide security

اين محصول همچنين شــامل قابليت پيكربندى كامل 
صفحه نمايش مي باشد. 

در اين سامانه هر ايستگاه كارى (اپراتوري) به طور مستقل 
آالرم هاي خاص خود و دسترسى به داده ها را مديريت 
مي كند. به طوري كــه به هيچ رايانه ي خدمت  دهنده ي 

اضافى و يا واسطه هاى ديگر نياز نيست.

1.4.7. يكپارچه سازى پخش زنده ي 
ويديويى 

Emerson خدمــت جديــد  خدمــات بى ســيم 
پخش زنــده ي ويديويــى را در داخــل صفحات 
 DeltaV 9 Operate بــا نســخه هاى  نمايــش 
و 10 ارايــه مى دهــد. بــه طــوري كــه اپراتورها 
بــه راحتــى مى تواننــد، قابليت هايــي چــون پن، 
بزرگ نمايــى و غيره را بر روي نمــاى دوربين از 
درون صفحــه ي نمايــش اپراتور اعمــال كرده و 

حتى بين دوربين هاســوييچ كنند.

8. ايمنى و SIS هوشمند
ســامانه ي SIS DeltaV به شما كمك مى كند تا در 
ايمنى فرآيند از طريق پايش و تشخيص مداوم توانايى 
حسگرها كنترل كننده ها و عناصر كنترل نهايى به منظور 

انجام به موقع فعاليت ها بهبود ايجاد نماييد. 
ســامانه ي DeltaV SIS داراى يــك ســخت افزار و 
سامانه ي عامل كامالً مجزا از زيرسامانه ي كنترل كننده ي 
DeltaV و زيرسامانه هاى I/O بوده و به هيچ وجه وابسته 
به كنترل كننده ي استاندارد DeltaV براي انجام عملكرد 
ايمنى خود نيست. به طوري كه اين طرح داراي يك شرح 
 IEC 61508 جداگانه در اســتاندارد ايمنى بين المللى
است. محيط هاي مهندسى و اجرايي آن به منظور كاهش 
هزينه هاى آموزش، نصب ساده، ارايه سريع تر و ارتباطات 
قابل اعتماد به طور كامل در ســامانه كلي يكپارچه شده 
است. شكل 22 مجموعه ماژول  هاي كنترل ايمني را نشان 

مي دهد كه از سامانه ي كنترل كامالً جدا مي باشد.

9. مشخصات شبكه
شــبكه ي كنتــرل DeltaV كه يك شــبكه ي اترنت با 
سرعت باال مي باشــد، ارتباطات ســامانه اي و اتصال بين 
گره هاى مختلف سامانه را فراهم مى كند. شبكه ي كنترل 
مى تواند به طور كامل به صورت افزونه باشد. خدمات از 
راه دور DeltaV عمليات، مهندسى و برنامه هاى كاربردى 

تشخيصى در سراسر شبكه پلنت را گسترش مي دهد.
شــبكه ي كنترل ســتون فقرات يك ســامانه محسوب 
مي گردد. شــبكه ي كنتــرل DeltaV (DCN) يك 
شبكه ي اترنت استاندارد اختصاص داده شده به سامانه ي 
DeltaV اســت. در اين ساختار ايســتگاه هاى كارى 
DeltaV، كنترل كننده هــاي DeltaV، كارت هــاي 
I/ هــاي بى ســيم وgateway ،Charm نــوع I/O

O هاي از راه دور با اســتفاده از سوييچ هاى هوشمند به 
شبكه ي كنترل DeltaV متصل مي گردند.

 BaseT 1000/100/10  شبكه ي كنترل، يك شبكه از نوع
اســت. كابل زوج  ســيم به هم تابيــده ي CAT 5 از نوع 

(ScTP)23  هر گره را به سوييچ شبكه متصل مي كند.
تمام دســتگاه هاي DeltaV به يك زير شــبكه متصل 
مى شــوند و تمام آدرس دهى شــبكه (آدرس IP) براي  
تجهيزات DeltaV توسط DeltaV مديريت مي شود. 

سيستم DeltaV از يك مجموعه خاصي از سوييچ هاي 
شبكه براي شبكه كنترل DeltaV پشتيباني مي كند.

 DeltaV 1.9. سوييچ هاي هوشمند
سوييچ هاي هوشمند DeltaV  نسل بعدي در استفاده از 
مؤلفه  هاي جديد تجاري در سامانه  هاى كنترل مي باشند. 
اين ســوييچ ها كه تحت عنوان «ساخته شده براى هدف 
تجارى خاص» مطرح هستند، هزينه هاي كم محصوالت 
توليد انبوه را با نرم افزار خاص DeltaV و ويژگى هايى 
از آنها را به منظور يكپارچه شــدن بيشتر و داشتن قابليت 
 plug-and-playدر شبكه ي كنترل تركيب مي كند.

ســوييچ هاى هوشــمند DeltaV بــراي عملكــرد در 
شبكه ي DeltaV نياز به هيچ تنظيمي ندارند. دسترسى 
به ويژگى هاى پيشرفته تنها به تنظيمات جزيى نياز دارد. 
كه به آسانى با اســتفاده از مركز فرماندهى سوييچ هاي 

هوشمند DeltaV انجام مي گيرد.

23- CAT 5 screened twisted-pair
DeltaV شكل26. نمايي از سوييچ هاي هوشمند

  SIS شكل25. ساختار پياده سازي سامانه ي
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