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امروزه مانیتورینگ یکی از نیازھای اساسی .یکی دیگر از مباحث مھم و مرتبط با اتوماسیون صنعتی ، مانیتورینگ می باشد
بسیاری از صنایع بھ خصوص صنایع بزرگ می باشد. بسیاری از صنایع بزرگ مانند صنایع پتروشیمی ، صنایع تولید انرژی ، 

ت از جمع صنایع شیمیایی و ... بدون استفاده از سیستم مونیتورینگ مناسب قادر بھ ادامھ کار خود نیستند . مونیتورینگ عبارت اس
آوری اطالعات مورد نظر از بخشھای مختلف یک واحد صنعتی و نمایش آنھا با فرمت مورد نظر برای رسیدن بھ اھداف ذیل :

نمایش و ثبت -مترھای مھم و حیاتی یک سیستم انمایش و ثبت پار-نمایش وضعیت لحظھ ای ھر یک از ماشین آالت و دستگاھھا 
نمایش -نمایش محل خرابی و زمان وقوع ایراد در ھر یک از اجزای سیستم -بروز خطا در سیستم آالرمھای مختلف در زمانھای

امکان تغییر -ھا حین اجرای پروسھ تولیدSet Pointتغییر و اصالح-پروسھ ھای تولید با استفاده از ابزارھای گرافیکی مناسب 
ثبت اطالعات و پارمترھای مورد نظر مدیران از قبیل زمانھای کارکرد، -ینگ برخی از فرایندھای کنترلی از طریق برنامھ مونیتور

...اولیھ مصرفی ، میزان انرژی مصرفی ومیزان تولید ، میزان مواد 

سیستم ھای کنترل 

ضعیت پروسھ می ول تجھیزات اندازه گیری و بیانگر شامقرار دارند کھPLCیا وRTUسیستمھای کسب اطالعات در سطح
بھ وسیلھ تجھیزات ارتباطی بھ اطالعات مورد نیاز دسترسی پیدا می کند. اطالعات سپس بھ نحو مناسب فریم SCADAباشند و

و تصمیمات الزم برای برای کنترل پروسھ بھ وسیلھ ارسال فرامین مناسب بھ استفاده شوندHMIشده تا بوسیلھ سیستمھای بندی
RTU یاPLC.انجام می گردد

ھای اطالعاتی توزیع شده در سراسر پروسھ کھ نقطھ نامیده میشوند را بکار می گیرد.یک نقطھ معموال پایگاهSCADAسیستمھای 
نقاط می توانند سخت یا نرم باشند.یک بیانگر یک مقدار ورودی /خروجی منفرد است کھ بوسیلھ سیستم ،کنترل یا مونیتور می شود.

خروجی واقعی متصل بھ سیستم می باشد،ھمچنین یک نقطھ نرم بیانگر نتیجھ عملیات منطقی یا نقطھ سخت نمایانگر یک ورودی/
ریاضی می باشد کھ بھ نقاط نرم و سخت دیگر اعمال شده اند.مقادیر نقاط معموال بھ صورت مقدار و زمان متناظر با ان ذخیره می 

ریخچھ ان نقطھ در نظر گرفتھ می شود.شوند.مجموعھ زوجھای متناظر زمان و مقدار یک نقطھ بھ عنوان تا

را از یک کمپانی تھیھ کنیم ولی امکان اینکھ تجھیزاتی ازسازنده ھای مختلف را باھم DCSیاSCADAمی توانیم کل یک سیستم 
Allen-Bradley&GEھا را از PLCو SIEMENSرا از شرکت HMIاستفاده کنیم نیز وجود دارد مثال تجھیزات

.را میبینیمSCADAدر شکل زیر ساختار پایھ سیستم ھای .را با ھم در یک مجموعھ استفاده کنیمEthernetرتباطی وتجھیزات ا
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)Machine Interface Human(رابط انسان با ماشین

پروسھ را ابزاری است کھ برای نمایش دادن اطالعات پروسھ بھ اپراتور بھ کار می رودو از این طریق اپراتور HMIیک سیستم 
کنترل می کند.

