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ای��ن قس��مت از مجموع��ه مق��االت معرف��ی معماری 
 س��امانه    های DCS مطرح دنیا که بخش نخست آن در 
ش��ماره   ی قب��ل ب��ه چاپ رس��ید ب��ه معرف��ی معماری 
 Siemens س��امانه های کنترل گس��ترده   ی قدیمی   ت��ر

یعنی  APACS می   پردازد. 
س��امانه   ی APACS یک س��امانه   ی کنت��رل فرآیندی 
اس��تفاده   HMI متع��دد  نرم   افزاره��ای  از  ک��ه   اس��ت 
APACS می   توان��د  کنن��ده   ی  کنت��رل  می   کن��د. 
مبتن��ی بر ی��ک ایس��تگاه اپرات��وری با سیس��تم عامل 
ب��ه  ی��ا  و  باش��د  می   ش��ود  نامی��ده   APS ک��ه   Unix 
 همراه یک س��امانه   ی PC مبتنی بر Windows به نام 
 APACS اس��تفاده ش��ود. س��امانه   ی ProcessSuite
 ب��رای طراح��ی ی��ك س��امانه   ی ایم��ن و ب��ه منظ��ور 
س��امانه  ی  ی��ك  بحران��ی،  کنت��رل  کاربرده��ای 
ارای��ه  نی��ز  را   QUADLOG ن��ام   ب��ه   مكم��ل 
می   ده��د. ام��روزه Siemens همچن��ان ب��ه ف��روش 
ادام��ه   QUADLOG و    APACS از  پش��تیبانی   و 
می   ده��د. در حال��ی که به ط��ور همزم��ان راهبردهای 
 APACS متعدد و محصوالتی را جهت ارتقا سامانه   ی
  SIMATIC PCS7 ب��ه س��امانه   ی  QUADLOG و
ارایه می   کند. این ش��رکت قصد دارد در س��ال 2020 به 

طور کامل پشتیبانی از این سامانه را متوقف نماید.
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APACS 4. بسته   های نرم   افزاری سامانه   ی
 س��امانه   ی APACS  بس��ته ب��ه ای��ن ک��ه مبتن��ی ب��ر
Windows باش��د یا Unix، دو بس��ته ی نرم  افزاری را 

برای مهندسی سامانه ارایه داده است.
 •APACS+ ProcessSuite software
 •APACS+ Process Supervisor 
software

APACS Process Suit  4. 1. بسته   ی
Process Suit یك نرم   اف��زار پیكربندی کنترل کننده 

است که تر کیبی از ابزار  های زیر می  باشد:
• نرم  افزار پیكربندی کنترل Motion-4؛

• واسط اپراتوری HMI؛
Re-R اب��زار پایش فرآین��د از راه دور مبتنی بر اینترنت •

 mote Viewing Tool؛
.Historian ابزار  وقایع نگاری •

مبن��ای  Motion-4 ب��ر  پیكربن��دی  نرم  اف��زار 
پیكربن��دی  ب��رای   IEC 1131-3  اس��تاندارد 
کنترل   کننده   های برنامه  پذیر می   باش��د. این نرم   افزار از 
ویرایش��گر مربوط به چهار زبان زیر تشكیل شده است 
 Control Module Database ک��ه در داخ��ل ی��ك 

می  باشند:
ب��رای   :DCS-style function blocks  •

کنترل پیوسته مانند کنترل دما و فلو؛
• PLC-like ladder logic: ب��رای نیازه��ای 

گسسته مانند مدارهای interlock؛
ب��رای   :Sequential function chart  •"

پیاده   سازی کنترل ترتیبی مانند راه  اندازی خودکار؛ 
• Structured text: ی��ک زبان س��طح باال برای 
پی��اده س��ازی الگوریتم  ها و محاس��بات پیچیده در یك 

محیط متنی.
ش��كل   های 12، 13 و 14 چند پنجره از این نرم  افزار را 

نشان می  دهند.

