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هاي حرارتیهاي مقیاس وسیع، نیروگاه، سیستمDCSهاي کنترل فیلدباس، سیستم: هاي کلیديواژه
چکیده

امـروزه  . گیـرد مبتنی بر فیلدباس در صنایع نیروگـاهی مـورد مطالعـه قـرار مـی         کنترل   يهاسیستم يبه کارگیر در این مقاله امکان     
باشـد، امـا مزایـاي    ی مـی یک تفکر جا افتاده درسـطح جهـان  ها در نیروگاه (DCS)ي کنترل توزیع یافته   هااستفاده از سیستم  هرچند  

ت بیـشتر، نگهـدار   بر فیلد باس در دستیابی به قابلیتهاي نوین کنترلی مبتنی   حاصل از به کارگیري سیستم     ياطمینان باالتر، امنیـ
بـه گونـه اي اسـت کـه مطالعـه امکـان پـذیري و        انـدازي و راهنرم افزار و هزینه تاسـیس در حجم سخت افزار و    یصرفه جوی  ،کمتر

.اپذیر می نمایدها اجتناب ندر نیروگاهرا شناسایی مزایا و موانع استفاده از این نوع سیستم 

مقدمه. 1
آن بـه عنـوان      يبهبود روز افـزون قابلیتهـا     با تولد کامپیوتر و   

ــتفاده از آن    ــات، اسـ ــده اطالعـ ــب وپردازنـ ــین محاسـ ماشـ
قرار گرفت ودر طول زمـان  يدراتوماسیون نیز مورد توجه جد  

انـواع   يکـامپیوتر  ينـرم افزارهـا   با پیـشرفت سـخت افـزار و       
مـورد اسـتفاده   یمختلفـ  يارهاآن تجربه و سـاخت     يکاربردها

کنتــرل توزیــع یافتــه يدرایــن میــان سیــستمها. واقــع شــد
(DCS)1   تشکیل دهنده یک اتوماسیون   یبه عنوان بخش اصل

1 Distributed Control System

وظیفه کنترل، نمایش، نظارت وجمع      یباساختار سلسله مراتب  
بـر  ع را   یاس وسـ  یی مق وثبت اطالعات یک فرآیند صنعت     يآور

. عهده دارد
جدید فیلـدباس در عرصـه       ظهور تکنولوژي  اکنون با توجه به   

انتقال اطالعات، این انتظار وجـود دارد کـه بـار دیگـر شـاهد               
در . هاي کنترل صنعتی باشـیم تحولی عظیم در عرصه سیستم  

هـاي داراي مقیـاس     هـا بـه عنـوان سیـستم       این میان نیروگاه  
باشـند کـه از  ایـن        هاي صـنعتی مـی    بزرگ، از جمله سیستم   

گـردد  در این مقاله تالش مـی     . خواهند پذیرفت  تحوالت تاثیر 
هـاي  تا با ذکر مزایاي عمومی حاصل از به کـارگیري سیـستم          
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ها ها در نیروگاه  نوین کنترلی،  امکان به کارگیري این سیستم       
.مورد بررسی قرار گیرد

ابتدا سیر تحـول سیـستمهاي کنتـرل         این مقاله دربخش دوم   
ه، در بخش سوم به تبیـین  در ادام . مورد بررسی قرار می گیرد    

ــستمها  ــاه سی ــسترده  يجایگ ــرل گ ــه (کنت ــع یافت در ) توزی
کـه در نحـوه بـه        یمتفـاوت  ياتوماسیون نیروگـاه ورویکردهـا    

یآن در رابطه با توزیع وظایف و سخت افـزار کنترلـ       يکارگیر
بخــش چهــارم بــه معرفــی . شــودی وجــود دارد، پرداختــه مــ

ر مزایـاي آن    سیستمهاي کنتـرل مبتنـی برفیلـد بـاس و ذکـ           
ــ. اختــصاص دارد ــا نجمدر بخــش پ ــه ب مختــصري شــرح ارائ

یک نیروگـاه سـیکل ترکیبـی و توضـیح اثـرات             یساختارکلاز
اسـتفاده از   ل زیر سیستمهاي موجود بـر یکـدیگر نحـوه           تداخ