و دیگر تجھیزات کنترلی بھ کار می PLCو RTUبرای استاندارد کردن روشھای مونیتورینگ وکنترل چند HMIصنعت 
معموال درون محیط ھایک کنترل اتوماتیک از قبل برنامھ ریزی شده را برروی یک پروسھ بھ اجرا در می اورد انPLCرود.وقتی 

ھاعموما ھیچگونھ PLCاز انھا جمع اوری کرد.manualی مشکل است کھ اطالعات را بھ صورت توزیع شده اند و خیل
ھا و دیگر کنترلرھا توسط شبکھ جمع PLCاطالعات را از SCADAاستانداردی برای نمایش اطالعات بھ اپراتور نداشتند.سیستم 

مدیریت و ت بھ یک پایگاه اطالعاتی متصل شود تا روندممکن اسHMIاوری کرده وسپس انھا را ترکیب و فریم بندی می کند ، یک 
راھنمای ھوشمند اشکال شناخت اطالعات مثل نگھ داری زمان بندی شده اطالعات و جزئیات شماتیک یک سنسور خاص یا ماشین و

ارائھ کرده را با ھم HMI/SCADAمجموعھ سیستمھای PLCعمده کارخانجات سازنده 1998زدائی سیستم را نشان دھد.از حدود
HMI/SCADAاستفاده می کنند. بستھ ھای معروف سھ بخشی none-proprietaryاند ، تعدادی از انھا از پروتکلھای ارتباطی 

را انطور کھ دوست HMIی برق و مکانیک اجازه پیکره بندیوبھ مھندسان و تکنسین ھاھای مھم و رایج سازگارندPLCبا اکثر 
.را میبینیمHMIدر شکل زیر ساختار سیستم ھای .دارند بدون نیاز بھ نوشتن برنامھ ان توسط برنامھ نویس را می دھد
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HMIچیست ؟

HMI مخفف عبارتHuman Machine Interface بھ معناي واسطھ بین انسان و ماشین مي باشد. از آن براي مانیتور و است
است LCDدر واقع یك مانیتور HMIو اینورتر و.... استفاده مي شود. PLCكردن و مشاھده پارامترھاي دستگاھھاي صنعتي مثل 

ي مختلف را تغییرداد و سیستم را كنترل نمود و ھمچنین بھ كمك آن مي توان پارامترھااستفادهبرنامھ ریزيبرای كھ مي توان آن را 
نمود. 

استفاده مي گردد؟ HMIچرا براي مانیتورینگ و كنترل خطوط تولید و دستگاھھاي صنعتي بجاي كامپیوتر از 

تا مدتي پیش براي امور فوق از كامپیوتر استفاده مي شد ولي نرم افزارھاي كامپیوتري آسیب پذیر ھستندو ھر از گاھي دچار ویروس 
مي گردند كھ این امر باعث صدور فرامین اشتباه گشتھ و میلیون ھا دالر ضرر اقتصادي براي كمپاني ھاي آمریكایي و اروپایي بھ 

طراحي شد. HMIراي كنترل و مانیتورینگ دستگاه ویژه اي بھ نام ھمراه داشتھ است. لذا ب

HMI وسیلھ متصل شوند و پارامترھاي آنھا را نمایش دھند. قبل از برنامھ ریزي 255ھا این توانایي را دارند كھ در یك زمان بھ
باید با آن ارتباط و یا....VIGOR DELTA,SEMENS,OMRONمثل ,PLCمي توان تعیین كرد كدام مارك HMIكردن 

برقرار كند. 

:HMIمشخصات كلي 

اینچ10در مدل TFTنوع LCDداراي صفحھ تاچ اسكرین و -1

) RS-232,RS-485ارتباط سلایر از طریق دو پورت بصورت ھمزمان (-2

on-line/off lineشبیھ سازي (سیموالتور) -3

براي ارسال و دریافت برنامھUSBپورت -4

recordامكان ذخیره سازي اطالعات بصورت -5

بودن در یك شبكھ مانیتورینگslaveقابلیت -6

داراي ماكرو جھت انجام محاسبات و اعمال منطقي-7

PLCقابل اتصال بھ انواع -8

RS-485قابل اتصال بھ اینورتر، سرو درایوو ھر وسیلھ داراي پورت -9

بصورت منحني یا نمودارقابلیت نمایش اطالعات- 10

توانایي نمایش انیمیشن- 11

HMIی مزیت ھا

:کاربرد چند منظوره
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.عکس و تصاویر نقاشی شده را بھ نمایش گذاشت–بیت مپ –بارگراف –میتوان متون (HMI)با کمک این سیستم

:انعطاف پذیری

داد و درعین حال کلیھ کلیدھای عملیاتی قابلیت پذیرفتن برنامھ پیغامھای دریافتی ازسیستم و گزارش وضعیت کاری را میتوان نمایش
.را دارند

:قیمت مناسب

بھ علت تنوع محصولی کاالئی را میتوان انتخاب کرد کھ مناسب برای کاربرد است و درواقع کاربر بھای آنچھ مورد نیازش میباشد را 
پرداخت میکند نھ بیشتر و نھ کمتر

:برنامھ نویسی آسان

..را براساس کاربرد برنامھ ریزی نمودHMIنبکار گرفت و با استفاده از آHMIرا میتوان برای تمامHMI Designerنرم افزار

