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قسمت دوازدهم

Foxboro محصول IA Series هایDCS

ــای بزرگ  ــرکت ه ــترده ی  DCS از ش ــامانه ی کنترل گس ــوع س ــاالت، معماری پنج ن ــه مق ــی این مجموع ــای قبل ــش ه  در بخ
 Industral-IT,Yokogawa از شرکت CENTUM, Siemens از شرکت PCS7 ,TXPتحت عناوین DCS تولید کننده ی
 Fisher - Rosemouunt محصول DeltaV و سامانه ی Honeywell محصول Experion PKSسامانه ی ،ABBــرکت از ش
ــده در این شماره قصد دارد به معرفی معماری سامانه ی  ــی گردید.در ادامه ی این مقاالت، مقاله ی تهیه ش به تفصیل  معرفی و بررس

کنترل گسترده ی I/A  Series  DCS محصول شرکت Foxboro از گروه Invensys بپردازد.
ــامانه ی  ــیون یعنی IA Series را به عنوان اولین س ــتاوردهای فناوری اتوماس ــال Foxboro ،1987 یکی از بزرگ ترین دس در س
ــه کرد.که دارای قابلیت هایی چون  ــیاء بی درنگ)Real-time objects( به بازار ارای ــاز در جهان با قابلیت  مدیریت اش ــی ب صنعت
افزونگی)Redundancy( و  تحمل کننده ی خطا)Fault tolerant( بود و از فناوری های جدید اترنت و ModBus پششتیبانی 

می کرد.
ــخه هایی از این سامانه می باشد.که دارای یک معماری مبتنی بر شبکه ی اترنت سرعت باال موسوم  ــامانه های IA50 و IA70 نس س
 Windows ــد و سامانه های مهندسی و پایش این سامانه ها مبتنی بر سیستم های عامل ــبکه ی کنترل مش)Mesh( می باش به ش

و Unix می باشد.

مهندس صادق اکبری
پژوهشگر و کارشناس ارشد

کنترل و ابزار دقیق
sadegh-akbari@yahoo.com
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1.تاریخچه
ــرکت تولید کننده ی  شرکت Foxboro یک ش
ــرو در زمینه ی کنترل صنعتی است و تأمین  پیش
ــیون فرآیندهای  ــارت و اتوماس ــتگاه های نظ دس
ــت و گاز، کاغذ،  ــیمیایی، نف ــد نظیر مواد ش تولی
مواد غذایی، داروسازی، معدن، برق، آب، و صنایع 
ــد. این شرکت در سال های  آزمایشگاهی می باش
ــتم یعني در سال 1908 توسط  اولیه ی قرن بیس
ــتول در انگلستان تأسیس شد و در  برادران بریس
ــهرت جهاني در زمینه ي ساخت  همان ابتدا به ش
ــت  ــري و کنترل فرآیند دس ــزات اندازه گی تجهی

یافت.
ــزرگ  ب از  ــی  یک  Foxboro ــال 1987،  در س
ــیون یعني ــاوری اتوماس ــتاوردهای فن  ترین دس
 IA Series را به عنوان اولین سامانه ی صنعتي 
ــیاء بي درنگ  باز در جهان و با قابلیت مدیریت اش
ــه داراي قابلیت هایي چون  ــازار ارایه کرد. ک به ب
ــا بود و از  ــه و تحمل  کننده ی خط ــرل افزون کنت
فناوري هاي جدید اترنت و ModBus پشتیباني 

مي کرد.
 Foxboro ــرکت ــال 1990 ش در ماه مارس س
ــرکت به یک  ــود را مبنی بر فروش ش تصمیم خ
ــال آن در  ــرد و به دنب ــي اعالم ک ــرکت خارج ش
 Siebe PLC ــروه ــا گ ــال ب ــاه ژوئن همان س م
ــه مبلغ 656  ــرکت ب ــر فروش ش در بریتانیا بر س
ــروه تجاري  ــید. گ ــق رس ــه تواف ــون دالر ب میلی
ــي بود،  ــرکت انگلیس Siebe که مرکب از چند ش
ــم Invensys شناخته مي شود  هم اکنون به اس
ــده اي چون  ــناخته ش ــرکت هاي ش ــامل ش و ش
ــامانه هاي  1Wonderware،Triconex)س

2ESD( و Eurotherm مي باشد.
این شرکت در سال 1990 اولین کنترل کننده با 
ــتفاده از الگوریتم کنترل چند متغیره وفقي3 و  اس
کنترل پیشخور4 را که از قابلیت هاي اندازه گیري 
ــوردار بود و دارای کارایي  و کنترل بي درنگ برخ
باال، صرفه ی اقتصادي و امکان اتصال به شبکه ی 

فیلدباس بود به بازار معرفی کرد.
شرکت Invensys در قرن 21، تبدیل سامانه هاي 
ــامانه  هاي DCS با معماري و  DCS قدیمي به س
ــاختار جدید را آغاز کرد. این محصوالت جدید  س
ــاي باند GB  و خود  ــبکه ي مش با پهن داراي ش
محافظ5 بوده و از هر نوع فناوري گذرگاه فیلدباس 
ــتیباني می کنند و همچنین داراي ماژول هاي  پش
  IA Series ــتند. سامانه هاي IO ذاتاً ایمن6 هس
 Cyber Secure IA داراي مشخصه هایي چون
ــبکه ی کنترل بي سیم و سیم بندي و  Series، ش