4. 1. 1. واسط اپراتوری
اب��زار  از  فرآین��د  پای��ش  ب��رای   APACS س��امانه   ی 
 APACS In Touch Operator Interface 
کارب��ر اج��ازه  ب��ه  اب��زار  ای��ن  می  کن��د.   اس��تفاده 
می  دهد به آس��انی نمایش گرافیكی واقعی از فرآیند را 
در محیط Windows  NTیا 98 ایجاد کند. ش��كل15 
نمون��ه  ای صفحات گرافیكی این نرم  اف��زار را در حالت 
 APACS InTouch اجرای��ی نش��ان می   ده��د. اب��زار
ویژگی   های زی��ادی را روی InTouch Toolkit برای 
سرعت بخشیدن به Startup فراهم می   کند و در آغاز 
ایجاد پیكربندی یك Shell قابل بس��ط، ایمن و کامل 
را به کاربر ارایه می   دهد. این Shell ویژگی   های زیر را 

فراهم می   کند:
• تولی��د خودکار بانك اطالعات��ی از یك بانك اطالعاتی 

کنترل کننده   ی APACS؛ 

4-mation برنامه   ی SFC شكل 12. پنجره   ی ویرایشگر زبان

شكل 13. پنجره  ی پیكریندی ماژول  های سخت افزاری

شكل14. پنجره   ی Online تست برنامه   ی کنترل
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• ایجاد صفحات نمایش کنترل مؤلفه   های فرآیند1؛
• نمای��ش پیغ��ام روی صفح��ه و قابلیت دی��دن مداوم 

اطالعات آالم؛
• پنچره   ی ایجاد و مدیریت آالرم؛

• نمایش سلسله مراتبی2؛
 • پنجره  ه��ای Historian Trend و Real-Time؛

• پنجره   ی تشخیص خطا3؛
 batch تولی��د گزارش  های مبتنی ب��ر پارامترها مانند •
trend، وقای��ع یا فهرس��ت   های آالرم یا زمان )انتقال 

روزانه، هفتگی و ماهیانه(

 4. 1. 2. ابزار مشاهده   ی فرآیند
Internet-based Viewer

اب��زار APACS Scout توانایی   ه��ا و امكانات ارتباطی 
س��امانه را توس��عه داده و ام��كان کنت��رل، تعمیرات و 
نگه��داری س��امانه را در نق��اط دور از فرآیند به صورت 
on-line در یك ش��بكه   ی اینتران��ت یا اینترنت را برای 

کاربر  فراهم می   کند.

 Open Historian.3 .1 .4
ب��ه منظور فراه��م کردن ای��ن ام��كان و مدیریت داده  
اس��تفاده   Industrial SQL server APACS  از 
می  ش��ود. اب��زار Industrial SQL server یك بانك 
اطالعاتی رابطه   ای است که مواردی چون دست   یابی، 

وقایع نگاری و  پیكربندی داده  ها را مهیا می   کند. 

Industry-Specific Options.4 .1 .4
APACS Proc- یافت��ه گس��ترش   ���گارش 
منحص��ر تجهی��زات  ب��ا  ک��ه  می   باش��د   cess Suite 

 APACS به   ف��رد صنعتی س��ازگار اس��ت. برای مث��ال
Proccess Suite batch امكان��ات طراح��ی اضاف��ی 
 را ب��رای فرآینده��ای ن��وع نیمه   پیوس��ته4، هایبری��د و 
هم��ه   ی  ع��الوه  ب��ه  می  کن��د؛  فراه��م   دس��ت ه  ای5 
 Batch  ،ProccessSuite اس��تاندارد  ویژگی   ه��ای 

ProccessSuite را نیز دارد. 
س��امانه   ی APACS همچنی��ن ی��ك واس��ط اپراتوری 

مبتنی بر Unix را هم ارایه می   دهد.