سیستمهاي مبتنی بر فیلد باس مورد بررسـی و مطالعـه قـرار          
بنـدي  گیـري و جمـع    نهایتًا در بخش پایانی نتیجـه      .می گیرد 
. گرددارائه می

سیر تحول سیستمهاي کنترلی صنعتی.2
هاي کنترل صنعتی می توان با مروري بر سیر تحول سیستم

ها و این نکته را دریافت که همگام با پیچیده شدن سیستم
فرآیندهاي صنعتی، سیستم هاي کنترل نیز بنا به ضرورت 

کننده با ظهور اولین کنترل. دچار تحول و پیشرفت شده اند
-میالدي، بهره1930هاي مکانیکی و الکترومکانیکی در دهه 

مستقیم اپراتور در کنار حضورهاي صنعتی، برداري از سیستم
پیچیده شدن بیش از با 1950در دهه . را مطلبیدتجهیزات
انتقال فعالیتهاي کنترلی و مونیتورینگ ، هاي محلیحدکنترل

هاي از سیستمستفاده ا. آغاز گردیدبه اتاق کنترل
در این دهه مونیتورینگ آنالوگ و سوئیچهاي گردان و فشاري

سلسله اتوماسیون لزوم دستیابی به ساختار .مرسوم بود
در اواسط دهه مذکور . به اثبات رسید1970دهه در مراتبی 

استفاده .ز گردیداعصر دیجیتال با ظهور مدار هاي مجتمع آغ
نمایشگرهاياز ده و استفادهاز کامپیوتر به عنوان جزء پردازن

. هاي این دهه می باشداز ویژگیرنگی
ظهور اولین سیستم کنترل شاهد 1980دههدر 

ها پردازش مربوط به در این سیستم. یمبودمیکروپروسسوري

یک واحد صنعتی به صورت متمرکز و توسط یک واحد 
ایراد عمده چنین سیستمی .2(DDC)شدمیپردازنده انجام

سخت افزار یا نرم افزار دریشکلمود که با وقوع این ب
. گردیدکل سیستم مختل مییکنترلسیستم، عملکرد

ظهور سیستمهاي با، 1990در اوایل دهه این اشکال اساسی 
در .گردیدمرتفعتا حد زیادي (DCS)شدهکنترل توزیع 

زیاديکنترلکارتهايتوسطکنترلیعملیاتها این سیستم 
کنترل نصباتاقمجاوراتاقیدرکارتهااین.انددهشتوزیع

صورتیکهدر،کنترلارتکهروقوع اشکال در بالذا.شوندمی
همانبهمربوطکنترلیعملیاتفقطباشدنداشته3افزونه
.شد و نه کل واحدخواهدمشکل روبروباکارت
کنترل توزیع شده عبارت است سیستمیک هاي اساسی ویژگی

:]2،1[از
ساختار مدوالر سخت افزاري و نرم افزاري-
استقالل بیشتر عملکرد حلقه هاي کنترلی-
تجهیزات تشخیص خرابی و عیب یابی-
جداسازي عملکرد اپراتوري و مهندسی-
4امکان اجراي سیاست افزونگی-

توان بصورت را میگسترده کنترل ی یک سیستملساختارک
.در نظر گرفت1شکل 

ساختار کلی یک سیستم کنترل گسترده:1شکل

2 Direct Digital Control
3 Redundant
4 Redundancy
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در فرآیندهاي گستردهبه کارگیري سیستم کنترل.3
صنعتی مقیاس وسیع 

اگر قرار باشد در یک عبارت ساده، یک سیستم مقیاس وسیع 
سیستمی مقیاس وسیع نامیده «: را تعریف نمود باید گفت

دور از هم ولی مرتبطهاي متفاوت وشود که از بخشمی
کی و یاین ارتباط می تواند به صورت فیز. »تشکیل شده است

ها بر یکدیگر مستقیم و یا به صورت اثر غیر مستقیم بخش
متشکل از حرارتی ، یک واحد نیروگاه عنوان مثالبه. باشد

تواند متجاوز از چندین هزار متغیر ، میهاي مختلفبخش

نها به طور آنالوگ و یا دیجیتال داشته باشد، که بسیاري از آ
.مستقیم یا غیر مستقیم بر مابقی متغیرها اثر بگذارد

