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در مقاالت به چاپ رس��يده در شماره های قبلی 
از سلس��ه مقاالت »معرفي معماري س��امانه هاي 
كنت��رل DCS مطرح دنيا « ت��ا به حال معماری 
پنج نوع س��امانه ي كنترل گسترده يا DCS از 
شركت هاي بزرگ توليد كننده ي اين محصول 
 TXP، PCS7، CENTUM، تحت عناوين
ب��ه   Experion PKS و   Industrial-IT
تفصيل معرفی ش��دند. در ادامه ي اين مقاالت، 
مطلب ارايه ش��ده در اين ش��ماره قصد دارد به 
 Rosemount شركت DCS معرفي معماری

بپردازد.
 حاص��ل Fisher-Rosemont ش��ركت
 و Fisher ادغام دو ش��ركت بزرگ بين المللي
Rosemont مي باشد. اين شركت همانند بعضي 
 ،DCS از ش��ركت هاي رقيب در حوزه ي توليد
 مدل هاي مختلف��ي را به بازار ارايه داده اس��ت.
 س��اخت RS3 اين مدل ها عبارتند از س��امانه ي
 PROVOX سامانه ي ،Rosemont شركت
 ساخت DeltaV و Fisher ساخت ش��ركت
 سامانه هاي .Rosemont–Fisher ش��ركت
 PROVOX و RS3 مهندس��ي هر دو م��دل
 اس��ت. در حال Windows NT مبتن��ي ب��ر
 اين شركت يعني DCS حاضر آخرين نسخه ي
DeltaV ب��ا نس��خه ي V11.x تحت س��امانه 
 Windows XP،  Windows 2003 عامل
 با ش��بكه ي مبتني بر اترنت به Windows و 7

.بازار عرضه شده است

1. تاريخچه
شركت Fisher-Rosemont حاصل ادغام 
دو شركت بزرگ بين المللي است. شركت بين 
الملل��ی Control Fisher ب��ه عنوان طراح 
جهانی، توليد كننده و عرضه كننده ي شير  های 
كنت��رل و رگوالتور ها، يك��ي از بزرگ ترين و 
قديمی ترين ش��ركت های در ح��وزه  ي كنترل 
فرآيند می باش��د. اين ش��ركت در سال 1880 
ب��ا ثبت اختراع گارو نر پمپ توس��ط مؤس��س 
ش��ركت، تأس��يس گرديد. عالوه بر شير  های 
كنت��رل و رگوالتورها، اين ش��ركت همچنين 
طراح و س��ازنده ي س��امانه های كنت��رل نهايی 

نيز مي باش��د. محصوالت Fisher در تعدادی 
از صنايع، از جمله ش��يميايی، پااليش، قدرت، 
و كاغ��ذ و خمي��ر كاغذ اس��تفاده می ش��وند. 
ام��روزه Fisher يكي از ش��ركت های فرعی 
 ،Emerson Process Management

است.
ش��ركت Rosemont نيز كه در سال 1956 به 
عنوان بخشي از برنامه ي فضايي آمريكا تأسيس 
ش��د، طراحی و تولي��د تجهي��زات اندازه گيری 
ابزاردقي��ق را ب��رای كاربرده��ای صنعتی انجام 
مي ده��د. اين ش��ركت ك��ه در ابتدا بيش��تر در 
زمين��ه  ي كنترل حركت1 فعاليت مي كرد پس از 
 Emerson Electric تملك توسط ش��ركت
در س��ال 1976 با اين ش��ركت تركيب شد و در 
 Fisher س��ال 1992 با خريداري شدن شركت
توس��ط اين مجموعه، ش��ركت جدي��دي به نام 
fisher-Rosemount  ايج��اد گردي��د كه 
با فعاليت در زمينه ي اتوماس��يون فرآيندي، ارايه 
كننده ي راه حل ه��ای كنترل فرآيندهاي صنعتی 
از جمله س��خت افزار كنترل، نرم افزار و خدمات 
مش��اوره اي مي باش��د. اين ش��ركت در آس��تين 
تگزاس به عنوان يك ش��ركت تابعه از ش��ركت 

Emerson Electric فعاليت مي كند.