مارشالینگ هوشمند هستند.
1.HMI and plant intelligence solutions
2.Safety systems
3.Robust Adaptive MultiVariable 
4. Feedforward
5.Self healing
6.Intrinsically safe

ــامانه هاي  ــوالت کاربردی س ــور کلی محص به ط
ــد  ــش فرآین ــروه ’Invensys بخ ــدي گ فرآین
ــد.  ان داده  ــرار  ق ــدف  ه را  ــي  صنعت ــرل   کنت
ــرکت  ــوالت این ش ــاری محص ــای تج ــارک ه  م
 عبارتند از: Avantis )مدیریت دارایی سازمان7(،

ــژه  ــه وی ــی، ب ــیون صنعت  Foxboro )اتوماس
A2 Fo IA Series و سامانه ی - ــامانه هاي  ـ

ــن تجهیزات  ــط، همچنی ــات مرتب boro و خدم
                                   ،)SCADA ابزاردقیق، ترانسمیتر و سامانه هاي
                                           )شبیه سازی و بهینه سازی(،

Triconex)سامانه های ایمنی(،
و   HMI ــاي  ــامانه ه س  (   Wonderware

راه حل هاي هوشمند پلنت(. 

2. سامانه هاي ارایه شده
ــرکت ش ــرل  کنت ي  ــامانه  س ــته ترین   برجس

 Foxboro سامانه هاي IA Series مي باشد که 
ــخه هاي مختلفي از آن با پیکربندي ها  تاکنون نس
ــت.  ــده اس و معماري هاي متفاوت به بازار ارایه ش
ــامانه ها خالصه  ــن س ــارت IA Series در ای  عب
 Intelligent Automation ــده ی عبارات ش
Series  مي باشد. سامانه هاي DCS منتشر شده 

از سوی این شرکت عبارت است از:
I/A 20 Series 
I/A 30 Series 
Foxboro A2 system
Foxboro 100 Series
I/A 50 Series 
System Administrator is based on Sun (So-
laris 2.X) UNIX System.
I/A 70 Series 

ــاي قدیمي تر بوده و به  ــف های 1 و 2 مدل ه ردی
ترتیب مبتني بر فناوري 286 و 386 هستندو 

7.Enterprise Asset Management

  IA Series شکل 1. تاریخچه ی سامانه هاي

ــالدي به  ــل 90 می ــه ی 80 و اوای ــر ده در اواخ
ــا 6 مبتني بر  ــای 3 ت ــف ه ــد و ردی ــازار آمدن  ب
 شبکه ی اترنت بوده و بستر مهندسي آن ها هر دو 
را   Unix و   Windows ــل  عام ــامانه ي  س

پشتیباني مي کنند.
ــر داراي  ــده ی اخی ــازي ش ــخه هاي پیاده س نس
ــات،  ــرل عملی ــفه ی کنت ــرفت هایي در فلس پیش
عملکرد و کارایي، راه اندازي و زمان اجرا و کنترل 
عملیات هستند و کاهش قابل توجهی را در توقف 

غیرقابل پیش بیني8 در پلنت ایجاد می کنند.

Invensys Operations Man ــامانه ی   س
در  ــرو  پیش ــامانه هاي  س از  ــي  یک  agement
ــامانه هاي کنترل تأمین آب )مانند  پیاده سازي س
 Foxboro ــامانه ی ــتفاده از س ــا اس ــا( ب بویلر ه
ــاي قابل  ــد ه ه I/A Series DCS و کنترل کنن
 Triconex Tricon TMR PLC برنامه ریزي

براي کاربرد هاي کنترل ایمني مي باشد.

3. معماري
 )DCS( ــامانه های کنترل توزیع شده ــاً س اساس
سامانه های کنترلي هستند که به صورت کلي و از 
نظر قرارگیري الیه اي شامل بخش های زیر هستند:
ــبه ی الگوریتم  ــاژول های کنترل: برای محاس    م

کنترل و اجراي برنامه ی منطقی؛ 
ــای IO: به عنوان رابط برای ارتباط با     ماژول ه
دستگاه های اندازه گیري در فیلد، تبدیل از آنالوگ 

به دیجیتال و برعکس؛

8.Trip

1

SimSci-Esscor
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ــان ماشین،  ــتگاه کاری: به عنوان رابط انس    ایس
ــاي  ابزار ه ــه ی  ارای ــا  ی و  داده9،  ــت  ثب ــرور،   س

نرم افزاری برای انجام امور مهندسی؛
   همچنین یک شبکه ی ارتباطي که در آن تمامي 
ــق پروتکل های  ــا یکدیگر از طری ــن ماژول ها ب ای
 ،PROFIBUS ،ارتباطی )نظیر اترنت، کاربردها

