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DCS از  یار یبس یت که برااس ی سوال  نی کند؟ ا ی و چگونه کار م  ستیچ
  .دیآ ی م شیآشنا شده اند، پ ونی با حوزه اتوماس ی که به تازگ  یافراد

 Distributed Control) ای (DCS) اس ی س ید  ونیاتوماس ستمیس
System) کارخانه ها و  در است که یی ها ستم یس نیاز هوشمندتر  ی کی

 .شود ی مراکز کنترل استفاده م

را  ستمیس  نیاستفاده از ا یادیمتخصصان و مهندسان ز ی طور کل به
توان  ی استفاده از آن م با هوشمند بوده و اریبس رایکنند، ز  ی م  شنهادیپ

 .متصل هستند را در دست گرفت  نترنتیکه به ا  ی لیکنترل همه وسا

و   ستیچ DCS مییتا به شما بگو دیمطلب با ما همراه باش نی ادامه ا در
 .دهد ی انجام م یچه کار  قایدق

 

 ست؟یچ  DCS ای شده  عی کنترل توز  ستمیس 1#

باعث  لدباسیهوشمند و ف یاستفاده از دستگاه ها ر،یاخ یسال ها در
با  سهیدر مقا (DCS) شده ع ی کنترل توز ستمیس کی  یها تفاوت  شده تا

 ،یصنعت  دهیچی بزرگ و پ یندهایکنترل متمرکز، در فرآ یم یقد یها ستمیس
 .اضح باشدکامال و

کنترل که در  ستمیس ی، در معمار DCS ایشده  عیکنترل توز  ستمیس
بهبود   یکارآمدتر برا یروش ها جادی ا باعث شود، ی کارخانه ها استفاده م

 .مختلف شده است یندهایفرآ یی و کارا تیفیک نان،یاطم تیقابل
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  ی صنعت  یها نهیاز زم یار یشده شده در بس ع ی کنترل توز ستمیس امروزه
 :شود ی استفاده م  ریمانند موارد ز

 ییایمیش یها کارخانه •
 نفت و گاز  ع یصنا •
 ییمواد غذا  یفرآور  یواحدها •
 یهسته ا یها روگاهین •
 آب  تی ر یمد یها ستمیس •
 لیاتومب ع یصنا •

 

ها   ستمیس نی ا رایاست، ز شیروز به روز در حال افزا زیآن ها ن تعداد
 ندیفرآ کیچند دکمه و کل ای کی توانند با  ی م  هوشمند هستند و اریبس
 .کاهش دهند ایو  شیسرعت آن را افزا ایرا متوقف کنند  دیتول
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 شده عی کنترل توز  ستمیس یاصل  یاجزا 2#

با  دیبا د،یداشته باش ستیچ DCS نکهیاز ا یدرک بهتر  دیبتوان نکهیا یبرا
اپراتور، سرورها،  یها ستگاهی ز ااجزا ا نیا .دیمهم آن آشنا شو یاجزا

 یو دستگاه ها DCS یکنترل کننده ها ،ی مهندس  یها انهیها و را ی گانیبا
 ی ادامه آن ها را به شما معرف  در شده اند که لیتشک  نهیزم ایمکمل 
 .کرد میخواه

 اپراتور یها ستگاهیا 1-2#

 

با مرکز کنترل اپراتور متمرکز که   ،یکارخانه معمول کی در  دیتول ندیفرآ
نام   (Operator Stations) اپراتور ستگاهیا ای و  شنی معموال اپراتور است

 .شود ی دارد، شروع م 
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  ی م  فایرا ا ستمی، نقش قلب سDCS ستمیس کیاپراتور، در  یها ستگاهیا
 ای ات یتواند عمل  ی م  ی است که اپراتور به سادگ یی مکان، جا نیا .کنند
و  خطرها شود را مشاهده کند و  ی که در کارخانه انجام م یی ها ات یعمل

 .را کنترل کند دیتول را گزارش داده و دیمربوط به روند تول یهشدارها 

دارند که موارد مهم آن را  زین گری د  یاپراتور کاربردها یها ستگاهیا البته
 .می کرد انیشما ب یبرا

 

 یمهندس یها انهیو را یگانیسرورها، با 2-2#

 دی خواه ی م  اگر مهم است و اریبس  زیاس ن ید ی س ستمیجزء از س نیا
 ستمیجزء از س ن یبا ا دیبا د،یداشته باش ستیچ DCS نکهیاز ا ی درک خوب
 .دیداشته باش یشتر یب یی آن آشنا یو معمار 