HMIانواع نمایشگر ھای

نمایشگرھای متنی

.آوردھمراه میھ راه حلی مناسب و اقتصادی برای کاربردھای ساده با ابعادی کوچک کھ قابلیت نصب در ھمھ جا را ب

نمایشگرھای گرافیکی

این نمایشگرھا دربردارنده قابلیت طراحی مدرن بوده و بھ لحاظ قیمتی کامال مقرون بھ صرفھ میباشند. از ویژگیھای مھم آنھا مدیریت 
رزمان این بر دستورالعمل ھا میباشد کھ درواقع بھ نحوی طراحی شده اند کھ دستورالعمل ھای متعددی را در خود جای داده و در ھ

.دستورالعملھا با کلیدھای عقب و جلو قابل دسترسی میباشند

نمایشگرھای تاچ اسکرین

رنگ دنیائی ازگرافیک را در 256و TFTنمایشگر –اینچ 4/0دراین محصول کاربرقادر است با بھره گیری از دستگاھھائی تا 
.موثرترین شکل خود پدید آورد

:کھ در اینجا این بخش ھارا بھ طور مختصر معرفی میکنیم، HMIھای اصلی سیستمبخش

(Geraphic System)سیستم گرافیکی

، فرآیند با اشیا و سمبولھای گرافیکی در صفحھ نمایش نشان داده خواھد میشود و اپراتور میتوان WinCCتوسط سیستم گرافیکی در
در فرآیند صورت گیرد، بھ صورت دوره ای در زمانھای معین بھ روز جریان فرآیند را مشاھده کند.این نمایش ھر زمان کھ تغییری
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میشود و با استفاده از سمبولھای گرافیکی یا اشیای استاندارد از قبیل دکمھ ھا، کھ در سیستم عامل ویندوز استفاده میشوند، اپراتور با
برای SetPointدر مینماید؛ بھ عنوان مثال یکبرقرار میکند و جھت کنترل آن، فرمانھای مورد نیاز را صاتباطاتفرآیند ار

.پارامتری مانند دما تعریف میکند یا یک شیر برقی را باز و بستھ مینماید
، بھ ازای شرایط مختلف، روشھا و ابزارھای HMIبرای دینامیک کردن و افزودن قابلیت تاثیر پذیری اشیای موجود در صفحات 

ابزارھایی وجود دارند کھ میتوان عمل WinCCیجاد دینامیکھایی کھ چندان پیچیده نیستند، دروجود دارند. برای اWinCCمختلفی در
دینامیک سازی را با استفاده از آنھا بھ سرعت انجام داد. در شرایطی کھ اجرای دینامیک مورد نظر پیچیده باشد،میتوان از قابلیت کد 

.بھره بردVisual BasicوCنویسی در محیطھای
طراحی و ساختھ میشوند.این WinCCدر(Graphic Designer)توسط ویرایشگر طراح گرافیکیHMIگرافیکی صفحات

windows control centerبارت است ازع.WinccتاسHMIختلفی برای ساختن صفحاتمویرایشگر دارای اشیا و ابزارھای 
ابزارھای قابل دسترس یک اپراتور در صنعت فراھم کرده استقدرتمند را جھت کامل کردن HMIشرکت زیمنس این نرم افزار

Wincc.در واقع برقراری ارتباط بین اپراتور و یک سیستم اتوماسیون صنعتی مثلPLCرا فراھم می کند.

ده می تشکیل می دھد کھ در این قسمت ساختارھای پروژه و مدیریت آن نمایش داwincc explorerھستھ اصلی این نرم افزار را
شود. جھت پیکربندی و گسترش پروژه ادیتورھای خاصی در این محیط در نظر گرفتھ شده کھ با ھر یک از آنھا یک سیستم فرعی در 

.این نرم افزار قابل پیکربندی است

:اما سیستمھای فرعی در این نرم افزار عبارتند از

نامیده می شودgraphics designerسیستم گرافیکی جھت ایجاد نمایشگرھا کھ ادیتور این سیستم-1

.نامیده می شودalarm loggingسیستم آالرم برای ادیت و پیکربندی بندی آالرمھا در نظر گرفتھ شده کھ ادیتور آن-2

.استtag loggingسیستم آرشیو کھ جھت ذخیره و بایگانی اطالعات بھ کار می رود و نام ادیتورش-3

report designerھت طرح گزارش گیری از سیستمھای اتوماسیون صنعتی استفاده شده و نام ادیتورشسیستم گزارشھا کھ ج-4
.است

.قابل دسترسی استwincc explorerسیستم ارتباطی کھ بھ صورت مستقیم از-5

.ذخیره می شودCSاطالعات تمامی سیستمھای فوق پس از پیکربندی در یک دیتا باس

:افزار میتوان کارھای خاص زیر را انجام دادبھ کمک این نرم 

و نمایش آنھاCSخوانده اطالعات ذخیره شده در دیتا باس-1

.ایجاد نمایشگرھای کھ روند انجام یک فرایند اتوماسیون صنعتی را نمایش می دھند-2

یا رویدادھای خاصی مثل PLCن مثلذخیره و آرشیو کردن اطالعات جاری اعم از مقادیر رون پردازش یک سیستم اتوماسیو-3
آالرمھا در محیط صنعتی