اثرات قسمتهاي مختلف نیروگاه را بر یکدیگر به 2شکل
گردد همانطور که مشاهده می.گذارداجمال به نمایش می

یک رویداد ساده نظیر تغییرات بار شبکه می تواند باعث 
ود و هاي سیستم نیروگاهی شتغییراتی در تمام بخش

هاي کنترل در نظر گرفته شده براي هر بخش را سیستم
.درگیرنماید

تغییرات بار نیروگاه

تغییر دامنه ولتاژ تغییر فرکانس

آب تغذیه بویلر

تغییرات دبی بخار ورودي به توربین

تغییرات دماي بخارت فشار بخارتغییرادرامتغییرات سطح  آب

سیستمهاي تعدیل دماسطوح تانکهاي جانبی

عملکرد پمپها
تغییر دبی سوخت مشعلتغییر در احتراق بویلرسیستم سوخت مشعلها

دماي سوخت کنترل سیستم فشار سوختکنترل سیستم 
تغییر دبی هواي مشعل تغییرات فشار داخل کوره

سیستم کولینگ

یستم تحریک ژنراتورس

www.noتاثیر قسمتهاي مختلف نیروگاه را بر یکدیگر: 2شکل
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امروزه براي طراحی منطق کنترلی یک نیروگاه الجیک هاي 
متناسب با شرایط کاري نیروگاه در استاندارد شده و کنترلی 

ر دسترس است که طی آن سعی می گردد که آثار تداخل زی
ذکراین نکته ضروري . هاي نیروگاهی به حداقل برسدسیستم

است که براي دستیابی به روشهاي کنترلی بهینه باید مباحث 
و مباحث کاربردي 5غیرمتمرکزکنترلهايسیستمنظري

.را توأمان در نظر داشت6توزیع یافتهکنترل هاي سیستم

و"کنترلیتوزیع وظایفیچگونگ"، یدر حالت کلّ
دو "ل قرار گرفتن سخت افزار سیستم کنترل توزیعیمح"

توزیع در . ]3[باشدیمسیستم کنترل اصل مهم در انتخاب 
تمرکز وحفظ ظاهر هرتابع یا يبر مبناي، جهت گیروظایف

در صورتیکه . مستقل داده استيهاهوظیفه در خالل ایستگا
یتوزیع فیزیکيبر مبنايجهت گیریتوزیع جغرافیایدر 

می يفزار و با معیار مینیمم نمودن ارتباطات سیم بندسخت ا
ايات عمدهمکمل، تأثیرروشدو این توجه همزمان به . باشد
هزینه سیستم ، تعمیرات، توسعه ويبرداربهرهکیفیت يبررو

، بدون توجه به اینکه واحد شکلبه هر . خواهد داشت
7ویا یک اطاق نزدیک محوطهيپردازشگر دریک اطاق مرکز

به مقادیر مطلوب یدسترسوفرآینداشد، تمام اطالعات ب
و به در اطاق کنترل یهمگیدستيهاکنترلو8یتنظیم
.گیردیمتمرکز صورت مشکل 

:]3[9توزیع وظایف-3-1

ي هاتوزیع برنامهيتوزیع وظایف، تکنولوژیبه طور کلّ
یک ساختاريتوسط سخت افزارمعین برا) نرم افزار(کنترلی

اجراي یک هدف و کاربرد "واژه توزیع وظایف به . استیهرم
معین دریک ایستگاه کنترل بدون احتیاج به ارتباط کامل و
در .اشاره دارد"یدیگر شبکه ارتباطيایستگاههایوپشتیبان

یک حلقه کنترل به طور ياجراياستراتژاین دیدگاه، عمالً
ت اعبه طوریکه نه اطال.کامل وظیفه یک ایستگاه است

5 Decentralized Control System
6 Distributed Control System
7 Field
8 Set Point values
9 Functional Distribution

، ازشبکه 10هابه محركارسالیيهانه سیگنالپردازش شده و
با توجه به عدم عبور اطالعات .کنندیعبور نمیارتباط
یابدیکنترل بهبود ميهاحلقهیازشبکه، پاسخ زمانیکنترل