1. Motion Control

معرفی 
سامانه ی 

 Delta v

معرفی 
سامانه ی 

 Delta v

معرفی معماري 
 DCSسامانه هاي كنترل

مطرح دنیا
----------------

قسمت دهم
----------------

معرفی معماري 
 DCSسامانه هاي كنترل

مطرح دنیا
----------------

قسمت دهم
----------------

واژه های کلیدی :
DCS

کنترل کننده
معماری سامانه

Delta V
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2. مقدمه
س��امانه ي DeltaV كه ن��ام آن برگرفته از معادله ي 
مهندسی ش��تاب يعني dv/dt )تغيير سرعت نسبت به 
تغيير زمان( مي باشد، يكی از بازيگران اصلی در بازار 
DCS اس��ت كه با محصوالت ش��ركت هايي چون 
 ABB، Honeywell، General Electric،
مي كن��د.  رقاب��ت   Yokogawa و   Invensys
 Provox جايگزين س��امانه ي DeltaV س��امانه ي
DCS شده اس��ت. ساختار قيمت گذاری اين سامانه 

متفاوت از بسياری از سامانه های DCS می باشد.
س��امانه ي DeltaV در سال 1996 آغاز به كار نمود 
و از آن زم��ان در سراس��ر جهان با تع��داد IO ،10 تا 
30000 و بيش��تر نصب شده اس��ت. اين سامانه طيف 
وس��يعی از صنايع نظير علوم زيس��تی، فلزات، معدن، 
نفت و گاز، مواد شيميايی، مواد غذايی و آشاميدنی، 
  DeltaV .كاغذ و پااليش��گاه ها را پوش��ش مي دهد
قادر ب��ه كاهش هزينه ه��ای عمليات��ی و نگهداری با 
اس��تفاده از سامانه های باز و س��ازگار با فناوری هايي 

مانند فيلدباس FF و PROFIBUS  مي باشد. 
مشخصه هاي اصلي اين سامانه عبارتند از:

معمـاري جديـد: برخ��الف راه حل ه��اي كنترلي 
مرسوم امروزي مانند DCS، PLC ، و يا سامانه هاي 
تركيبي، جريان اطالعات بدون محدوديت س��امانه ي 
DeltaV بين دس��تگاه های هوش��مند فيلد، سامانه ي 
DeltaV، و س��امانه هاي برنامه ري��زي منابع بنگاه2، 
مزي��ت فوق العاده ای را در س��هولت اس��تفاده ايجاد 
ك��رده و ش��تاب قابل توجه��ي در س��رعت اداره ي 
فرآين��د ارايه مي كند. همچني��ن قابليت هاي يكپارچه 
مانند فيلدباس، كنترل پيشرفته و كنترل دسته ای را نيز 

2.Enterprise Resources Planning systems

فراهم مي نمايد.
پلنـت هوشـمند: با داش��تن يك معم��اری جديد، 
س��امانه ي DeltaV ب��ه طور كام��ل قابليت های يك 
 FOUNDATION پلنت هوشمند« مانند فيلدباس«
HART ، ، گذرگاه هاي سرعت باال و كنترل پيشرفته 

را دارا مي باشد.
مقیـاس پذيري: س��امانه ي DeltaV ه��م از نظر 
ان��دازه و ه��م عملك��رد مقياس پذي��ر مي باش��د. اين 
ش��ركت ادعا مي كند كه اين س��امانه اولين سامانه ا ي 
اس��ت كه يك معم��اری واحد را ب��ا قابليت كامل از 

اندازه ي كوچك به بزرگ ارايه مي دهد.
حوزه ي عملكردي: سامانه ي DeltaV، طيف كاملی 
از كاربرد ه��ا در ي��ك منطقه ي جدا ش��ده از فرآيند 
اصلي تا يك س��امانه ي اتوماس��يون كامل در سراسر 
يك پلنت را شامل مي شود. تعداد سيگنال ها مي تواند 
ش��امل ده ها I/O تا ده ها هزار I/O باشد و اين يعني 
اين كه س��امانه ي DeltaV تم��ام ابزار هاي كامل را 

برای مديريت هر نوع فرآيندي فراهم می كند.
پااليش��گاه ها،  مع��ادن،  در   DeltaV س��امانه ي 
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كارخانه ه��اي توليد دارو، كارخانه های توليد كاغذ 
و مق��وا، و پلنت هاي ش��يميايی ب��رای كنترل تعداد 
زيادی حلقه های كنترل با اس��تفاده از يك سامانه ي 

واحد كنترل يكپارچه مورد استفاده قرار می گيرد.

3. معماري
 PlantWeb بخشی از معماری DeltaV سامانه ي
اس��ت كه ي��ك معماری پلن��ت ديجيت��ال مبتني بر 
 FOUNDATION اس��تانداردهای ب��از مانن��د

 ،PROFIBUS و Fieldbus، HART، OPC
با اس��تفاده از روش هاي كنترل پيشرفته مانند كنترل 
پيش بي��ن مبتني بر مدل ش��بكه هاي عصب��ي و غيره 
ب��رای بهب��ود عملكرد پلن��ت می باش��د. تجهيزات 
اندازه گيري ابزاردقيق هوش��مند، پوزيشنر  شير هاي 
كنت��رل، آنااليزر ها و انواع ديگر دس��تگاه های فيلد 
داراي اي��ن قابليت آن را با س��امانه ی DeltaV در 
اين شبكه كنترل به اشتراك مي گذارند. همچنين با 
استفاده از يك سامانه ي كنترل ايمني در اين سامانه 