سریال، و غیره( به تبادل داده مي پردازند.
ــخه از  ــون چندین نس ــرکت Foxboro تاکن ش
ــری I/A را منتشر کرده است.  معماري  DCSس
ــامانه با طرح گره آغاز  ــخت افزاري این س طرح س
ــت. همه ی این  ــا طراحی مش ادامه یافته اس و ب
ــی و قابلیت برای  ــش کارای ــرای افزای تحوالت ب
ــده است.  ــترش های آینده در نظر گرفته ش گس
ــامانه را برای I/A Series با  شکل 2 معماری س

طراحی گره نشان می دهد.
ــامانه هاي DCS، معماري  ــاري س ــق معم مطاب
ــي بر  ــه مبتن ــامانه ی IA Series ک ــد س جدی
ــز داراي  ــد نی ــش مي باش ــرل م ــبکه ی کنت ش
داده اي  ــات  ارتباط ــر  نظ از  ــي  مختلف ــطوح  س
ــه  ــن معماري داراي س ــي ای ــه طور کل ــت. ب  اس
ــبکه ی زیر مي باشد. این سه شبکه در شکل 3  ش
ــبکه نمایش داده شده اند. به همراه  مؤلفه هاي ش

  
   Intera-Enterprise Level Betwork
   Secure Control Information Network
   Fault-Tollerant 1GB Mesh Network

4. سخت افزار سامانه 
I/A Series  ــکل 3 معماري سامانه ی مطابق ش
ــخت افزاري به شرح زیر تشکیل  از ماژول هاي س

شده است:
 1.Processor Modules
     Application Processor (AP)
     Workstation Processor (WP)
     Application Workstation (AW)
     Control Processor (CP)
     Nodebus 10BaseTInterface- DNBT
 2.Fieldbus Modules (FBMs)
 3.Mounting Structure and Enclosure
 4.Mesh N etwork Component

1.4. ماژول های پردازش گر
ماژول هاي پردازش گر سامانه IA Series در واقع 
اصلي، کنترل کننده هاي  شامل کنترل کننده هاي 
فیلد و ایستگاه هاي کاري مي باشد. که در ادامه به 

صورت خالصه معرفي مي گردد.

)AP(101.1.4. پردازنده ی برنامه
ــه ای که به  ــامانه ی رایان ــت از یک س عبارت اس
ــرم افزار پیکربندی  ــوان یک خدمت دهنده ی ن عن
ــد وهمچنین  ــاز عمل مي کن ــان و ذخیره س میزب
ــتفاده  ــامانه ی عامل اس ــوان س ــه عن از Unix ب
9.Historian
10.Application Processor

شکل 2. معماری سامانه ی I/A Series با طراحی گره

3.ج. شبکه ی Fault-Tollerant 1GB Mesh Network به همراه مؤلفه هاي شبکه

Foxboro IA Series شکل 3. معماري پلنت سامانه ی

3.الف. شبکه ی Intera-Enterprise Level Betwork به همراه مؤلفه هاي شبکه

ــبکه ــراه مؤلفه هاي ش ــه هم ــبکه ی Secure Control Information Network ب 3.ب. ش
رل

ــت
ــ

کن
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ــکل 4 نمایي از پیکربندي سخت افزار    مي کند. ش
پردازنده ی برنامه را نشان مي دهد.

 2.1.4. پردازنده ی ایستگاه های 
)WP(11کاری

ــوان یک خدمت گیرنده برای رابط اپراتوري  به عن
  Windows )NT و Unix ــرده و از ــل ک عم
ــتفاده مي کند.  ــتم عامل اس XP( به عنوان سیس
ــاختار پردازنده ی ایستگاه های کاری را  شکل5 س

نشان مي دهد.

3.1.4.ایستگاه کاری نرم افزار هاي 
)AW( 12کاربردي

از  و  ــوده  ب  WP و   AP از  ــی   ترکیب
ــه عنوان  "Unix، و Windows          و  XP( ب
 6 ــکل  ش ــد.  مي کن ــتفاده  اس ــل  عام ــتم   سیس
ــتگاه کاری نرم افزار هاي کاربردي  پردازنده ی ایس

)AW( را به تصویر کشیده است.

 Nodebus 10BaseT  4.1.4. واسط
))DNBT

ــه  ب  AW ــا  ی و   AP، WP ــال  اتص ــرای  ب
ــود.  ــتفاده مي ش ــل اترنت اس nodebus از کاب
ــد. ــان مي ده ــدي را نش ــن پیکربن ــکل 7 ای ش

)CP( 5.1.4. پردازنده ی کنترل
ــامانه بوده  این ماژول ها همان کنترل کننده  اي س
ــبات کنترل منظور شده اند.  و برای اجرای محاس
ــت تکي و یا  ــد در حال ــاي CP می توانن ماژول ه
 IO ــوند و یا به ماژول هاي افزونه به کار گرفته ش

