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چکیده
روز بوده ولی پس از آن و با پیشرفت تکنولوژیهاي مختلف در گذر اکثر سیستم هاي کنترل صنعتی در زمان نصب داراي تکنولوژي 

بروز عدم امکان زمان عمالً این سیستمها امکان استفاده از تکنولوژي روز را بدالیل مختلفی نظیر مقرون به صرفه نبودن جایگزینی یا 
با سخت افزارها و به سیستم هاي کنترل صنعتی رسانی ندارند. شبیه ساز ثباتهاي خطا پروژه ایست که امکانات نرم افزاري روز را 

بخش آمار و خطاها و هشدارهاي فرآیندهاي صنعتی امکانات تحلیلی و نرم افزاري روز را براي درنرم افزارهاي قدیمی میدهد و عمالً 
کامالً به شکل بومی طراحی این سیستمها مهیا میکند. این پروژه داراي دو بخش نرم افزار و سخت افزار بوده که در هر دو بخش آن 

نداشته و توانسته است گواهی ثبت اختراع نیز دریافت کند.مشابهیو پیاده سازي شده است و نمونه 

کلیديکلمات
شبیه ساز ثبات خطاسیستم کنترل، خطا،

مقدمه-1
براي بهره برداري و قابلیت ثبت خطاهابزرگهمه سیستم هاي کنترل
را میباشند و یکی از ارکان تعمیرات و نگهداري از عیب یابی از سیستم را دا

سیستمها مشاهده و پیگیري خطاها و رخدادهاي تولید شده توسط سیستم 
صنعتیحفاظتو کنترل هايستمیسبسیاري ازکنترل می باشد. 

هاي چاپگراز افتادهاتفاقرخدادهايوخطاهاحوادث،جهت ثبت قدیمی تر
جهت اديینه هاي زیهزصرفن خود باعثیکه امیکردنداستفاده کاغذي

عویض احتمالی ، تج یو کارتره کاغذ ینترها ، تهینگهداري از پروریتعم
مشکالت ساختاري بایگانی این نوع ثبت نیهمچن. قطعات و غیره میشود

در داده امکان بررسی اتفاقات گذشته را بسیار مشکل کرده  و عالوه بر آن
ل یستم ها به دلین سینترهاي مربوط به ایپرعات قطهیموارد تهبرخی

. بر می باشدنهیار مشکل و هزید توسط سازنده بسیتولهخارج شدن از رد
ضمن اینکه مشکالت ذاتی پرینترها از قبیل گیر کردن کاغذ ، اتمام 

طالعاتی بعضاًدست دادن اخود باعث ازکارتریج ، بی برق شدن و .... 
ک یدر هاو رخدادخطاهات بررسی یتوجه به اهمبا.بسیار مهم میگردد

ب ین رفع عیري از خسارتهاي بعدي و همچنیستم صنعتی جهت جلوگیس
کامالً ضروري ی به روز براي ثبت و بایگانی خطاها ستمیسوجود، فرآیند

دادهرا انجام ینترهان پریستمی که کار این وجود سیبه نظر می رسد بنابرا
و همچنین قابلیت هاي نها را هم نداشته باشد مشکالت آدر عین حالو

د باشد.یار مفیمی تواند بسیک سیستم ثبت مدرن و امروزي را داشته باشد 

شرح پروژه-2
این پروژه در بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان طراحی و اجرا شده 

infiبا نام است. سیستم کنترل بخش گاز نیروگاه کرمان ساخت90
داراي ومی باشدBAILEYهمکاري شرکت باABBشرکت

. یکی از نقاط ضعف این سیستم بر میالدي می باشد90تکنولوژي دهه 
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خالف نقاط مثبت سخت افزاري آن، بخش نرم افزار آن میباشد که بدلیل 
پیشرفتهاي زیاد نرم افزارها در سالهاي گذشته، نرم افزار آن امکانات 

بت حوادث و داده ها یکی از نقاط بخش ثضعیفی را به کاربر می دهد.
کنترلی ي بخش مجزایکگازي هر واحدضعف این سیستم می باشد.  

دارد لذا نیاز می باشد اطالعات کلیه واحد ها جهت مانیتورینگ و کنترل در 
یک محل مشترك وجود داشته باشد که این محل در واقع همان اتاق 

کنترل مرکزي می باشد.