DeltaV شكل 1. ساختار سخت افزاري سامانه  ي

DeltaV شكل2. معماري سامانه  ي
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موقعيت های غير طبيعی با هش��دار زود هنگام به 
اپراتوره��ا و كاركنان نگهداری پلنت اطالع داده 
مي شود. شكل 1ساختار سخت افزاري اين سامانه 

را به تصوير كشيده است.
ش��بكه ي كنترل DeltaV يك ش��بكه ي مبتني 
بر اترنت اس��تاندارد )پياده سازي شده به صورت 
افزون��ه( مختص س��امانه  ي DeltaV مي باش��د. 
به طوري كه دستگاه ها و سامانه  هاي متنوعي چون 
ايس��تگاه هاي كاري DeltaV، كنترل كنن��ده ي 
 I/O ماژول ه��اي ،I/O كارت ه��اي ،DeltaV
راه دور، و gatewayهاي بی س��يم هوش��مند به 

شبكه ي كنترل DeltaV متصل مي شوند.
مجوزه��ای مختلف��ي ب��رای ان��واع مختلف��ی از 
ايستگاه های كاری DeltaV موجود است. پايگاه 
داده ي مركزی بر روی ايس��تگاه كاری مهندسی 
ق��رار گرفته اس��ت. هرچند كه راهب��رد كنترل را 
می توان در يك ايستگاه كاری اجرا كرد ولي هر 
دو كنترل پيوس��ته و كنترل ترتيبی معموالً به يك 
كنترل كننده ي DeltaV بارگذاري مي گردد، به 
طوری كه در صورت از دست دادن موقت يكی 
از ايستگاه های كاری در كنترل فرآيند وقفه ای به 

وجود نخواهد آمد.
 DeltaV س��امانه ي   PlantWeb معم��اری 
افزايش قابليت اطمينان سامانه را از طريق افزونگی 

و با استفاده از امكانات زير فراهم مي كند:
• Ethernet Network Connections
• Controllers
• Controller and Field Interface 
Power Supplies
• Digital HART I/O and Cassic (AI, 
AO, DI, DO) Field Interface Cards
• H1 FOUNDATION fieldbus with 
Integrated Power and Diagnostics
• Profibus DP Master Interface
• Modbus RTU/ASCII Interface
• SIS Logic Solvers
• SISNet Communications
• Batch Executive
• Zone Servers
• OPC Servers 

 PlantWeb 3 .1. معماري
مبتني بر فیلد3

پلن��ت  معم��اری  ي��ك   PlantWeb عن��وان 
ديجيتال اس��ت كه از قدرت تجهيزات هوش��مند 
فيلد برای بهبود عملكرد پلنت اس��تفاده می كند. 
PlantWeb نه تنها يك محصول ساده نيست، 
بلكه ي��ك راهبرد ثابت ش��ده ب��رای ايجاد يك 

3.PlantWeb™ Field-based Architecture

معماری پلنت ديجيتال اس��ت ك��ه می تواند عملكرد 
پلنت را بهينه كند. همان طوري كه از شكل نيز اقتباس 
مي شود در اين معماري در واقع هر يك از تجهيزات 
فيل��د و مؤلفه هاي كنترل��ي فرآيند به عنوان يك گره 

شبكه محسوب مي شوند. 
اي��ن معم��اری ي��ك راه ح��ل اتوماس��يون صنعتي 
می باش��د كه مديريت دارايی ه��ا و اجرای مديريت 
و كنت��رل فرآين��د را از طريق س��ه مؤلفه ي كليدی 

زي��ر فراه��م مي كن��د:
 Intelligent field devices •
 Standards & platforms •

 Integrated modular software •

معماری پلنت ديجيتال PlantWeb از قدرت هوش 
پي��ش بين ب��رای اطمين��ان از عملكرد پلنت اس��تفاده 

مي كند به طوري كه در پيش بينی و جلوگيری از 
مشكالت، اطالعات تشخيصي را از دستگاه های 
هوشمند )سيمی و بی سيم( استخراج مي كند؛ قبل 
از آن كه مشكالت موجود بتوانند بر فرآيند شما 

تأثير مخرب بگذارد. 
چيزی كه باعث مي ش��ود PlantWeb از ديگر 
معماری ه��ای اتوماس��يون متفاوت به نظر برس��د 

عبارت است از:
• اي��ن تنها معماری پلنت ديجيتال اس��ت كه در 

هزاران پروژه با موفقيت به اثبات رسيده است؛
• ه��وش پيش بين ش��ما را ق��ادر به شناس��ايی و 
جلوگيری از شرايطي مي كند كه می تواند باعث 

بروز مشكالت گردد؛
• راهبرد شبكه ي كنترل، متمركز نيست؛

• به گونه اي مهندس��ی ش��ده اس��ت ت��ا به طور 
مؤثر اطالعات را از دس��تگاه های هوش��مند فيلد 

جمع آوری و مديريت نمايد؛
• در هر سطح از معماری از استاندارد هاي مختلف 
ديجيت��ال اس��تفاده مي كند. از جمل��ه بهره گيری 
 FOUNDATION اس��تاندارد  از  كام��ل 

Fieldbus؛
• نه تنه��ا كنترل فرآيند را فراه��م مي كند، بلكه 
بهينه س��ازی دارايی ه��ا و امكان يكپارچه س��ازي 
با ديگر س��امانه های كس��ب و كار و سامانه هاي 

اتوماسيون را نيز فراهم می كند.
 