شروع بھ کار یک روند اتوماسیون بھ طور مثال از یک نقطھ خاص-4

WinCC

ایجاد کند PLCبگوییم باید گفت کھ این نرم افزار میتواند یک ارتباط بین خود وWINCCاگر بخواھیم بھ صورت کلی در موردحال 
عات و بھ وجود آمدن رخدادھای مختلف را نمایش و در خود ثبت کند (این نرم افزاراز بانک اطالعاتیو روند پردازش اطال
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Microsoft SQL 2000 جھت ثبت اطالعات بھره می گیرد) ھمچنین یک عملکرد گزارش گیری از سیستم را انجام داده و نمایشی
.گرافیکی از روند اتوماسیون در حال اجرا را ارائھ می کند

(Message System)سیستم پیام

میتوان شرایط اظطراری و شرایطی را کھ یک آالرم در آن اتفاق می آفتد، مدیریت کرد.با توجھ بھ حساسیت شرایط WinCCدر 
مقدار پیش آمده، توسط سیستم پیام، پیامی برای اعالن این وضعیت در صفحھ نمایش نشان داده میشود، مثال اگر یک مقدار فرایندی از 

.حدی از پیش تعیین شده عبور کند، یک پیام ھشدار در صفحھ نمایش ظاھر خواھد شد
.اگر این مقدار از مقدار حدی دوم کھ بیانگر شرایط بحرانی تر است نیز عبور کند، یک پیام آالرم نمایش داده خواھد شد

توان کالسانجام میشود. در این ویرایشگر می(Alarm Logging)، توسط ویرایشگر ثبت آالرمWinCCمدیریت سیستم آالرم در
.نیاز است تعیین کردھای پیام مختلفی ایجاد کرد و شرایطی را کھ در آنھا بھ ایجاد پیام

(Archiving System)سیستم آرشیو سازی

ک بازه زمانی و استفاده ھای اطالعات فرآیند و مقادیر پارامترھای مختلف در آن را می توان برای مالحظھ عملکرد فرآیند در ی
.بعدی، آرشیو کرد

از سیستم آرشیو برای این منظور استفاده میشود.عمل آرشیو را بھ طور دوره ای یا در شرایط خاص میتوان انجام داد. WinCCدر
Tag)ر ثبت تگاین سیستم برای نمایش مقادیر پارامترھای فرآیند بھ صورت یک نمودار یا جدول نیز بھ کار میرود. ویرایشگ

Logging)درWinCCآیند بھ کار میرودربرای ثبت پارامترھای ف.

(Report System)سیستم گزارش

، میتوان از اطالعات پروژه گزارش تھیھ کرد.در این سیستم، اشیای مختلفی برای تھیھ WinCCبا استفاده از سیستم گزارش در
پیکربندی آن و چھ در حالت اجرایی آن وجود دارند. این گزارشھا را در زمانھای گزارش از بخشھای مختلف پروژه، چھ در حالت

.مشخصی میتوان تھیھ کرد و آنھا را از طریق چاپگر چاپ نمود یا بھ صورت یک فایل الکترونیکی ذخیره کرد
زارھا و اشیای مختلفی برای طراحی گزارش است.این ویرایشگر از ابWinCCدر(Report Disigner)ویرایشگر طراح گذارش

.جھت تھیھ گزارش از بخشھای مختلف پروژه تشکیل شده است

(Script Processing)پردازش کد

وجود دارند.بسیاری از این پیکربندیھا توسط این ابزارھا قابل پیاده سازی HMIابزارھای مختلفی جھت پیکربندی WinCCدر
استفاده میشود.در VBSوCپیاده سازی عملیات پیچیده تر، از قابلیتھای برنامھ نویسی بھ زبانھای، برای WinCCمیباشند؛ ولی در

وجود دارند کھ با استفاده از آنھا میتوان کدھای الزم را VBSوCاین نرم افزار ویرایشگرھایی برای برنامھ نویسی بھ زبانھای
.نوشت

(Process Comminications)رابط ھای فرآیند

WinCCبرای ارتباط باPLCو دستیابی بھ اطالعات فرآیند، از رابطھای سخت افزاری مختلفی استفاده میکند.این رابطھا، کھ پردازنده
شناختھ میشوند، با توجھ بھ نوع شبکھ بھ کار رفتھ CP (Communication Processor)اختصاریمھای ارتباطی نام دارندو با نا