ProcessSuite 5. سامانه   های مبتنی بر
 ProcessSuite ب��ر  مبتن��ی   س��امانه   های 
در  ک��ه  هس��تند  فرآین��دی  کنت��رل   س��امانه  های 
آن  ها  HMI )رابط انسان ماشین( و دیگر توابع نظارت 
ب��ر فرآیند از طریق مؤلفه  ه��ای ProcessSuite مانند 
ارای��ه   Batch و   Historian  ،APACS+ Vision 
می  گردد. این س��امانه  ها می  توانند یک سامانه کوچک 
به صورت یک کنترل کننده تكی با یک PC که در آن 

توابع سطح باالتر اجرا می  گردد، باشند. 

1. Faceplate Displays
2. Hierarchy
3. Diagnostic
4. Semi-continuous
5. Batch processes

ص��ورت  ب��ه  می  توان��د  همچنی��ن   آن  ه��ا 
س��امانه  های بزرگ پیكربندی ش��وند، که متش��كل از 
تعداد زیادی از کنترل کننده  های  APACS و گره  های 
ش��بكه برای انجام عملیات فرآیند، تعمیر و نگهداری، 
وقای��ع6،  ثب��ت  و  ،جم��ع  آوری   HMI  مهندس��ی، 

آماده  سازی دسته و برنامه  ریزی می  باشند.
 ProcessSuite س��امانه  های  ای��ن  ب��ر   ع��الوه 
می  توانند در دو دس��ته   ی پیوس��ته و یا دسته  ای7 طبقه 
بن��دی ش��وند. این دس��ته  بندی ب��ه معماری ه��ای زیر 

تقسیم  بندی می  شود:

•Continuous architectures 
entry-level

 single server pair
 multi-server pair 

•batch architectures
 stand alone
 small system
 medium system
large system 

و  م��داوم  معم��اری  ب��ا  س��امانه  های  گ��روه  دو   ه��ر 
 ProcessSuite دس��ته  ای ب��ه مؤلفه  ه��ای مش��خص
نصب ش��ده در س��امانه نیاز دارن��د. مؤلفه  های��ی مانند 
mation-4، که برای راه  ان��دازی و نگهداری از پایگاه 
داده APACS م��ورد نی��از هس��ت، خدم��ت دهن��ده 
APACS+ I/O ب��رای تغذیه Historian ،Vision و 
مؤلفه  های دس��ت  ه ای ب��ا داده +APACS، باید نصب 

شوند.

6. history collection
7. continuous or batch

 ProcessSuite ب��ر مبتن��ی  همچنی��ن س��امانه  های 
ش��امل مجموع��ه  ای غن��ی از ابزاره��ای نرم  اف��زاری 
ب��ه منظ��ور تس��هیل پیاده  س��ازی س��امانه، از جمل��ه 
اختی��اری،  پیكربن��دی  زب��ان  چه��ار  ب��ا   4-mation
 APACS داده  پای��گاه  اتوماس��یون  نرم  اف��زار   و 
 HMI می  باش��د. این برنامه به راحتی تم��ام اطالعات
را از کنت��رل کننده  ه��ای +APACS به ایس��تگاه  های 

اپراتوری ProcessSuite بارگذاری8 می  کند.

 5. 1.معماری Entry-Level برای 
سامانه  های پیوسته

معم��اری Entry-Level یک راه  ح��ل NT مقرون به 
صرفه برای کاربرد  های پیوس��ته و کوچک اس��ت. این 
معم��اری برای I/O 500 واقعی و تا چهار گره اپراتوری 
 Entry-Level آزمایش و ارزیابی شده است. معماری
انعطاف   پذی��ری الزم را برای ارتقا یک س��امانه به یک 
س��رور تكی و یا چند جفت س��رور فراهم می  کند. طرح 
بندی یک س��امانه نوعی در شكل  های 15 و16 نشان 
داده ش��ده اس��ت. ش��كل16 حداکثر تعداد گره را برای 

خدمت گیرنده ها نشان می  دهد.