DeltaV 3 .2. راه حل های
سامانه ي اتوماسيون DeltaV از دو سامانه ي اصلي 
BPCS )سامانه ي كنترل فرآيند پايه( و SIS )سامانه 

با تجهيزات ايمنی( تشكيل شده است.

DeltaV ش��كل 3. راه حل  های اتوماس��يون
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ش��امل   BPCS DeltaV س��امانه ي 
 I/O كنترل كننده ه��ا، منابع قدرت و ماژول های
 IO متعدد و جعبه ي ترمين��ال مربوط به خطوط
داراي   DeltaV كنترل كننده ه��اي  مي باش��د. 
ماژول هايي هس��تند ك��ه ارتباطات با ش��بكه ي 
كنترل را براي ماژول های I/O و اجراكننده هاي 
منط��ق SIS4 )در ص��ورت اس��تفاده( پش��تيبانی 
مي كنن��د. عالوه بر اين، س��امانه ي اتوماس��يون 
DeltaV شامل شبكه ي كنترل و انواع مختلف 

ايستگاه های كاری در شبكه ي كنترل است.
تمام��ي عمليات كنترل��ي پايه، دس��ته ای و كنترل 
گسس��ته در داخل كنترل كننده ها اجرا مي گردد و 
هيچ ورودي خروج��ي بر روي خود كنترل كننده 

وجود ندارد. 

4. ايستگاه هاي كاري
ايس��تگاه های كاری DeltaV براس��اس آخرين 
مدل از ريزپردازنده های مبتنی بر Intel و با سامانه 
عام��ل Microsoft Windows XP و 2003 
مي باشند؛ به طوري كه طيف كاملی از برنامه های 
كاربردی را برای پوش��ش فعاليت هاي پيكربندی 
س��امانه، رابط كاربری اپراتور، مهندسی، تعمير و 
نگهداری، و توابع يكپارچه س��ازي بر پايه ي اين 

سيس��تم عامل ها فراهم مي كند. 
به طور كلي در سامانه ي DeltaV سه نوع ايستگاه 

كاري وجود دارد كه عبارت است از:
•ProfessionalPLUS Station with 

ProfessionalPLUS software
•Operator Station with Base, 

Maintenance, Professional, and 

4.DeltaV Logic Solvers

Operator software
•Application Station with 
Application software

4 .1. خدمت  دهنده ي  
ProfessionalPLUS )ProPlus(

هم��ه ي م��واردي ك��ه ب��راي پيكربن��دی، كنترل و 
عيب يابي در پلنت نياز اس��ت، در مجموعه ابزار هاي 
 ProPlus موجود بر روي خدمت  دهنده يا ايس��تگاه

در دسترس مي باشد.
پاي��گاه داده ي  ProPlusب��ا داش��تن مش��خصه ي 
شی ءگرا، امكان دسترس��ی به تمام اطالعات از جمله 
دريافت داده  از برنامه های ش��ركت ها ثالث را فراهم 
مي كند. اين خدمت  دهنده با يك مجموعه ي كامل از 
ابزارهای مهندسی، عملياتي و عيب يابي همراه است، 
به طوري ك��ه ابزار هاي گرافيك��ی پيكربندی راهبرد 
كنترل IEC 61131-3 و اشكال زدائی تا پيكربندی 

صفح��ات گرافي��ك فرآين��د و ثب��ت داده را دارد. 
همچنين ماژول��ي تحت عنوان »مديريت كاربران« نيز 
ديده شده است كه توس��ط آن كاربر  دسترسی های 
كاربر و امنيت سامانه ي خود را از يك محل مديريت 

مي كند.