سخت افزار موجود در مجاورت هر واحد با نام ر اطالعات واحد ها د
PCU1&2و فرامین مربوطه در این زمینه ) 1(شکل پردازش می شوند

جهت تجهیزات سایت عالوه بر این اطالعات،[2]صادر می شوند
و در صورت نیاز مانیتورینگ  به سمت اتاق فرمان فرستاده می شوند

مان دریافت به سمت اکچویتورهاي واحد فرامین از اپراتور مستقر در اتاق فر
ارسال می شوند.

1شکل 

در داخل اتاق فرمان براي کنترل و مانیتورینگ هر واحد یک کامپیوتر
براي پشتیبانهمچنین بصورت [3]نصب شده استOIUصنعتی به نام

کامپیوتر در 12هر دو واحد یک کامپیوتر دیگر وجود دارد که جمعا تعداد 
فرمان وجود دارد،که هر کدام از این کامپیوترها  جهت ثبت داخل اتاق

ستم کنترل یدر این س.االرم و رخداد به یک پرینتر سوزنی متصل می باشد
بدلیل قدیمی بودن، عالوه بر مشکالتی که پرینترها در ثبت رخدادها دارند 
امکان انتقال اطالعات به خارج از سیستم  کنترل فقط از طریق دیسکت 

ن پذیر است و با توجه به پایین بودن ظرفیت دیسکتها انتقال اطالعات امکا
.شودبه سختی انجام می

) COMLPT1,USB( از قبیل خروجیهايبا توجه به وجود پورت
یا دیگر سیستمهاي PLCو DCSستمهاي یوترهاي سیروي همه کامپ

نترهایپراز مجموعه اي می توان بجاي استفاده از ،نیتورینگاکنترل و م
آالرم استفاده وجهت ثبت اطالعاتPCوتریک کامپیاز در این شبکه 

. این ایده اصلی طراحی شبیه کردذخیرهکرد و به صورت نامحدود آنها را 
ستم الزم است ین سیدر ابوده است. Print Loggerساز ثبات خطا با نام 

صنعتی و وتریکامپخروجی ن پورت یب)2(شکل سینترفیک دستگاه ای
و اطالعات آالرم و ه شودقرار دادطراحی و ،PCکی از پورتهاي ورودي ی

.منتقل و در آن نگهداري کردPCرا به برداشت شدهرخداد

موالتور در بخش ین سیاز به طراحی این پروژه نیی کردن ایجهت اجرا
یستم اجراي این س.ت داده در بخش نرم افزار می باشدیریسخت افزار و مد

مزایاي بسیاري داشته که در زیر به تعدادي از انها اشاره میشود:

حذف هزینه تعمیر و نگهداري پرینتر ها-1
حذف کاغذ -2
افزایش نامحدود زمان نگهداري اطالعات -3
امکان جستجو و نمایش اطالعات مورد نظر -4
جایگزین چندین پرینتر PCاستفاده از یک -5
نرم افزار امکان دسته بندي اطالعات توسط -6
انتقال اطالعات به مکانهاي دیگر از طریق شبکه هاي داخلی و یا -7

اینترنت 
اطمینان باال از عدم از دست دادن اطالعات ( در پرینترها بدالیل -8

مشکالت پرینترها احتمال از دست دادن اطالعات وجود دارد ) 
عدم نیاز به هیچ گونه تغییر در سیستم کنترل-9

ک طرفه اطالعات در این سیستم امکان ارسال با توجه به جریان ی-10
سیگنال ناخواسته به سمت سیستم کنترل وجود ندارد

امکان تهیه گزارشاتی غیر از خطاها و حوادث-11

عدم وابستگی به سیستم کنترل و بخش نرم افزاري ان و فرمت داده -12
هاي ارسالی

Industrial Control
Bus

Interface

2شکل 
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سخت افزار پروژه-2-1
باکهن بخش طراحی می باشدیدي ترین پروژه کلیبخش سخت افزار ا

ستی یستم کنترل می باشد بایسر در ییاز به تغینکه هدف عدم نیاتوجه به
ه سازي یشبنترها به شکل واقعییبگونه اي طراحی شود که عملکرد پر

نتر را یک پرییدر خروجیOIU)کامپیوتر صنعتی ( که شود . به گونه اي
ن می باشد که سخت افزار یطراحی ادي در یگر و کلیفرض کند ، مورد د