5. 2. معماری  خوشه   ای9 تک خدمت 
دهنده برای سامانه  های پیوسته

معماری  خوشه   ای تک خدمت دهنده برای کاربردهای 
 NT پیوسته با   اندازه   ی متوس��ط که نیاز به یک راه  حل

8. uploads
9. cluster

Entry-Level شكل 15. معماری

شكل 16. معماری Entry-Level با چهار گره
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دارند، توسعه داده شده است. معماری  های یک جفت
خدم��ت دهنده برای I/O 2000 واقعی و تعداد 10 گره 
اپرات��ور گس��ترش یافته م��ورد آزمای��ش و ارزیابی قرار 
گرفته اس��ت. در شكل 17 یک نمونه از معماری جفت 

تک سرور نشان داده شده است.

5. 3. معماری خوشه   ای چند خدمت 
دهنده برای سامانه  های پیوسته10

ب��رای  دهن��ده  خدم��ت  چن��د  خوش��ه   ای   معم��اری 
س��امانه  هایی با تعداد IO واقعی بیش از 2000 یا برای 
ی��ک س��امانه با مناط��ق فرآیندی جدا ش��ده در محیط 
 I/O پلن��ت در نظ��ر گرفته ش��ده اس��ت. حداکثر تع��داد
 واقعی برای این معماری I/O 2000 در هر جفت سرور 
می  باش��د. در ش��كل 17 معماری نمون��ه   ی چند جفت 

سرور نشان داده شده است.

4.5. معماری مستقل دسته    ای
کاربرده��ای  ب��رای  دس��ته   ای  مس��تقل   معم��اری 
 I/O دس��ته  ای بس��یار کوچک با یک محدودی��ت تعداد
واقع��ی 250 تا یا کمتر با یک گره client توس��عه داده 
ش��ده اس��ت. این گزینه افزونگی را ش��امل نمی شود. 
شكل 19 یک معماری مستقل دسته   ای نمونه را نشان 

می  دهد.

5. 5. معماری سامانه بچ 11
معماری س��امانه دس��ته   ای )ش��كل 20 را ببنید( برای 
کاربردهای��ی که در آن  ها نیاز ب��ه افزونگی برای فرآیند 
دس��ته   ای است و تعداد نمایشگر اپراتور بیش از 15عدد 

است، مناسب می  باشد.

 6. سامانه   های مبتنی بر
Process Supervisor 

 Process مبتن��ی ب��ر APACS+ در ی��ک س��امانه   ی
ی��ا  تواب��ع  دیگ��ر  و   HMI س��امانه   ی ،Supervisor
APACS+ Pro- )APS )مملكردهای نظارتی توسط 

cess Supervisor فراهم می  شود.
همان  ط��وری که گفته ش��د این س��امانه یک ایس��تگاه 
در  کل��ی  به  ط��ور  و  ب��وده   Unix ب��ر  مبتن��ی   کاری 
س��امانه  های ب��ا اندازه   ی متوس��ط تا بزرگ   ت��ر، و یا در 
س��امانه  های که در آن به یک قابلی��ت ویژه که تنها در 
س��امانه  های Unix موجود است مورد نیاز باشد، بسیار 

مقرون به صرفه است.
مدیری��ت  داده  ه��ا،  اس��كن   Process Supervisor
پای��گاه داده و تواب��ع خدم��ت دهن��ده نمای��ش را برای 
واس��ط اپراتوری فراهم می  کند. اس��كن داده  ها امكان 
 تبادل داده بین پایگاه داده و ماژول  های کنترل را فعال 

می  سازد.

10. Multi-Server Cluster Architecture for Continuous 
Systems
11. Batch System Architecture

شكل 17. خوشه   ی تک خدمت دهنده

شكل 18. معماری خوشه ای چند خدمت دهنده

شكل 19.  معماری مستقل دسته   ای
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دسترس��ی  پنج��ره ی  ی��ک  نمای��ش  خدمت  دهن��ده، 
طری��ق  از  را  بی   درن��گ  داده   ی  پای��گاه  ب��ه 
فراه��م  ابزاره��ا  دیگ��ر  و  گرافی��ک   ابزاره��ای 

می  کند. 
یک ایس��تگاه   کاری تنها به طور مستقیم می تواند از دو 
صفح��ه    ی نمایش پش��تیبانی ک��رده و از طریق خدمت 
دهن��ده   ی صفح��ه نمایش دارای این قابلیت اس��ت که 
چند پایان��ه   ی X با  HMIهای کاماًل عملكردی فراهم 