.ندامتفاوت
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(Standard Interfaces)ھای استانداردواسط

WinCC برای نمایشHMIھای مرسوماز سیستم عاملWindows XPو ھمچنینWindows 2000 استفاده میکند.از آنجا کھ این
.ھا بیشترین استفاده را دارند، اکثر کاربران با آنھا آشنایند و برقراری ارتباط با آنھا آسانتر استسیستم عامل

(Programming Interfaces)ای برنامھ نویسیھطھواس

ھا OLEای مختلفی از قبیلھمیتوان از واسطھWInCCبرای افزایش قدرت و انعطاف پذیری در برنامھ نویسی ھای بھ کار رفتھ در
.استفاده کردCOMو اشیا

HMIقابلیت چند زبانھ بودن

طراحی شده را بھ چند زبان نمایش داد. در این HMIمیتوان (Text Library)متنبا استفاده از قسمت کتاب خانھ WinCCدر
استفاده شوندHMIکتابخانھ ، عبارات را میتوان بھ زبان ھای مختلف وارد کرد تا برای چند زبانھ شدن

بھ منظور عملكرد در تاریخ و ساعت معینRTCداراي -2

تتفاوت سیستم ھای کنترل 

ھا بخشی HMIسوال گیج کننده ای است کھ بسیار مورد پرسش قرار میگیرد. تقریبا ھمھ میدانند کھSCADAوHMIتفاوت بین
بھ HMIاز یک سیستم اسکادا بشمار می آیند، اما عدم فھم صحیح موضوع از آنجا ناشی می شود کھ بسیاری از اوقات کاربران از

.می پردازیمSCADAوHMIر یادداشت امروز بھ مقایسھ دو سیستمصورت مستقیم در یک سیستم استفاده میکنند. د

نوعی سیستم کنترل صنعتی بشمار می آیند. آنھا ذاتا سیستم ھای خیلی بزرگی ھستند کھ محیط ھای (SCADA)سیستم ھای اسکادا
ھرچند کھ تمامیت یک سیستم وسیعی را پوشش میدھند. این محیط ھا معموال میتواند بھ بزرگی کل فضای یک سایت صنعتی باشد.

ھای موجود در پلنت ھای صنعتی محقق میشود. وظیفھ کنترل و مانیتورینگ (Subsystem)سیستم-زیراسکادا از طریق آرایش
، سیستم ھای نرم افزاری، (RTU)ھا، ترمینال یونیت ھای راه دور(PLC)در محیط ھای صنعتی توسط انواع مختلف کنترلر

ھا انجام میشودHMIھای مختلف وابزاردقیق

ھا اکثریت فعالیت ھای روتین را RTUھا وPLC .بھ این صورت، دیتا جمع آوری شده و بھ اتاق یا مرکز کنترل گزارش می گردد
کنترلی نظارتی بر عھده بگیرند. برای مثال، فرامینانجام می دھند، اما اپراتور ھا می توانند کنترل کل سیستم اسکادا را بھ وسیلھ 

می توان شیر ھا و پمپ ھای یک سیستم ھیدرولیک را کنترل کند، ولی یک اپراتور در سطحی باالتر قادر خواھد بود PLCیک
.بھ آن شرایط پاسخگو باشدPLCشرایط کاری را طوری تنظیم کند تا

دیتا را جمع آوری نمی کند بلکھ HMIیک.میشودHMIا جمع آوری گردید، شما درگیرسیستم ھ-بھ محض آنکھ دیتا از طریق زیر
معموال از یک دیاگرام برای نمایش شرایط کاری در HMI .بھ اپراتور گزارش میکند(دیتا را بھ صورت قابل رویت (ویژوال

ر عمل مانیتور شده است تا سیستم ھای مولتی اسکرین پ ساده کھ داند. دیاگرام ھا می توانند از یک چراغ استنکارخانھ استفاده میک
کھ یک سیستم کامل را نمایش میدھد، متغیر باشند. سپس اپراتور ھا می توانند از این دیتا و تحلیل آن بھ منظور انجام تغییرات و یا 

برای امور مدیریت و تعمیر ھمچنین می توان اطالعات محاسبھ ایھا و دیگر سیستم ھا استفاده کنند.PLCابطال روتین ھای
.اضافھ نمودHMIنگھداری، اطالعات تشخیص اشکال و راھنماھای عیب یابی را نیز بھ

اسکادا در حقیقت جمع کل سیستمی است کھ فعالیت ھای یک پلنت صنعتی را کنترل و مانیتور میکند. اما در حالت کاری نرمال، ما با 
دیده میشود و با آن کار میشود. بھ ھمین علت است کھ HMIیم داشت. اکثر اوقات، تنھابیشتر بخش ھای ھای آن سر و کار نخواھ