فیلدباس )FBM( متصل گردند.
ــاي  ماژول ه و   I/A Series ــاي  کنترل کننده ه
هوشمند IO، پیاده سازي یکپارچه ی قابلیت هاي 
ــک مجموعه  ــي را با ی ــوزه ی کنترل ــن ح چندی
ابزار هاي مهندسي و اپراتوري قدرتمند به منظور 
ــاال بردن کارایي و عملکرد پلنت و تولید ترکیب  ب
 I/A مي کنند. به طوري که سخت افزار و نرم افزار
Series براي عملیات بي وقفه مهندسي مي شود. 
ــت تحمل پذیري  ــأله، قابلی ــراي تحقق این مس ب
ــامانه، )از  ــطوح س ــام س ــا در تم ــر خط در براب
ــا ماژول هاي افزونه ی  کنترل کننده هاي فرآیند ت

IO و شبکه( پیاده سازي شده است.
 IA Series ــاي  کنترل کننده ه ــن  همچنی
ــا  ــي ب ــرا در محیط ــراي اج ــوالت IO ب  و محص
ــه طراحي  ــي 60 درج ــرارت محیط ــه ی ح درج
ــت با استفاده از  ــده اند. این سامانه توانسته اس ش
کابل هاي فیبرنوري در کنترل کننده ها به صورت 
ــکالت زمین کردن  ــز را حذف و مش ــازي نوی مج
ــخصات  ــن ببرد. بعضي از مش ــامانه از بی را در س

کنترل کننده ها عبارتند از:
11.Workstation Processor
12. Application Workstation

شکل 4. سخت افزار  پردازنده ی برنامه و ساختار ارتباطي  آن

شکل 5. پردازنده ی ایستگاه های کاری

شکل 6. ایستگاه کاری نرم افزار هاي کاربردي

رل
ــت

ــ
کن
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DNBT( Nodebus 10Baset  شکل 7. واسط

ــت و کارایي باال براي  ــاي ظرفی    کنترل کننده ه
کاربرد هاي کنترل پیوسته، گسسته و دسته ای؛

ــاختار فیزیکی صنعتي بسیار مقاوم در برابر     س
آلودگي هاي محیطي؛

    برخورداری از الگوي کنترل عملیات تحمل پذیر 
در برابر خطاي ثبت شده  به نام IA Series؛

    برخورداری از ماژول هاي با قابلیت تعویض داغ 
و با نرخ قابلیت اطمینان %99.9999958؛

    دارا بودن قابلیت سنکرون سازي زمان در سطح 
کل پلنت؛

ــامل  ــامانه ی IA Series ش کنترل کننده هاي س
ــده ی اصلي و  ــند؛ کنترل کنن ــته مي باش دو دس

کنترل کننده هاي فیلد.
ــامانه ی IA Series با  ــده ی اصلي س کنترل کنن
ــناخته مي شود؛ به  عنوان »پردازنده ي کنترل« ش
ــال CP 60. این کنترل کننده ها داراي  عنوان مث
ــبکه ی اترنت بوده و تا 128 عدد کارت  درگاه ش

FBM را پشتیباني مي کنند.

CP60 ماژول
ــق، وظایف  ــراي منط ــراي اج ــاژول ب ــن م  از ای
ــال به  ــا اتص ــی ب ــرل ترتیب ــدی و کنت ــان بن  زم

ماژول های FBM استفاده می شود. 
 CP60 ــوان ــن ماژول تحت عن ــخه از ای یک نس
ــت که تحمل کننده ی  ــده اس Simplex ارایه ش

خطا نیست.

Z-Module CP270 ماژول کنترل فیلد
ماژول Z-Module CP270 یک ماژول کنترل 
ــده، به صورت اختیاری تحمل کننده ی  توزیع ش
ــد که وظایفي  ــا و قابل نصب در فیلد مي باش خط
چون کنترل فرآیند و اجراي توابع هشدار دهنده 
ــط  ــده توس را با توجه به راهبرد کنترل تعریف ش
ــاژول ظرفیت نصب  ــام مي دهد. این م کاربر انج
ــاژول IO فیلدباس FBM را  120 عدد کارت م

دارد.
ــاي فیلد13 که در محل فیلد نصب  کنترل کننده ه

مي گردند خود بر دو نوع هستند:

FCP270 ماژول پردازنده ی کنترل فیلد
ــاژول کنترل  ــن م ــاژول FCP270، جدیدتری م
ــده، با قابلیت اختیاری تحمل کننده ی  توزیع ش
ــد که وظایفي  ــا و قابل نصب در فیلد مي باش خط
ــدار دهنده را با  ــون کنترل فرآیند و توابع هش چ
ــده توسط کاربر  توجه به راهبرد کنترل تعریف ش
ــام مي دهد. این ماژول ظرفیت نصب 32 عدد  انج

کارت ماژول فیلدباس FBM را دارد.

13.Field Control Processor 

شکل 8.  ماژول  پردازنده ی کنترل

FCP270 ــد ــده ی کنترل فیل ــاژول پردازن ــکل 9. م ش
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FCP 270 ــده با ماژول ــامانه ی طراحي ش ــکل10. شمای یک س ش

 ،IA Series ــاي  ــد کنترل کننده ه ــل جدی نس
ــخت افزار هاي قبلي  ــل بکارگیري به همراه س قاب
ــخت افزار هاي  ــل ارتقا به س ــا قاب IA Series و ی
 CP270s ــتند. ماژول کنترل کننده ی جدید هس
ــبت به کنترل کننده هاي قدیمي ظرفیتي دو  نس
ــتر و کارایي سه برابر فراهم مي کند که  برابر بیش

بازدهي باالیي از نظر هزینه در بر دارد.