نماید.
ایستگاه  های دیگری را می  توان در صورت  وجود خطا 
در ی��ک ایس��تگاه   کاری برای ارایه   ی دسترس��ی باالتر 
و همچنی��ن جهت افزای��ش تعداد پایانه   ه��ای X برای 

مشاهده   ی   فرآیند به شبكه اضافه  کرد.
یک واسط شبكه )RNI(12 برای اتصال کنترل کننده ی 
MODUL-/ MODULBUS در گ��ذرگاه APACS+
NET به ش��بكه   ی TCP/IP در سطح پلنت مورد نیاز 
APACS+ Process Su-  سس��ت. به طوری که در آن
pervisor ق��رار دارد. ش��كل 21 و 22 پیكربندی  های 
Pro- ش��بكه   ی منف��رد و دوگان��ه را برای س��امانه    های
APACS+ cess Supervisor نش��ان می  دهد. توجه 
 Process Supervisor داشته باشید که س��امانه  های
Direk- از بسته شناخته شده ای با  عنوان APACS+
tor برای پیاده  سازی کنترل دس��ته   ای، برنامه  ریزی و 

بهره  برداری دسته استفاده می  کنند.
ویژگی   های دیگر APS عبارتند از:

دایم��ی  ط��ور  ب��ه  ک��ه  آالرم  مدیری��ت  س��امانه   ی   • 
 پنجره   ی اختصاصی آالرم را نش��ان می  دهد و دس��تور 
 دهنده  ه��ا راب��رای آدرس یاب��ی موقعیت آالرم روش��ن 

می  کند؛
• پی��ش پیكربندی صفحه نمایش برای بازدید یا مرور 

اطالعات فرآیند در یك فرمت مشخص؛
• تولید گزارش   های استاندارد که می  تواند شامل زمان 
واقعی رخداد فرآیند، تاریخ یا محاسبه اطالعات باشد؛
• یك��ی کردن PI Historian )تاریخ نگاری( بر روی 

پایگاه منتخب Unix؛
• بانك اطالعاتی sap ready برای تس��هیل در ایجاد 

یك معماری بهینه؛
ب��ا   PC ی��ک   ProcessSuite Control  گ��ره 
 4-mation و نرم  افزار Windows NT سیس��تم عامل

است.
س��امانه   ی  پیكربن��دی  گ��ره  عن��وان  ب��ه  گ��ره   ای��ن 
 کنت��رل +APACS اس��تفاده می  ش��ود. وقای��ع نگاری 
نرم  اف��زار طری��ق  از  نی��ز  پلن��ت   داده  ه��ای 

PI Plant Historian جمع  آوری می  شود.