به ازاي هر س��امانه ي DeltaV نياز به يك ايس��تگاه 
 ProPlus ايس��تگاه  ي��ك  مي باش��د.   ProPlus
از مجموع��ه ي نرم اف��زار ProPlus و س��خت افزار 
DeltaV ساخته شده است. اين ايستگاه های كاری 
دربرگيرنده ي پاي��گاه داده ي مركزی DeltaV نيز 
هس��تند. خدمت  دهنده يProPlus  داراي وظايف 

زير است:
• ذخيره س��ازي پيكربندي ه��ا و اراي��ه ی خدم��ات 

پيكربندي
• بايگاني داده هاي مختلف

• نمايش اطالعات
• فراهم نمودن قابليات هاي كنترل فرآيند

4 .2. ايستگاه هاي اپراتوري
ايستگاه هاي اپراتوري داراي وظايف زير مي باشند:

• بايگاني داده
)HMI( نمايش اطالعات فرآيند به اپراتور ها •

• فراهم نمودن قابليت تغيير در فرآيند
ان��واع مس��ير هاي ارتباط��ي در ايس��تگاه هاي كاري 

عبارتند از:
• Redundant Control network
• Windows XP Workgroup –PSCC_
DeltaV
• Windows Networking and TCP/IP 
protocol

5 . كنترل كننده ها
در سامانه ي DeltaV خانواده ي كاملي از كنترل كننده ها 
ب��راي پياده س��ازي و اجراي راهبرد ه��ای كنترل عادي، 
پيشرفته در دسترس است. در اين سامانه قابليت افزونگی 
كاملي در سطح كنترل كننده و منبع تغذيه براي كاربرد هاي 
مهم و حياتي وجود دارد، به طوري كه كنترل كننده ها و 
زيرس��امانه  هاي IO در اين س��امانه برای محيط هايي با 
 Class I, Division 2 and Zone 2 كالس بن��دي

طراحي شده اند.
از  گوناگون��ي  ان��واع  داراي   DeltaV س��امانه ي 
كنترل كننده ه��اي س��ری M و S مي باش��د. به عنوان 
مث��ال MD Plus VE 3006، MX VE 3007 و  
SX SE3007 كنترل كننده هاي اين س��امانه محسوب 
 MD Plusو MD مي گردند. تفاوت بين مدل هاي

DeltaV شكل5.  ايستگاه هاي كاري سامانه  ي

Proplus شكل4.  ساختار ارتباطي خدمت  دهنده  ي
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DeltaV )DCS(

در مقدار حافظه  آنها مي باش��د. ب��ه عنوان مثال حجم 
حافظه ي كنترل كنن��ده ي MD برابر 41BM و نوع 

MD Plus آن برابر 84BM مي باشد. 

MD Plus  و  MD 5 .1. كنترل كننده ي
MD Plus ارتباط��ات و كنترل  كنترل كنن��ده ي 
بي��ن دس��تگاه ه��ای زمين��ه و س��اير گره ه��ا را در 
ش��بكه ي كنترل فراهم می كن��د. راهبردهای كنترل 
و تنظيمات بس��امان ايجاد شده بر روی سامانه های 
قبل��ی DeltaV را می توان با اي��ن كنترل كننده ي 
قدرتمن��د اس��تفاده ك��رد. كنترل كننده هاي س��ري 
 M5 بع��دي كنترل كننده هاي س��ري  نس��ل   MD
مي باش��ند. به طوري ك��ه پردازنده ي آنه��ا 4 برابر 
 10Mbps سريع تر و سرعت شبكه ي آنها به جاي 
100Mbps اس��ت. الزم به يادآوري اس��ت  برابر 
MD Plus داراي قابليت  ك��ه كنت��رل كنن��ده ي 

افزونه ي كامل نيز مي باش��د.
كنترل كنن��ده ي MD Plus همه ي امكان��ات و توابع 
M5 را ب��ا مقدار زيادی از حافظ��ه را برای كاربرد هاي 
دس��ته ای ب��زرگ و نيز س��اير برنامه های كارب��ردی با 
حافظه ي باال را فراهم مي كند. قابليت هاي كنترلي شامل 
راهبرد هاي كنترل پيشرفته مي باشد كه همگي در داخل 

كنترل كننده ي MD اجرا مي گردند و عبارتند از:
PID كنترل كننده ي •

• پشتيباني از منطق كنترلي گسسته )در مقابل پيوسته 
يا آنالوگ(

• انجام تبديالت سيگنالينگ5
• قابليت توليد آالرم

• كنترل فازي6

MX 5 .2.كنترل كننده هاي سري
كنترل  كننده ه��اي MX هم��ه ي امكان��ات و تواب��ع 
كنترل كننده هاي MD Plus را ب��ا دو برابر ظرفيت 
فراه��م می كنن��د. ب��ه عن��وان مث��ال داراي حافظه ي 

96MB مي باشند.

5.Signal conversions
6.Fuzzy control

S 5 .3.كنترل كننده هاي سري
س��خت افزار س��ري S س��امانه ي DeltaV قابلي��ت 
»پاس��خ به مجرد درخواست7« در زيرسامانه ي  IO را 
بر روی تمام فناوري اثبات ش��ده ي موجود در سری 
M می افزايد. با قابليت »تعويض داغ8«، شما می توانيد 
كنترل  كنن��ده ، كارت هاي I/O، دس��تگاه هاي فيلد و 
همچنين ايستگاه های كاری را در حالی كه تغديه دار 
بوده و در حال اجرا مي باشند، بيرون كشيده و يا بدون 
خرابی در كل سامانه گسترش و ارتقا دهيد. اين سري 

داراي دو مدل SX و SD مي باشد.