شبیھ ھم ھستند و یا اینکھ آنھا پیاده سازی ھای مختلفی از یک سیستم یکسان ھستد، در حالی HMIوSCADAمردم فکر می کنند
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در HMIفرض کنیم، ماشینرا بھ عنوان یک SCADAاگر یک سیستم.استSCADAتنھا بخشی جدایى ناپذیر از یکHMIکھ
را در آن دارد. یک ماشین از تعداد زیادی ابزار و سیستم ھای کوچک تشکیل میشود، ولی ھمھ اطالعات اشبوردحقیقت تنھا نقش د

بدست آمده از این بخش ھا روی داشبورد بھ راننده گزارش میشود. از ھمین جا، راننده می تواند تغییرات و تنظیمات مورد نیاز را 
انجام دھد

):Hardware Solutionsسخت افزار(

SCADA) اغلب از تجھیزات سیستم کنترل توزیع شدهDCS بھره می برد.استفاده از (RTU ھای ھوشمند یاPLC ھا کھ بھ
صورت خود مختار فرایند ھای ساده منطقی را بدون نیاز بھ کامپیوتر سرپرست اجرا می کنند در حال افزایش است .

ھا اجرا می شود بکارگرفتھ می PLCو RTUامھ ھایی کھ روی ) برای ایجاد برنIEC 61134-3یک زبان برنامھ نویسی بلوکی (
شود.

تالش اش اینست کھ برای حداقل شدن احتیاجات برنامھ نویسی با IEC61134-3با فرترن ، Cبر خالف زبانھای روشمند مثل
اجازه می دھد تا ھم SCADAاستفاده از بکار گیری مجازی ارایھ ھای کنترل واقعی اینکار انجام شود ،این بھ مھندس سیستم

ھا رابا ھم اجرا و مورد ارزیابی قرار دھد.PLCو RTUساختار کنترلی و ھم برنامھ 

د) تجھیزات سیستم:

.RTU.واحدھای 1

.HMI.ایستگاه سرپرستی و کامپیوترھای 2

.زیرساخت ھای ارتباطی3

1 (RTU:

RTUیک سویچ یا شیر کنترل را تست می کند ویااطالعات مربوط بھ بھ تجھیز فیزیکی متصل می شود و وضعیت باز یا بستھ
، این تجھیزمی تواند یک عنصر فیزیکی را RTUفشار ،دبی،ولتاژ و جربان را می خواند، ھمچنین با ارسال سیگنال مناسب بھ 

کنترل کند،مثال یک سویچ یا شیر را باز و بستھ کنند و یا سرعت پمپ را تنظیم کنند.

RTUند وضعیت اطالعات دیجیتال را خوانده ویا داده ھای اندازه گیری شده انالوگ را قرائت کرده و فرامین دیجیتال یا نقاط می توا
کار انالوگ را ارسال کنند.

در وضعیت دیجیتال یک نقطھ است کھ یاآالرمیک ھا و ھشدارھا می باشند،آالرم ھا بکارگیری SCADAیک بخش مھم اکثر
ھا وقتی شرایط تعریف شده اشان اتفاق بیافتد فعال می شوند.یک مثال ازیکآالرم است ویا در حالت ھشدار. وضعیت عادی

alarm خالی شدن مخزن سوخت در یک ماشین می باشد،تمرکز اپراتورھایSCADA ھا ایمیل ھا معطوف است.آالرمبیشتر روی
بھ مدیران مربوطھ فرستاده می شود.SCADAھا ،بوسیلھ اپراتور آالرمو پیامھای متنی اغلب با فعال شدن 

):Master Station)ایستگاه سرپرستی (2

) اطالق می شود کھ با نرم PLCو RTUمفھوم ایستگاه سرپرستی بھ سرورھا و نرم افزارھای مرتبط با تجھیزات میدانی (
ل یا سایر جاھا مرتبط می باشند.درحال اجرا روی ایستگاھھای کاری در اتاق کنترHMIافزارھای

تنھا تشکیل شده باشد.PCسرپرستی ممکن است فقط از یک کوچکتر ایستگاهSCADAدرسیستمھای 
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بزرگتر ایستگاه سرپرستی ممکن است شامل چندین سرور و کاربردھای نرم افزاری توزیع شده باشد و کل SCADAدرسیستمھای
سایت را پوشش دھد.