تاي صادره از سوي یچ حالتی دیستی بگونه اي باشد که در هیه ساز بایشب
و چه در حافظه موقتدایمن سخت افزار چه در حافظهیستم کنترل در ایس
دي و با بررسی روشهاي یکلنکات این ن نرود که با توجه به یاز ب،)بافر(

کروکنترلر ها به عنوان ینه استفاده از مین گزیمناسبتر، مختلف طراحی
وبه دامنه گسترده کاربرد توجهنتر می باشد کهیه ساز هر پریشب
ن نوع ین طراحی ایدر اAVRکروهاي سريیتهاي باالي میقابل

کرو ین میامختلف ن سري هايیکروکنترلر انتخاب و از بیم
ATMEGA16اگرام یلوك د. ب[1]ه استانتخاب شدپروژهجهت انجام

ر می باشد . ین سخت افزار به شکل زیا

، ستم کنترل صنعتییک سیع در یت باالي ثبت وقاسیاسبا توجه به ح
زبان ،بدلیل نیاز به تسلط به حافظه ها و آدرسها و رعایت کلیه حاالت خطا

همانگونه که در شکل .ه استانتخاب شدکروها یماسمبلی جهت کدنویسی 
هر کدام وظیفه printer interface)(شبیه سازهاي میکرومینیمی ب3

شبیه سازي یک پرینتر را بعهده دارند که با توجه به پروتکل ارسال داده به 
Hand shakingسمت پرینترها و عملکرد واقعی یک پرینتر سیگنالهاي 

به اطالع کامپیوتر سیستم راPCمناسب با وضعیت اینترفیس و کامپیوتر 
ن یدر ا)MCU(ریکروي مدیماز سوي دیگرند نمیرسا)(OIUکنترل

و ارسال از میکروهاي شبیه ساز فه جمع آوري اطالعاتیسخت افزار وظ
افت یو صحت درPCت آمادگی یرا به عهده دارد و وضعPCتا به سمت ید
رساند .ینتر میه ساز پریکروهاي شبیرا به اطالع مPCتا در سمت ید

ی سخت افزار: شماتیک طراح3شکل 

نمایش دقیقترارتباطات سخت افزار پروژه بصورت )4(شکل در شکل زیر
در این شکل فرض بر این شده دستگاه پرینت الگر داراي .داده شده است

در صورتیکه در عمل محدودیتی براي تعداد پورتها دي باشدپورت ورو4
وجود ندارد.

4کل ش

شده است که اصل طراحی عدم امکان از برنامه میکروها به گونه اي نوشته
دست دادن اطالعات در هیچ حالتی رعایت گردد به گونه اي که حتی در 
صورت قطع تغزیه دستگاه نیز هیچ داده اي از دست نمی رود در صورتی 

نمایی از 6و 5که با سیستم پرینتري قبلی این حادثه دیده میشد. شکل 
میگزراند را نشان میدهند. این شبیه ساز که مراحل تست خود را

ثبات خطاپورت6دستگاه: سخت افزار5شکل 

به همراه کامپیوترثبات خطادستگاه : 6شکل 

Interface
Device

Simulator Micro

Simulator Micro

Simulator Micro

Simulator Micro

Data Bus

Manager Micro
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نرم افزار پروژه -2-2
به تاي خام ارسالی یافت دیه نرم افزار هدف اصلی دریدر طراحی مدل اول

رم افزار روي نموجود درکییرابط گرافش آن درینترها و نمایسمت پر
PCستم یک سیتهاي یامکانات و قابلده کهیان یبوده که بعداً با پرورش ا

ین نرم افزار اضافهستم هاي کنترل مدرن و امروزي به ایع در سیثبت وقا
افت اطالعات خام و جداسازي یگونه اي باشد که با درشود و طراحی به

کاراکترها طبق ک یص و تفکیتم تشخیمختلف بر اساس الگوردیتاهاي
ل و یش پردازش شده تبدیاطالعات خام به اطالعات پASCIIجدول کد 

ره سازي در بانک یافتی ذخیتاي درینان از صحت دیپس از بررسی و اطم
رد. یگري از نرم افزار قرار می گیار بخش دیپردازش در اختاطالعات جهت 

ر هم اکنون نیز اجراي الگوریتم هاي هوشمند جهت تشخیص خودکا
خطاهاي ترکیبی و تصمیم گیریهاي انسانی جهت کمک به اپراتور بهره 

با توجه به وقایع ثبت شده در بخش نرم افزار در حال طراحی اولیه برداري 
نمایی از نرم افزار این دستگاه را نمایش میدهد.7قرار دارد. شکل 