)FBMs( 14ماژول فیلدباس
ــوان ماژول های IO، برای  ــاژول FBMs به عن م
ــا دیجیتال از  ــیگنال های آنالوگ و ی ــت س دریاف
ــال سیگنال آنالوگ یا  دستگاه های فیلد و یا ارس
ــتگاه های فیلد استفاده  دیجیتال خروجی به دس

می شود.
 ،IA Series ــامانه ی  س در   IO ــاي  کارت ه
ماژول هاي IO هوشمند و قابل انعطاف فیلدباس 
ــن ماژول ها داراي  ــي از ای ــام دارد. بعض FBM ن
ــرام  ــرل        )DPID( و دیاگ ــاي کنت بلوک ه
ــال  ــوان مث ــه عن ــند. )ب PLB Ladder مي باش

)FBM219

راه حل IO راه دور15
ــدگی باالیی دارند،  براي کاربردهایي که توزیع ش
ــته بندي ابتکاري  ــت. روش بس ــده اس طراحي ش
ــب کاهش فضاي فیزیکي مورد  Foxboro، موج
نیاز در اتاق کنترل و هنگام توزیع در سطح پلنت 
ــیم بندي مي گردد.  ــه ی س ــب کاهش هزین موج

بعضي از این مشخصات عبارتند از:
ــرده براي نصب آسان و جاي گیري  - طراحي فش
کوچک، که تا 70 درصد هزینه ی نصب را کاهش 

می دهد؛
-برخورداری از قابلیت اطمینان %99.99999941؛

ــاس استاندارد  - قابل نصب به صورت ریلي براس
DIN؛

ــر داده ها در  ــازي قابل انعطاف دیگ - یکپارچه س
ــتفاده از ماژول هاي  ــا اس ــرل ب ــاي کنت راهبرد ه

Field Device System Integrator؛
ــاً ایمن طراحي  ــاژول هاي ذات ــورداری از م - برخ

شده براي محیط  هاي پرخطر؛
در  ــازي  س ــه  یکپارچ و  ــازي  س ــاده  پی  -
ــاي  ماژول ه ــامل  ش ــه  ک ــت،  پلن ــطح  س
ــمند، هوش  FF ــاس  فیلدب ــي،  قدیم  IO"

  DeviceNet, HART, PROFIBUS DP 
و  PA, FoxCمي باشد؛

- مارشالینگ هوشمند با ماژول هاي IO  عمومي 
ــم گیري را سبب   که در کل کاهش هزینه ی چش

می شود.

14.Fieldbus Modules (FBMs)
15.Remote I/O Solution

 FBM-IO شکل 11. ماژول هاي 
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مشخصات کلیدي
ــاده، قابلیت هاي جستجوي قدرتمند،     ناوبري س
خطایابي پیشرفته و قابلیت هاي ردیابي تغییرات 

ــده  ــي ش    ابزارهاي طراحي قابل انعطاف سفارش
براي کاربر؛

ــک SQL به همراه  ــاس بان ــت داده  ها براس    ثب
ــاي ــتفاده از مؤلفه ه ــا اس ــز ب ــاي آنالی  قابلیت ه

 Microsoft Office؛
ــامل ــي ش ــتاندارد هاي صنعت ــتفاده از اس     اس

 Microsoft .NET Framework؛
ــل تکي فناوري وب براي نمایش عملیات     راه ح
ــد و اطالعات مدیریت کارایي بر روي وب یا  فرآین

اینترانت شرکت.

2.5. نرم افزار کنترل
و  ــي  طراح ــراي  ب  IA Series ــامانه هاي   س
ــده ی پلنت در  ــق کنترل کنن ــازي منط پیاده س
 22  IACC ــام ــامانه ی IA، از نرم افزاري به ن س
ــخه هاي به روزآوري  استفاده مي کند. تاکنون نس

22.I/A Series Configuration component

مزایاي کلیدي
   هزینه هاي سیم بندي پایین در فیلد؛

ــکان به روز آوري در  ــي باال، دقت باال و ام    کارای
کم ترین زمان؛

ــه افزایش  ــات و در نتیج ــداد قطع ــش تع    کاه
کیفیت و قابلیت اطمنیان.

قابلیت هاي کلیدي 
   دارا بودن شبکه ی فیلدباس اترنت افزونه16؛

ــاي قابل تعویض داغ17  ــورداری از ماژول ه    برخ
طراحي شده براي تمامي وظایف کنترل فرآیند؛

ــته،  ــتیباني از تمام رویه هاي کنترل پیوس    پش
گسسته و دسته ای؛

   دارای بودن ماژول هاي IO افزونه اختیاري؛
ــطح پلنت از  ــازي داده در س    امکان یکپارچه س
طریق سامانه ی دستگاه هاي فیلد Foxboro18؛

ــه  نمودن فناوري  ــازي و یکپارچ    امکان پیاده س
 HART ،FF،ــمند با پروتکل هاي فیلدباس هوش

PROFIBUS و غیره؛
   ایزوله ی الکتریکي و تغذیه ی تجهیزات فیلد که 

ایمني ذاتي را به همراه دارد.