12. Rack-mounted Network Interface

شكل 20. معماری سامانه  های دسته   ای بزرگ

 APACS+ ش��كل 21. س��اختار تک ش��بكه  ای معم��اری

 )Process Supervisor )APS

ش��كل 22. س��اختار ش��بكه  ای دوتایی 

 APACS+ Process Supervisor

 )APS(
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... DCS  

7. ارتقای سامانه   ی APACS به سامانه   ی 
پیشرفته   ی موجود

از زم��ان معرف��ی س��امانه ب��ه ب��ازار تع��داد زی��ادی از 
س��امانه های APACS و QUADLOG در پلنت  های 
سراس��ر جهان نصب ش��ده اس��ت ولی امروزه به علت 
وجود س��امانه  های DCS متعدد در ب��ازار، راه  حل  های 
 ،Emerson مانند DCS مختلفی از سوی س��ازندگان
 Honeywell  ،IA Series Envensys  ،DeltaV
و Siemens جه��ت مهاج��رت ی��ا ارتق��ا س��امانه  های 
 APACS موج��ود به س��امانه  های DCS جدیدتر ارایه 
 Siemens می  ش��ود. ب��ه عن��وان مثال خ��ود ش��رکت
سامانه  های DCS پیشرفته   تری مانند PCS7 را توسعه 
و بس��ط می  دهد. از همین رو با توجه به این که راهبرد 
 Siemens در پش��تیبانی از ای��ن س��امانه رو ب��ه پایان 
می  باش��د، این ش��رکت یک راهبرد مهاج��رت مؤثر را 
ب��رای هر دو س��امانه ی APACS و  QUADLOG بر 
  SIMATIC PCS7 اس��اس س��امانه   ی کنترل فرآیند
  APACS توس��عه داده است. همان  طوری که گفته شد
یک سامانه   ی کنترل فرآیندی است که از نرم  افزارهای 
  APACS استفاده می کند. کنترل  کننده ی HMI متعدد 
می  تواند با یک ایس��تگاه اپراتوری مبتنی بر Unix که 
APS  نامی��ده می  ش��ود یا ب��ا یک س��امانه   ی مبتنی بر 
Windows  ب��ه نام  ProcessSuite اس��تفاده ش��ود. 
از این رو کلی��ه   ی امكانات نرم  اف��زار پیكربندی کنترل 
ای��ن س��امانه با نرم  اف��زار قدرتمن��د Step 7 و امكانات 
HMI نیز با نرم  افزار WINCC مربوط به PCS7 قابل 

جایگزینی و پیاده  سازی می  باشد.
ایمن��ی  س��امانه   ی   QUADLOG  همچنی��ن 
اس��تفاده  ایمن��ی  خ��اص  نرم  اف��زار  از  ک��ه   می  باش��د 
 APACS س��امانه  توس��عه   ی  ب��ا  بنابرای��ن  می  کن��د. 
ب��ا   QUADLOG ایمن��ی  امكان��ات   PCS7  ب��ه 
Safe- مانن��د س��امانه  ای��ن  ایمن��ی  گزینه   ه��ای 
کنت��رل   Fail safe  قابلی��ت ی��ا  و    ty Matrix 

کننده  های سری 400F جایگزین می  شود.
 APACS OS عن��وان  تح��ت  گزین��ه  ای   Siemens
ارای��ه    APACS اپرات��وری  واس��ط  ارتق��ای   جه��ت 
می  دهد. ش��كل 23 معماری مربوط به تبدیل یا ارتقای 

سامانه   ی +APACS به PCS7 را نشان می  دهد.
نش��ان   DCS فن��اوری بررس��ی رونده��ای   بنابرای��ن 
می  ده��د ک��ه APACS ب��ه آرام��ی در حال ب��ه ارتقا یا 
مهاج��رت به س��وی  PCS7 می  باش��د. به ط��وری که 
 PCS7 در حال حاضر در APACS قابلیت  ه��ای اصلی
و نی��ز در بقیه   ی محص��والت Siemens وج��ود دارد. 
 PLCنیز با تجهیزات APACS Quadlog س��امانه   ی
های ایمن سری S7 سازگار و اصالح شده است. با توجه 
خط زمانی موجود در س��ایت Siemens تجهیزات مور 
 دیگر پشتیبانی نخواهد شد و به نظر می رسد که در آینده 
س��امانه   ی PCS7 تنها DCS قابل توس��عه توسط این 

شرکت خواهد بود.
وضعی��ت بعض��ی از قطع��ات APACS  در ج��دول 2 

خالصه شده است.

PCS7 به APACS شكل 23. معماری نمونه برای ارتقای سامانه   ی

I/O 8. ماژول   های
 I/O ماژول  ه��ای   Siemens Moor ش��رکت 
 APACS اتوماس��یون س��امانه   ی  ب��رای  را  متنوع��ی 
 عرض��ه ک��رده اس��ت. ک��ه فهرس��ت بعض��ی از ای��ن 

ماژول  ها در زیر آمده است:
 •APACS+ Enhanced Analog Module 
)EAM(
 •APACS+ HART Fieldbus Module )HFM(
 •APACS+ Input Discrete Module )IDM(
 •APACS+ Input Discrete Module )IDM( 
Addendum
 •APACS+ Isolated Discrete Output )IDO-
DC( Module 24 to 125 VDC
 •APACS+ Isolated Discrete Output )IDO-
DC( Module 24 to 125 VDC Addendum
 •APACS+ PROFIBUS Fieldbus Module 
)PFM(
 •APACS+ Resistance Temperature 
Module )RTM(