: نرم افزار ثبات خطا7شکل 

نان از صحت یبخش نرم افزار هم از نظر اطمت باال در یبا توجه به لزوم امن
افت اطالعات و ارتباط با سخت افزار و هم از لحاظ سطوح دسترسی یدر

ه هاي مختلف یدر الن نرم افزار استفاده از الگوي طراحییمبناي طراحی ا
پیش ه مختلف یال3در ن نرم افزار یامعمارين منظوریابوده که براي

صحت اطالعاتنان ازین اصل اطمیه مهمتریالشده که در هربینی
ن یه بعدي بوده و ایح اطالعات به الینان از ارسال صحیافتی و اطمیدر
ا بخشی یه اطالعاتی نادرست ین معنی است که در صورتی که در هر الیبد

افت اطالعات متوقف و سخت افزار از یعاً روند دریاز آن نادرست باشد سر
گنالی به یسخت افزار و با ارسال سو توسطن موضوع مطلع می گردد یا

ستم کنترل روند ارسال اطالعات متوقف می شود و کاربر می تواند یس
ب اقدام کند . ینسبت به برطرف کردن ع

ره می شوند ینکه اطالعات پردازش شده در بانک اطالعات ذخیبا توجه به ا
،ريیل گزارشگیمی دهد که از قبن نرم افزار یرا به اامکانات فراوانی

ک اطالعات به روش دلخواه ، هشدار یه گزارشات خاص ، جستجو ، تفکیته
میباشد .افت آالرم خاص و ... یبه کاربر در صورت در

ع و یوقاارسال اطالعاتن نرم افزاریگر از طراحی ایکی از اهداف دی
ل داشتن پروتکل هاي خاص و یستم هاي کنترل (اغلب بدلیسآالرم ها ي

نترنت به جاهاي یا ایق شبکه داخلی یت ارسال اطالعات از طرینعتی قابلص
ن یا پردازش بوده است که ایت یبه جاي دلخواه جهت روند)گر را ندارید

از انجام پذیرفته است.ن نرم افزاریشبکه ات حنسخه تز با طراحییامر ن
ستم  قابلیت دیگر مزایاي این سیستم امکان توسعه آن میباشد مثالً این سی

افزودن اطالعاتی که خارج از خطاها و حوادث دسته بندي میشوند ولی 
امکان ارسال به سمت پرینتر را دارا میباشند را داشته بنابراین تولید 
گزارشات موثر دیگري نظیر آمار تولید، مصرف سوخت، وضعیت واحدها، ... 

نیز دارد.

نوشته شده و در بخش Delphiاین نرم افزار با زبان برنامه نویسی 
استفاده شده است که  کارایی برنامه در گذر زمان Oracleدیتابیس نیز از 

کم نشود.و با افزایش حجم اطالعات 

نتیجه گیري-3
به روز رسانی سیستمهاي کنترل یکی از نیازهاي امروزه صنایع کشور 

چنین میباشد و در صورتیکه امکان به روز رسانی کلی سیستم کنترل نباشد، 
پروژه هایی که با صرف هزینه کم امکانات روز را در بخشی از سیستم 

به کنترل به کارکنان صنایع می دهند از اهمیت باالیی برخوردار هستند. 
خاطر استفاده از نرم افزارهاي برنامه نویسی معمولی توسعه این سیستم از 

هیچ عمالًقید و بند نرم افزارهاي سیستم هاي کنترل ازاد بوده و 
محدودیتی خاصی در توسعه آن وجود ندارد. استفاده از سیستم هاي تصمیم 
گیري هوش مصنوعی از دیگر فازهاي توسعه ایی این سیستم می باشد. 

پس از طی ، سنندج، ... کرمانهاي یروگاههم اکنون در نین پروژها
ی این همکار اجرای.در حال اجرا میباشداولیه هاي موفقیت آمیز مراحل تست

پروژه شرکت الکترونیکی بردهاي هوشمند بوده است که طراحی تجاري 
محصول را انجام داده است.

مراجع-4

، نسخه AVRآموزش سریع میکروکنترلر ، ، رضاسپاس یار-1
1388اینترنتی، 

شرکت آنسالدو، دستورالعمل بهره برداري و نگهداري سیستم کنترل -2
2000توربین گاز، 

3- ABB Company. Infi 90 control system manual,
1998