3.4. محفظه و ساختمان نصب ماژول ها 
ــا اعم از تغذیه، IO و غیره برای نصب بر  ماژول ه

روی رک طراحی شده اند19. 

5. نرم افزار هاي مهندسي
ــک  ی  Foxboro ــدي  پیکربن ــاي   ابزار ه
ــه و قدرتمند براي  ــي یکپارچ مجموعه ی مهندس
اجراي باکیفیت فرآیند مهندسي پلنت مي باشند. 
ــاي پیکربندي FCS، پیکربندي  همچنین ابزار ه
ــي را مهیا کرده  ــاي کنترل ــاي و مؤلفه ه برنامه ه
ــراي  ــترکي را ب ــازگار و روش مش ــي س  و محیط

پیاده سازي طراحي فراهم مي کند.
ــخصه هایي چون الگو هاي تعریف شده توسط  مش
ــت تودرتویي راهبرد  ــیا و قابلی کاربر20، وراثت اش
کنترل یک محیط غني براي ایجاد کتابخانه هاي 
ــرده و در نتیجه  ــتفاده ی دوباره فراهم ک قابل اس
ــازي و کاهش کار  ــای استانداردس ــب ارتق موج

مهندسي ویژه ی یک پروژه مي گردد.
ــودکار به صورت  ــازي خ ــالوه  بر این مستندس ع
ــي  ــي مبتن ــته ی گرافیک 21WYSIWYG، هس
ــره به طور  ــاپ خب ــاي چ ــر Visio و گزینه ه ب
ــه ی کاربر را افزایش داده و ملزومات  زیادي تجرب

یادگیري کاربر را کاهش مي دهد.

16.Redundant
17.Hot-swappable modules
18.Field Device System
19.Rackmount
20.User-defined templates
21.What You See Is What You Get

IA Series در سامانه ی IO شکل 12. نمایي از اتصال خاص کارت هاي

IA Sries   شکل 13. محفظه هاي نصب ماژول هاي سامانه ی

ــده است.  ــده ی زیادي از این نرم افزار ارایه ش ش
نسخه ی 7 و 8 جزء نسخه هاي اخیر مي باشد. 

نرم افزار IACC بهره وری و کیفیت قابل توجهي 
ــه ای غنی از ابزارها براي  ــتفاده از مجموع را با اس
ــی پروژه ارایه می دهد. به عنوان مثال در  مهندس
 )CSD( 23ــردي کنترل این نرم افزار نمودار راهب
ــیای گرافیکي  ــري اش ــیم یک س ــق ترس از طری
ــپس به صورت  ــگر ایجاد و س ــط ویرایش در محی
سیم بندي جهت شکل گیري یک حلقه ی کنترل 
ــکل 14 نمونه اي از این  به هم وصل مي گردند. ش

نرم افزار را به تصویر کشیده است.

1.2.5. ابزار برنامه نویسي ترتیبي و 
ساختاري24

ــته ی نرم افزاری SFC/ST یک رابط کاربری  بس
ــي  ــاس زبان برنامه نویس ــي )GUI( براس گرافیک

ــن برنامه روش  ــد. ای منطق SFC و ST مي باش
ــرفت ه اي از پیکربندی و نمایش بلوک   های پیش

23.Control Strategy Diagram
24.Sequential Function Chart/Structured 
Text (SFC/ST) Configurator and Display 
Manager
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IACC شکل 14. ترسیم دیاگرام راهبرد کنترل در محیط

 DEP, EXCمانند( IA Seires کنترل ترتیبي
وIND( را فراهم مي کند.

3.5. سامانه ی پایش پلنت
ــامانه ی پایش و کنترل پلنت شامل دو نرم افزار  س

زیر مي باشد:
  FoxDraw: Display Builder and Configura-
tor
  FoxView: Display 

ابزار FoxDraw: براي طراحي و ترسیم صفحات 
 Alarm & ــات ــازي تنظیم گرافیکي و پیاده س
ــزار FoxView  براي نمایش  ــوده و اب Event ب
پنجره هاي مختلف پلنت در زمان پایش عملیات 
)اجرا( و نمایش آن به اپراتورها استفاده مي شود. 
ــرا بر روي  ــل نصب و اج ــن ابزار ها قاب ــر دو ای ه
ــتم عامل  ــر سیس ــي ب ــتگاه هاي کاري مبتن ایس
ــتگاه هاي  ــند. ایس Unix و Windows مي باش
کاري پیشنهادي از طرف شرکت Foxbor، مدل 
ــش و یا بر روي  ــتگاه هاي پای AW51 براي ایس
ــد. نرم افزار هاي  ــای معمولي PC مي باش رایانه ه
 Display برنامه اي با عنوان IA ــامانه ی قبلي س

Manager بود.