APACS از بعضی از قطعات Siemens جدول 2. وضعیت پشتیبانی

 •APACS+ Standard Analog Module 
)SAM(
 •APACS+ Standard Discrete Module 
Plus )SDM(+
 •APACS+ Voltage Input Module )VIM(
 •QUADLOG Output Discrete Module 
)ODM(
 •QUADLOG Standard Discrete Module 
)SDM(
 •VIM )Voltage Input Module( Installa-
tion and Service Instruction
 •APACS+ Standard Analog Input )SAI( 
Module
 •APACS+ IOBUS Fiber Optic Expander 
)IFX( Installation and Service Instruction
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ب��ه عنوان مث��ال +SDM ی��ك م��اژول I/O از خانواده 
ماژول   های س��امانه   ی +APACS اس��ت ک��ه توانایی 
ارتب��اط ب��ا ACM و ماژول  ه��ای کنت��رل دیگ��ر  را از 
م��دارات   SDM+ویژگ��ی دارد.   IOBUS طری��ق 
محاف��ظ خط��ا و بهبودی تش��خیص آن اس��ت. ماژول  
ص��ورت  ب��ه  ک��ه  را  دیجیت��ال  کان��ال   32  ،SDM+ 
نرم  اف��زاری پیكر بندی می  ش��وند ارای��ه می  دهد. زمان 
پال��س خروج��ی که قابل پیكربندی اس��ت بی��ن 10 تا 
2000mS با افزایش 10mS است. همچنین دارای دو 

نوع کانال13SOE است.
 ه��ر کان��ال ی��ك س��یگنال ورودی از فیل��د را خوانده و 
IO-  ییگنال   ها را به سیگنال  های گسسته   ی سازگار با
BUS تبدیل می  کند. کانال  های SOE وظیفه  ای مشابه 
 کانال های ورودی و خروجی گسس��ته دارند. همچنین 
کانال  های ورودی گسس��ته SOE در هر 1mS  اسكن 

می  شوند.
ه��ر تغییر در مق��دار یك کان��ال SOE به  ط��ور خودکار 
ضب��ط   SDM+ باف��ر  در  رخ��داد  ی��ك  عن��وان   ب��ه 

می  شود.
Rack-To- ن��وع  +SDM از  افزونگ��ی 
رک   ه��ای  افزونگ��ی،  ن��وع  ای��ن  در  اس��ت   Rack 
 دونسخه  ای I/O و ماژول  های کنترل بكار رفته است که 
SDM Marshalled Ter- مانن��د    I/O I پایان��ه   ی  
از  می  کن��د.  تقس��یم  را   mination Assembly 
ویژگی   های دیگر +SDM داشتن LED 34 روی پوشش 
 ماژول که اطالعات مربوط به وضعیت عملیات را ارایه 
  online 4 به  ص��ورت-mation می  دهند. ب��ه ع��الوه

گزارش خطا  ها را آماده می  کند.

APACS 8.مشخصات کلی سامانه   ی
ج��دول 3 ش��امل فهرس��تی از مش��خصات مرب��وط به  
 APACS+می باشد. محصوالت APACS+ معماری
 ،MYCRO  ،4-mation  ،ProcessSuite  ،
دارای    Siemens Moore FIELDPAC و   XTC 
Sie-  الالمت  های تجاری ش��رکت اتوماس��یون فرآیند

mens-Moore هستند.

13. Sequence of Events

+APACS جدول 3. مشخصات کلی معماری

[1] APACS+ Architecture.pdf, Rev: 4 February 2001, Siemens 
Moore Process Automation, Inc.
[2] http://www.industry.usa.siemens.com/topics/us/en/apacs2020/
support/Pages/apacs.aspx
[3] APACS+ Manuals
[4] Web Resources
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