5 .4. كنترل پیشرفته
امروزه س��امانه هاي كنترل روند رو به رشدي را دنبال 
مي كنن��د. اين توس��عه در جهت كاه��ش هزينه هاي  
س��خت افزاري، تعميرات و نگهداري، نيروي انساني  
و ب��ه طور كلي كاهش انرژي از يك س��و و افزايش 
بهره وري از س��وي ديگ��ر، قابليت اطمينان س��امانه، 
و  تش��خيص  و  كنت��رل  س��امانه ي  انعطاف پذي��ري 
پيش بيني اش��كاالت، حركتي رو به جلو دارد؛ از اين 
رو موجب ش��ده تا روش هاي كنترلي پيشرفته مطرح 
گ��ردد. كنترل كننده ه��اي س��امانه ي DeltaV جزء 
معدود كنترل كننده هاي اتوماس��يون فرآيند مي باشند 
كه قابليت هاي كنترل پيشرفته را پياده سازي مي كنند. 
فلس��فه ي كنترل پيش��رفته ش��امل ايجاد مجموعه اي 
از قابليت هاي كنترل پيش��رفته در س��امانه هاي كنترل 

مي باشد كه عموماً شامل موارد زير است:
 Inspect •

Tune •
Fuzzy •

Simulate •
Predict •
 Neural •

 

7.on demand functionality
8.hot-swappable

S شكل 7 .كنترل كننده  ي سري

S براي كنترل كننده  ي سري IO شكل8 . واسط

DeltaV سامانهMD شكل 6- كنترل كننده هاي سري
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5 .1.4. تسـت و بازرسـي سامانه ي كنترل 
)Inspect(

اين قابليت اين امكان را فراهم مي كند كه بتوان سامانه ي 
كنترل، تجهيزات اندازه گيري و محرك ها مثل شير هاي 
كنترل را از لحاظ درستي عملكرد بازبيني و تست كرد. 
اين قابليت در كنترل كننده هاي سامانه ي DeltaV از 
آناليز بلوك هاي DI.DO.AI.Ao( IO( پش��تيباني 
ك��رده و بلوك هاي كنترلي مانن��د كنترل منطق فازي 
)PID،)FLC و MPC 9 را براي شرايط زير حمايت 

مي كند:
• كاراي��ي و اج��راي كنت��رل ب��ر اس��اس ش��اخص 

تغييرپذيري
• اندازه گيري غير نرمال يا وضعيت عملگرا

5 .2.4 .تنظیم دقیق10 
در حال حاضر اين قابليت براي تنظيم خودكار بلوك هاي 
عملك��ردي كنترل PID و كنترل براس��اس منطق فازي 
)FLC( ب��ر حس��ب ني��از و براس��اس قاعده ي نوس��ان 
خودبخ��ودي11 به كار م��ي رود.  از قابلي��ت تنظيم دقيق 
مي توان براي فرآيند هاي مختلف استفاده كرده و با استفاده 

از آن نياز هاي مختلف را در يك پلنت مشخص كرد.

9.Model Predictive Control
10.Tune
11.Self-Oscillation Principle

س��امانه هاي كنت��رل معموالً ش��امل مجموع��ه اي از 
حلقه ه��اي كنترل هس��تند كه در هر حلق��ه ي كنترل 
ني��ز تعدادي پارامتر وجود دارد كه تعيين صحيح آنها 
مالك رفتاري حلقه ي كنترل مي باش��د. بنابراين بعد 
از طراح��ي و محاس��به ي مق��دار پارامتر هاي حلقه ي 
كنترل مي توان با اس��تفاده از تنظيم دقيق، مقدار دقيق 

پارامتر ها را تعيين كرد.

)FLC( 125 .3.4 .كنترل با منطق فازی
اس��تفاده از كنترل به روش PID، سال هاست كه در 
صنايع فرآيندي مرس��وم مي باشد. به طوري كه اجرا 
و پياده سازي آن آسان اس��ت. امروزه قابليت كنترل 
فازی DeltaV امكان پاس��خ سريع تر به مجموعه ي 
تغيي��رات نقطه ي تنظيم ش��ده و يا توزيع بار را بدون 

12.Fuzzy Logic Control

هي��چ گونه اعوجاجي يا اغتشاش��ي فراهم می كند؛ به 
ط��وري كه در بس��ياري از حلقه ه��ا، الگوريتم ثبت 
ش��ده، عملكرد برتري در مقابل كنترل PID س��نتی 
نشان مي دهد. آزمايش ها نشان مي دهند كه به ميزان 
30 تا 40 درصد بهبود در كارايي نسبت PID سنتی 

وجود دارد.