 FoxView 1.3.5. نرم افزار
ــه فرآیند  ــک پنجره ب ــزار FoxView ی ــرم اف ن
ــند  ــط اپراتوري کاربرپس ــک راب ــد که ی مي باش
ــن نرم افزار  ــتفاده از ای ــد. با اس ــم مي کن را فراه
ــتگاه هاي کاري  ایس ــوع  ن ــر دو  ــوان در ه مي ت
ــا  ــر ی ــا ه ــر Unix و Windows ب ــی ب  مبتن
ــات مربوط به  ــت، تنظیم ــای پلن ــه ی داده ه هم
ــردازش داده های  ــا، منوهاي فرآیند و پ اپراتوره
ــورت زمان واقعی  ــامانه به ص ثبتي موجود در س

تعامل نمود.

2.3.5. مرکز کنترل و پایش25 براي 
IA Series سامانه هاي

ــامانه هاي س ــرای  ب ــش  پای و  ــرل  کنت ــز   مرک
ــاژوالر برای مصارف  ــه صورت م  IA Series، ب
صنعتی طراحی شده است که می تواند به صورت 
سفارشی برای ارایه ی انعطاف پذیري باال در نصب 

مؤلفه هاي IA Series پیکربندی شود.
ــتفاده از فناوری  ــرل و پایش برای اس ــز کنت مرک
ــده و برای  ــطح طراحی ش ــات نمایش مس صفح

پایش چند صفحه اي ایده آل است.

3.3.5. مدیریت کارایي دارایي ها26 
ــواردي چون کارایي تجهیزات  این ابزار بر روي م
ــات تأمین و  ــت اطمینان، اطالع ــي درنگ، قابلی ب
ــری براي تمام  ــتیباني و تصمیم گی نگهداري، پش

دارایي هاي پلنت تمرکز دارد.

25. WorkCenter
26. Asset Performance Management

SFC/ST شکل15. نمایي از پنجره ی ابزار

FoxView شکل 16. نمایي از پنجره ی
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ــتاندارد  ــه مبتنی بر اس ــات کاماًل دوطرف   عملی

IEEE 802.3؛
     بسط و گسترش آسان بر حسب نیاز عملیات یک 
پلنت، که شامل راه حل هاي بي سیم نیز مي باشد؛

ــب با 1  ــه ی نص ــیار در هزین ــي بس     صرفه جوی
سامانه ی مبتني بر شبکه و گسترده ی واقعي؛

ــریع تر با سرعت ارتباطي     پهناي باند باالتر و س
یک گیگابیت بر ثانیه

ــخ هاي سریع به وقوع خطاها، و پیاده سازي     پاس
قابلیت افزونه در تمام سطوح

   الیه ی امنیت پیشرفته یا توسعه یافته در مقابل 
خطرات داخلي و بیروني و همچنین آسیب پذیري

   داراي امنیت مجازي27؛
      سازگار با استاندارد NERC؛

      داراي گواهي امنیت Wurltech؛
ــیریابي  ــکاري مس ــوي ابت ــورداری از الگ     برخ
ــد، که  ــه نقطه هوشمند28مي باش ــه ب داده ی نقط
ــن پروتکل ارتباطي  امکان اجراي هم زمان چندی

را فراهم مي کند؛
ــوري  ــوییچ هاي فیبرن ــاوري  س ــتفاده از فن    اس
استاندارد، که   براي تشخیص خطا و تصحیح آن 

بهینه شده است.
27.Cyber secure
28.Smart point-to-point data routing

 ArchestrA System 4.5.  نرم افزار
Platform

ــتر نرم افزاری تکي  ــتر ArchestrA یک بس بس
 SCADAــازی و مقیاس پذیر را برای یکپارچه س
ــامانه هاي MES و  ــش، س ــارت و پای HMI نظ
ــل یکپارچه ی  ــک راه ح ــامانه های EMI با ی س

مدیریت عملیات فراهم می کند.
ــزار،  ــن نرم اف ــه ی ای ــعه ی یکپارچ ــط توس محی
ــی ءگرا بوده و مجموعه ای از  مبتنی بر رویکرد ش
 خدمات مشترک به شما امکان ساختن یک مدل 
ــت را فراهم  ــترش از پلن ــاده تکي و قابل گس س
ــی در حال کنترل  ــد که فرآیندهای فیزیک مي کن
ــامانه ی  ــتر س ــت. بس ــته اس را به نمایش گذاش
ArchestrA همچنین باعث می شود پیکربندی، 
ثبت، نگهداری از اطالعات در زمان واقعی تنها با 

یک کلیک ساده صورت گیرد.
ــامانه نیز فراهم می کند با عملکرد باال  پلتفورم س
ــیو و بازیابی،  ــورخ فرآیند را با تاریخ تولید آرش م
ــرور اطالعات صنعتی است که به  همراه با وب س
ــازمان و ارایه اطالعات  ــم گیری ساده س طرز چش

عملیات در درون سازمان شما به تمام عملیات.

5.5. دیگر ابزار هاي نرم افزاري 
با توجه به این که توصیف و تشریح همه ابزار هاي 
نرم افزاري در این مقاله قابل پوشش نمي باشد به 
ارایه ی فهرست ابزار هاي نرم  افزاري مورد استفاده 
ــامانه هاي کنترل Foxboro در جدول 1  در س

بسنده شده است.