شده با اطالعات را بھ صورت گرافیکی برای اشخاص مرتبط نمایش می دھند،در ظاھری مشابھ سازیمعموالSCADAسیستم 
واقعیت واین بدین معنی است کھ اپراتورمی تواند کارگاه تحت کنترل را بھ صورت شماتیک و جایگزین شده مشاھده نماید.برای مثال 

ھد کھ پمپ در حال کار کردن است وبھ چھ نحو مایع در حال پمپ شدن تصویر یک پمپ متصل بھ لولھ می تواند بھ اپراتور نشان د
می تواند مقدار دبی مایع را کھ در حال HMIدر لولھ در حال حرکت است ،ھمچنین اپراتور می تواند پمپ را خاموش کند،نرم افزار

) نمایش دھد.Real Timeکاھش است را بھ صورت زمان واقعی(

برای جایگزینی عناصر پروسھ،یا ممکن از واقعیت شامل خطوط گرافیکی و سمبلھای شماتیکی ھستندھای کپی برداری شدهدیاگرام
برای سیستم HMIاست شامل عکسھای دیجیتالی یک تجھیز پروسھ باشند با سمبلھای متحرک سازی شده. بستھ نرم افزاری

SCADAاری سیستم از ان برای جایگزینی عناصرگرافیکی نوعا شامل یک برنامھ طراحی است کھ اپراتور یا شخص مسئول نگھ د
با عناصر واقعی پروسھ برای ارتباط با کاربر استفاده می کنند.

این جایگذاری می تواند بھ سادگی یک چراغ کنترل ترافیک برروی صفحھ نمایش باشد کھ بیانگر وضعیت واقعی یک چراغ کنترل 
دگی یک نمایشگر چند پروژکتوری کھ جانشین موقعیت اسانسور در یک اسمانخراش ترافیک در سر چھارراه باشد و یا اینکھ بھ پیچی

بھ طور گسترده مورد استفاده قرارنمی گرفتند برای توسعھ Linuxویا یک قطارروی راه اھن باشد. اوایل سیستم عاملھای بازمثل 
برای سخت افزار ھا و دستگاھھای میدانی کھکھ قادر بھ پرداخت ھزینھSCADAمحیطھای پویا وبعلت اینکھ یک مشتری سیستم 

را داشتھ باشد.امروزه ھمھ سیستم عامل ھای مھم ھم برای Open VMSیا UNIXمی باشد می تواند سفارش کھ باید کنترل شوند
می توانند استفاده شوندHMIایستگاه سرپرستی و ھم برای ایستگاھھای کاری

) :Operational philosophyفلسفھ کاری (

ھا را RTUکنیم ،بایستی قابلیتھای بھ جای اینکھ تواناییھای اپراتور را افزایش دھیم و یااتوماسیون ایستگاه سرپرستی را تقویت
برای انالیز و کنترل در شرایط خطرناک مثل حفره ھای اتش و ... بھبود داد.نرم افزارھای ایستگاه سرپرستی بایستی تجزیھ وتحلیل 

عات انجام دھند قبل از اینکھ اینھا را بھ اپراتور نشان دھد،شامل انالیز روی اطالعات گذشتھ وانالیزھای در ارتباط بیشتری روی اطال
مثل ایستگاه سرپرستی باید استانداردھای ایمنی را بھ طور دقیق براورده با نیازھای خاص ان صنعت.از نظر ایمنی ،کل سیستم

سازند.

خیلی زیاد است حتی ممکن است جان عده ای بھ برای بعضی از صنایع و تاسیسات انھا ھزینھ ھای ناشی از خرابی سیستم کنترل 
باال مقاوم استفاده می شود عموما در مقابل حرارت، لرزش و ولتاژھای SCADAخطر بیافتد.سخت افزارھایی کھ برای سیستمھای 

)افزایش می Redundantن این سیستمھا با استفاده از سخت افزارھا و کانالھای اارتباطی اضافی (ھستند،با این وجود قابلیت اطمینا
یابد. یک بخش معیوب بھ سرعت شناسایی شده و عملکردش بھ صورت اتوماتیک توسط سخت افزار یدکی انجام می شود و این بخش 

.قابلیت اطمینان چنین سیستمھایی بھ صورت اماری محاسبھ شده بدون اینکھ در کار پروسھ خللی وارد شود، تعویض یا تعمیر می شود
و بھ صورت میانگین زمانھایی کھ خرابی اتفاق می افتد بیان می شود یعنی میانگین زمانی بین وقوع خرابی ھا،در چنین سیستمھایی 

با قابلیت اطمینان باال این زمان می تواند در حد چند صد سا ل(چندین قرن) باشد.

)Communication infrastructure and methodsساختھای ارتباطی و روشھا () زیر 3

بھ طور سنتی از ترکیب ارتباطات رادیویی و سلایر مستقیم یا اتصاالت مودم برای براوردن نیازھای ارتباطی SCADAسیستمھای 
ر نوری) نیز اغلب بھ خصوص در (انتقال اطالعات بر روی فیبSONETروی IPوEthernetاشان استفاده می کنند. اگرچھ 

سایتھای بزرگ مثل راه اھن ھا ونیروگاھھا مورد استفاده واقع می شود..