5 .4.4 .كنترل با شبكه ي عصبي
اين نوع كنت��رل كننده مي توان��د جايگزين خوبي 
ب��ا كنترل كننده ي متداول  براي حلقه ه��اي كنترل 
و مرس��وم PID باش��د. با اس��تفاده از ش��بكه هاي 
عصبي مي توان حس��گر هاي مج��ازي براي نمايش 
و پيش بين��ي پارامترهاي��ي از فرآين��د ك��ه هزينه بر 
ب��وده و دسترس��ي ب��ه آنه��ا مش��كل اس��ت و ي��ا 

MPC شكل10. ساختار كلي

ش��كل9. بلوك هاي برنامه نويس��ي با منطق فازي در ابزار اس��توديو كنترل
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اندازه گيري آنها به طور مس��تقيم غيرممكن است، 
ايج��اد ك��رد. در اصطالح ب��ه ش��بكه هاي عصبي، 
حس��گرهاي نرم افزاري يا ش��بكه هاي هوشمند نيز 

گفته مي ش��ود.

5 .5.4.كنترل به روش پیش بین13
ام��روزه نح��وه ي كنت��رل فرآيند ه��اي صنعت��ي و 
انتخ��اب روش مناس��ب جهت اين ام��ر از اهميت 
به س��زايي بر خوردار است. الگوريتم كنترلي مورد 
اس��تفاده در صنعت باي��د داراي توانايي هاي الزم 
مانند س��هولت بكارگيري توس��ط اپراتور و تنظيم 

ساده باشد.
كنت��رل  پيش بين مبتن��ي بر مدل يك��ي از روش هاي 
پيش��رفته  در كنترل  مي باش��د كه در چند س��ال اخير 
كاربرد آنه��ا در صنعت و مراك��ز تحقيقاتي به طور 
چشمگيري گس��ترش يافته است. دليل اين امر ناشي 
از اين حقيقت اس��ت ك��ه كنترل كننده هاي پيش بين 
داراي قابليت ه��اي بس��ياري در كنت��رل فرآيند هاي 
مختلف مي باشند. هم اكنون از اين كنترل كننده ها در 
صنايع مختلف از قبيل نفت، گاز ، پتروشيمي، سيمان، 
صنايع ش��يميايي، برج هاي تقطير و خش��ك كننده و 
غيره اس��تفاده مي شود. كاربرد آنها نه تنها در صنعت 
بلكه در  پزش��كي و كنترل روبات ه��ا نيز با موفقيت 

همراه بوده اس��ت
:)MPC( استراتژي  كنترل پيش بين مبتني بر مدل •

ب��ه طور كل��ي كنت��رل پيش بي��ن مبتني بر م��دل، به 
روش ه��اي كنترلي اي گفته مي ش��ود ك��ه با كمك 
مدل��ي از فرآين��د مورد نظ��ر و حداقل س��ازي يك 
تابع معيار، س��يگنال هاي كنترل مطلوب را به دس��ت 
مي آورن��د. در الگوريت��م MPC مس��ير مطلوب به 
اندازه ي افق پيش بين14 از قبل مش��خص ش��ده است، 
حال بايد س��يگنال هاي كنترلي را ب��ه گونه اي تنظيم 
كرد كه خروجي پيش بيني شده تا حد امكان به مسير 

مطل��وب نزدي��ك گ��ردد.
در MPC خروج��ي كنترل كننده ب��راي زمان هاي 
بع��دي، به گونه اي محاس��به مي گ��ردد كه خروجي 
پيش بين��ي ش��ده ي فرآيند ت��ا حد امكان به مس��ير 
مطلوب كه معموالً در عمل فيلتر ش��ده مسير مرجع 
ورودي اس��ت نزديك گردد. عملي��ات فيلترينگ 
توس��ط يك فيلتر درجه يك يا درجه دوم مناس��ب 

صورت مي گيرد.
در اي��ن روش خروجي كنترل كنن��ده براي چندين 
نمونه ي بعدي محاس��به مي ش��ود و از اولين مؤلفه 
براي كنت��رل فرآيند در زمان نمونه ب��رداري فعلي 
)t( اس��تفاده مي شود. سپس در زمان نمونه برداري 
بع��دي )t+1( تمامي مراحل ذكر ش��ده با اس��تفاده 
از آخري��ن اطالع��ات اندازه گي��ري ش��ده تكرار 

مي گردن��د.