6. مشخصات شبکه
ــامانه ی IA Series از نوع  ــذرگاه اصلي در س گ
ــرخ 1 گیگابیت و  ــرعت باال با ن ــیار س اترنت بس
ــبکه ی مبتني بر این  ــد. ش 100 مگا بیت مي باش
ــامانه ی IA Series، تحت عنوان  ــذرگاه در س گ
ــوده و  ــرح ب Mesh Control Network مط
ــبکه ی کنترل  ــد. ش داراي قابلیت افزونه مي باش
ــری از تجهیزات  ــره گی ــود محافظ، با به مش خ
ــامانه را  ــت Invensys امکان پیکربندی س اترن
ــرآورده کردن نیازهای عملکردي و کارایي  براي ب
یک پلنت فراهم مي کند. بعضي از ویژگي هاي این 

شبکه عبارت است از:
ــوییچ هاي  ــامانه از طریق س ــاس پذیری س    مقی

اترنت، 8 درگاه یا بیشتر؛
ــریع )100 مگابیت در  ــت س ــتیبانی از اترن    پش
ــال UpLink( اترنت  ــه( و Gigabit )اتص ثانی

)1000 مگابیت در ثانیه(؛
ــبکه ی باالتر با  ــاژوالر به ش ــاي م    Uplinkه

سرعت باالتر و با استفاده از استاندارد هاي 
1 Gb 1000Base-T, 1000Base-SX,1000Base-
LX, 1000Base-LX/LH, 1000Base-BX and 
1000Base-ZX standards

FoxView شکل 17. پنجره ی نمایش نمودار ها در

IA Series شکل 18. مرکز کنترل و پایش براي سامانه هاي

شکل 19. تجهیزات شبکه ی کنترل مش
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Workstation Software

1 Workstation Server for Windows Server 2003 Software Overview Microsoft Windows 
Server 2003 Operating System

2 Time Synchronization Overview

3 FoxAlert Alarm Manager

4 FoxDraw Display Builder and Configurator

5 I/A Series Configuration Component (IACC) Engineering Package for Windows XP Pro-
fessional Edition

6 FoxPanels Configuration and Run-Time Software

7 FoxView Software

8 Sequence of Events

9 Transient Data Recorder and Analyzer

10 Alarm Shelving Tool Software

11 NetSight Console for Use with The MESH Control Network

12 Physical Properties Library

13 FoxAPI and Networked FoxAPI Integration Software 0299

14 Sequential Function Chart/Structured Text (SFC/ST) Configurator and Display Manager

15 InBatch 9.0 Software

16 DMCplus Connect and Bridge

17 AIM*AT I/O Gate for Applicom

18 AIM*AT I/O Gate for DDE

19 AIM*AT I/O Gate for ModbusPlus

20 AIM*AT I/O Gate for ModbusTCP

21 AIM*AT I/O Gate for ModbusTCP

22 AIM*AT I/O Gate for OPC

23 FoxCTS -- Change Tracking Software

24 Information Network Interface (INI) Software for Solaris Systems and
Windows Systems

25 FOUNDATION Fieldbus Device Descriptor Explorer Software (DD Explorer)

26 I/A Series Field Device Manager for IACC and FOUNDATION Fieldbus Engineering and 
Device Management for Field Devices

27 Alarm and Message Interface Software

28 Intelligent Field Device Configurator FoxCom and HART Protocols

Foxboro جدول2. فهرست ابزار هاي نرم  افزاري مورد استفاده در سامانه هاي کنترل
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ــري  بکارگی ــا  ب  IA Series ــش  م ــبکه ی  ش
ــاري،  ــرفته ی تج ــی پیش ــاي ارتباطات فناوري ه
ــاوم و نیرومند،  ــي مق ــاي صنعت  در پیکربندي ه
شبکه ای کارا با قابلیت خودمحافظتی و با قابلیت 
ــترس پذیری باالیي فراهم مي کند. این شبکه  دس
ــال داده ی در  ــرعت انتق ــتگاه را با س  هزاران ایس
حد گیگابیت بین سوییچ هاي شبکه به هم متصل 
ــعه در آینده را  ــاي باند مورد نیاز براي توس و پهن

نیز فراهم  مي کند.
ــطح  ــته هاي کاربران مختلف در س با توجه با نوش
ــن DCSها،  ــه ی بی ــوص مقایس ــا، در خص دنی
مشاهده مي شود که سامانه ی foxboro ، داراي 

قابلیت اطمینان باالمي باشد.
سامانه ی DCS اخیرfoxboro  داراي ارتباطات 
مبتني بر فیبرنوري بوده و داراي ماژول هاي واسط 
ــتفاده از  ــامانه ها به جاي اس ــي با دیگر س ارتباط

تجهیزاتي چون Terminal Server مي باشد.

1.6.توپولوژي هاي شبکه
توپولوژي هاي مختلفي که مي توان تجهیزات را به 

هم متصل نمود عبارتند از:
  Linear
  Ring
  Star
  Inverted tree
  Modified inverted tree

شکل20. توپولوژي خطي شبکه ی کنترل مش

شکل21. مثالي از پیاده سازي شبکه ی کنترل مش
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