روی شبکھ ھای معمولی موجود ھستند ویا اینکھ می خواھند SCADAبھ علت اینکھ عده ای از مشتریان خواھان انتقال اطالعات 
قبیل ارتباطات سنتی را بھ خطر می اندازد.و این اھمیت پروتکلھایی با پھنای شبکھ را با دیگر کاربردھا بھ اشتراک بگذارند دارد این
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بھ صورت خیلی جمع وجور طراحی شده اند و تعدادی از انھا فقط طراحی شده SCADAباند پایین را پررنگ می سازد.پروتکلھای 
ھا می گیرد .تعدادی از پروتکلھای پر اھمیت RTUاند برای ارسال اطالعات بھ ایستگاه سرپرستی کھ ایستگاه سرپرستی اینھا را از 

SCADA :عبارتند ازModebus,RP-570.

را بر اورده می سازند.پروتکلھای استاندارد عبارتند از:SCADAاین پروتکلھای ارتباطی ھمھ خواستھ ھای فروشندھای 

استاندارد در امده اند و برای اکثر .این پروتکلھای ارتباطی بھ صورت DNP3وprofibusوIEC 60870-5-101یا 104
فروشندگان مھم شناختھ شده اند.

توسعھ پیدا می کنند،اگرچھ این امر یک تجربھ خوب برای مھندسان امنیت TCP/IPتعدادی از این پروتکلھا دارند برای کار روی
ند.،بھ خاطر مسایل ھک شدن و... جلوگیری کنInternetبھ SCADAاطالعات است تا از اتصال 

RTU ھا ودیگر کنترلرھای اتوماتیک قبل از اینکھ توسعھ استانداردھای گسترده صنعتی اثر گذار شوند بایستی بھ روز شوند.نتیجھ
این است کھ مدیران و سازنده گان این دستگاھھا پروتکلھای کنترلی مختلفی را ایجاد می کنند.در میان فروشندھگان بزرگتر این 

ود نسبت بھ ایجاد پروتکل اقدام کنند بھ خاطر اینکھ مشتریان را بھ خود وابستھ کنند .انگیزه وجود دارد کھ خ

( Future trends in SCADAینده سیستمھایآروند  SCADA (

PLCھاو نرم افزارھایHMI/SCADA بھ این سمت پیش می روند کھ ھر چھ بیشتر با ھم ترکیب و منطبق شوند، در اواسط
)) پروتکلھای ارتباطی خاص خودشان را برای انتقال دھنده ھای مناسب از نظر مسافت DAQ I/Oن مختلف سازندگا1990دھھ
کھ از ساختارھای باز I/Oبھ بعد ارتباطات باز ادامھ پیدا کرد توسط سازنده گان 1990ارائھ دادند ؛در اواخر دھھ RS-485شبیھ
سازنده ، کاملترین پروتکل ارتباطی باز 2000دو نھایتا بیش از پشتیبانی می کردنRS-485روی Modicon MODBUSشبیھ 
بھ صنایع اتوماسیون Ethernet TCP/IPرا ارائھ کردند.موانع اولیھ در ورود TCP/IPبرروی Modicon MODBUSمثل 

بھ مناسب بودن ھا با توجھوانتخاب پروتکل)determinism,synchronizationسازی(عبارت بودند از تعیین کردن و ھمزمان
این موانع شکستھ HMI/SCADAاھمیت می باشند ولی برای اکثر عرضھ کننده ھای محیط ،و اینھا ھنوز در کاربردھای اندکی با

شده اند.

در حال کار ھستند کھ ھمگی با این سوال مواجھ اند کھ تا چھ میزان در برابر حمالت SCADAامروزه سیستمھای زیادی بر مبنای 
رانھ یا تروریستی اسیب پذیرند.خرابکا

کھ بھ تعداد زیاد وجود دارند در صورت روی دادن چنین حمالتی می تواند در یدترین SCADAذات پر اھمیت سیستمھای مبتنی بر 
سناریو باعث از دست دادن انبوھی از سرمایھ و تجھیزات و اطالعات و حتی منجر بھ تلفات جانی چھ بھ صورت مستقیم ویا غیر 

در جاھای حساس بھ SCADAگردد. بنابراین چنین مسالھ پر اھمیتی بایستی منجر شود کھ در کنار استفاده از سیستمھای ستقیمم
التر پیش برویم و افراد اثر گذار در شرکتھا و ارگانھای دولتی بایستی این نان باطرف طرحھای ایمن تر و ساختارھای با درجھ اطمی

می پردازند در صورت وقوع یک حادثھ خسارات و SCADAرا بپذیرند کھ ھزینھ اولیھ ای پایین تری کھ برای سیستم مبتنی بر 
.ضررھای ان چند برابرھزینھ صرفھ جویی شده اولیھ خواھد بود