13.Model Predictive Control
14.Predictive Horizon

D    C  S
SLS شكل11. ماژول

به طور خالصه اساس كار كنترل  كننده هاي پيش بين 
مبتني بر مدل را مي توان اين گونه بيان كرد:

• به دس��ت آوردن مدل��ي از فرآيند ب��راي پيش بين 
خروجي هاي بعدي

• محاسبه ي سيگنال هاي كنترل از طريق حداقل سازي 
يك تابع هدف

• انتقال افق پيش بين به سمت جلو
• اجزاي كنترل كننده هاي پيش بين

كنترل كننده ه��اي  ش��د  گفت��ه  ك��ه  همانط��وري 
پيش بي��ن، متعلق ب��ه كالس كنترل كننده هاي مبتني 
بر مدل مي باش��ند. بنابراين دسترس��ي ب��ه مدلي از 
فرآين��د موردنظر، امري اجتناب ناپذير اس��ت. در 
MPC در نوع مدل  واقع تف��اوت الگوريتم ه��اي 
به كار رفت��ه براي فرآيند، مدل ب��ه كار رفته براي 
اغتش��اش ها و در ن��وع تابع معياري اس��ت كه بايد 

حداق��ل گ��ردد.
به دس��ت آوردن مدل، گام اول در كنترل پيش بين 
مي باش��د. يك طراحي كامل بايد شامل مكانيزمي 
جه��ت بدس��ت آوردن بهترين مدل ممكن باش��د. 
به ط��وري ك��ه مدل مذك��ور ب��ه ان��دازه ی كافي 
ديناميك ه��اي فرآين��د را در برگي��رد و ق��درت 
در  فرآين��د  خروجي ه��اي  محاس��به  و  پيش بين��ي 
زمان هاي آينده  را دارا باش��د. منظ��ور از مدل دو 

بخش محزاي زير مي باش��د:
• مدل فرآيند

• مدل اغتشاش
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5 .5 . زبان  هاي برنامه نويسي 
كنترل كننده ها

 DeltaV عمل مهندسي كنترل در داخل ماژول هاي
با س��ه زبان گرافيكی صورت مي گي��رد. كه عبارت 

است از:
• دياگرام بلوكي FBD : براي كاربرد هاي پيوسته و 

توابع كنترل حلقه بسته
• چ��ارت تابع ترتيب��ي )SFC( : ب��راي كاربردهاي 
كنترلي كه ب��راي عملكرد به ص��ورت  توالی زماني 

نياز دارند.
• زبان متني س��اخت يافته )ST( : براي پياده س��ازي 

برنامه هاي منطق به صورت متني
كد هر س��ه  ي اين زبان هاي برنامه  نويس��ي در داخل 
كنترل كننده ه��ا به صورت محلي و ب��دون ترجمه از 

يك زبان به زبان ديگر اجرا مي شوند.

SIS 5 .6 اجراكننده ي منطق
سامانه ي ايمنی فرآيند  SISسامانه ي DeltaV دارای 
معم��اری منحصر ب��ه فرد مقياس پذير ماژوالر اس��ت 
 )SLS( كه مبتن��ي بر اجراكننده هاي هوش��مند منطق
 ،I/O قابليت هايي چون پردازش SLS مي باش��د. هر
اجراي منطق با استاندارد SIL3 و قابليت تشخيص را 
 I/O در يك ماژول واحد فراهم می كند. كانال های
كه به صورت نرم افزاري قابل تنظيم مي باشد، انعطاف 
پذيری را برای اجرای توابع ايمنی در تجهيزات ابزار 
  HARTدقيق فراهم مي كن��د. همچنين اس��تفاده از
I/O قابلي��ت تش��خيص فيل��د را ب��ه اجراكننده هاي 
 SIS هوش��مند منط��ق انتق��ال مي دهد. اي��ن رويكرد
هوشمند از قدرت هوش پيش بين تجهيزات فيلد براي 
افزايش در دس��ترس بودن كل توابع ايمنی اس��تفاده 
مي كند. جدول 1 مش��خصات ظرفيتي اجراكننده هاي 

هوشمند منطق )SLS( را نشان مي دهد.
ب��رای   I/O ح��اوی   SIS منط��ق  اجراكننده ه��اي 
 I/O بوده و از م��اژول های SIS بلوك ه��ای منط��ق
اس��تاندارد DeltaV ك��ه كنترل كننده ه��ا اس��تفاده 
 SIS مي كنند، اس��تفاده نمی كند. اجراكننده ي منطق
 DeltaV پش��تيبانی از ارتباط��ات با كنترل كنن��ده ي
را از طريق railbus و ب��ا ديگر اجراكننده اي منطق 

SIS از طري��ق ي��ك گ��ذرگاه اختصاص��ي افزون��ه 
 DeltaV فراهم می كند. همچني��ن كنترل كننده هاي
پش��تيبانی ارتباطات با ش��بكه ي كنترل و ايستگاه های 
 SIS كاری مختلف را ب��راي اجراكننده ه��اي منطق

فراهم مي كنند. D    C  S
)SLS( جدول 1. مشخصات ظرفيتي اجراكننده هاي هوشمند منطق