  ی مهندس یها  ستگاهیها و ا انهی را ی گان یمولفه ها شامل سرورها، با نیا
 اترنت قیاپراتور به طور معمول از طر ستگاهیبا ا ارتباطات  .شده است

(Ethernet) داده ها از   یجمع آور  یبرا سرورها است و ی شبکه داخل ای
 .کنند ی استفاده م  یپردازنده مرکز 

اپراتور و   ستگاهیا نیهستند که ب یی ها، مسئول داده ها انهیرا نیا
 ی آن ها را به خوب دیاب موجود، در حال انتقال هستند و یپردازنده ها

استفاده  ی میقد  یداده ها رهیذخ  یبرا ی گانیبا یها انه یرا .کنند تیر یمد
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انطباق ها استفاده  ایکردن روندها  ی ط  یاست برا ممکن  شوند که ی م
 .شوند

 

 :شود ی استفاده م ریز یندهایفرآ یاجرا  یبرا زین ی مهندس یها ستگاهیا از

 سخت افزار یکربندیپ •
 مختلف  فی حجم انجام وظا ای مقدار •
 تعامل اپراتور با مهندس یبرا یک یگراف شگرهاینما •
 ینصب شده رو ینرم افزار  یبسته ها قیکارها از طر  تیر یمد •

 ستم یس
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 DCS یکنترل کننده ها 3-2#

 

با کنترل  دیبا  د،یداشته باش ستی چ DCS نکهیاز ا یدرک بهتر  نکهیا یبرا
  یمرحله، شما کنترل کننده ها نیا در  .دیآشنا شو زیاس ن ی س یکنند ها د

و   یورود یماژول ها  نیکار تک پردازنده ها و همچن بر که دیرا دار ی اصل
داده   نی تأم فهی کنترل کننده ها وظ  نیا نیهمچن .کنند ی نظارت م  ی خروج
 .بر عهده دارند زیسرورها را ن یها برا

ارتباطات   نگونهیا  جادیا یمعموال برا ی که گفته شد از اترنت صنعت  همانطور
  جهیاترنت و در نت ی بودن کابل کش ی صورت طوالن  در شود اما ی استفاده م 

  استفاده شود که زین ینور  بریاستفاده از آن، ممکن است از ف  یدشوار 
در لحظه   ع یاکثر وقا بیترت  نیرساند و به ا ی شبکه را به حداکثر م  سرعت

 .شوند ی گزارش م 



 

7 www.namatek.com 

را در  ی مهم نقش مهم هستند و اریاس ها بس ید  ی بخش از س نیا
خطا رخ دهد ممکن   کی اگر .کنند ی م  فایهوشمند ا ستم یس نیعملکرد ا

 نیا از .است داده ها به صورت ناقص ثبت شده و باعث بروز مشکل شود
  نیا نانیاطم تیو قابل ی به طراح ی شتر یب تیکه اهم م یکن ی م  شنهادیرو پ

 .دیبده ستمیبخش از س

 نه یزم یدستگاه ها 4-2#

 با دیبا دیبرس ستیچ DCS نکهیاز ا یبه درک بهتر   نکهیا یبرا سرانجام
سطح دستگاه   ن یدر ا اجزا .دیو عملکرد آن ها آشنا شو نهیزم یدستگاه ها

و   یها، سوپاپ ها، موتورها، ورود چیمانند فرستنده ها، سوئ  یی ها
 .شده هستند ع ی توز ایاز راه دور  یها ی خروج

 ید باسیپروف ،یشبکه مثل اترنت صنعت  یبا اجزا دیبا نهیزم یها دستگاه
 Fiber optic) ینور  بری، ف(EtherCAT) ، اترکت(Profibus DP) ی پ

Cable) مطابقت داشته باشند  ی اختصاص ی ارتباط  یپروتکل ها ریسا  ای. 
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 ی انی پا سخن

سوال پاسخ  نیو به ا  میهمراه بود ی مطلب با شما کاربران گرام  نیا در
که   همانطور .است یی شامل چه اجزا ی طور کل  به و ستی چ DCS که میداد
کند   ی شما کمک م  به هوشمند است که ستمیس کیاس  ی س  ید میگفت

  دیریرا به دست بگ دیتول ستمیمختلف در س  زات ی و تجه  لیکنترل ابزار، وسا
 صورت رخ دادن مشکل در هر کدام از آن ها، متوجه خطا شده و در و

 .دیرفع آن مشکل اقدام کن یبرا عایسر

  کند و یی شما صرفه جو یها نهی تواند در هز ی م  ستمیس نیاز ا استفاده
 . اوردیبه ارمغان ب ی کارگاه  یها ستمیس تیر یمد یرا برا یشتر یب سهولت