.)3شکل(

تم کنترل براساس نگرش توزیع وظایفستوزیع سی: 3شکل

:ظایف انتخاب سیستم براساس توزیع ويمزایا
یمختلف، خرابيبا توجه به استقالل وظایف ایستگاه ها-

دیگر يایستگاههايیا از دست دادن یک ایستگاه بر روو
تأثیر ندارد و باز  به همین دلیل درصورت بروز اشکال 

یسیستم کنترل کار خود را ادامه میدرشبکه ارتباط
. دهد

د بودن ها به دلیل محدوایستگاهيوپیکربنديریزبرنامه-
متمرکز بودن اطالعات هر ایستگاه معموالً ساده تر و

.است

:]3[11یتوزیع جغرافیای-3-2

يها، ایستگاهیبدون توجه به ارتباط تابع،یدر توزیع جغرافیای
در این . گیرندیکنترل نزدیک تجهیزات محوطه قرار م

به یک مدار کنترل ويوروديهاصورت ممکن است سیگنال
فرمان به محرك مربوط به آن در دو ایستگاه مجزا يسیگنالها

. به یکدیگر مربوط شوندیقرار گیرند و از طریق شبکه ارتباط
ضریب اطمینان براي دستیابی بهتوزیع این نوع از بنابراین در 

10 Actuators
11 Geographic Distribution
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محافظت شده استفاده سریع ویمناسب، باید از شبکه ارتباط
.)4شکل(نمود

:یجغرافیایزیعمزایاي انتخاب سیستم براساس تو
یها وحجم سیم کشI/Oزیاد در سطح جوییصرفه-

.پذیردیصورت م
.شودیتوسعه وگسترش سیستم راحت و آسان انجام م-

توزیع سیستم کنترل براساس نگرش توزیع جغرافیایی: 4شکل

گردد که این دو دیدگاه در یمشاهده موضوحهرچند که به 
معایب ییکيیکه مزایاباشند، به طوریتضاد با یکدیگر م

گردد وبالعکس، اما باید درنظر  داشت یمحسوب ميدیگر
گردد که هر یممکن میکه  انتخاب ساختار مناسب در صورت

. توامان و در کنار یکدیگر مورد توجه قرارگیرند،دو نوع توزیع
انتخاب ساختار یک يتوان برایزیر را ميبنابراین معیارها

:کردپیشنهادیواحد صنعت

Ÿدر ياتوزیع تجهیزات محوطهدر شرایطی که تمرکز و
فوائد یمشخص شده باشد، توزیع جغرافیاییواحد صنعت

محوطه مورد نظر يدر این گونه موارد برا. داردياقتصاد
از یک شبکه وشدهیک سخت افزار مناسب انتخاب 

.گرددیسریع وحفاظت شده استفاده میارتباط
Ÿکنترل يپاسخ حلقه هاياالکه سرعت بيدر موارد

حفاظت یبه اندازه کافییا شبکه ارتباطاست ويضرور
.گرددیشده نیست توزیع وظایف تجویز م

Ÿت وارتباطات یک سیستم اکه حجم اطالعيدر موارد
از ظرفیت یک ایستگاه افزایش ) مانند کنترل احتراق(

.گرددیهر دونوع توزیع تجویز ميیابد به کارگیر

داشت که اگرچه سخت افزار سیستم کنترل  جهتوباید 
یولگرددیمتوزیع"جغرافیایی"ویا"وظایف"خواه به فرم 
ینرم افزارسیستم در خالل شبکه ارتباطیدرحالت کلّ
يبنابراین هرچند توزیع سخت افزار. ماندمییمتمرکز باق

یگردد ولیميمنجر به ایزوله کردن اشکاالت سخت افزار
تواند باعث بروز اشکال در یمياالت نرم افزارهنوز اشک

.مستقل گردديهاایستگاه
توزیع وظایف با کدینگ ياخیر، به کارگیريدر سالها

سیستم سخت یدر کنار وهمراه توزیع جغرافیایينرم افزار
طوریکه بهینه نمودن هبرفته است گافزار مورد توجه قرار 

و زیاد یدسترسویتوانای، منجر به استقاللیچنین ترکیب
در این .گرددیقابل قبول با هزینه کم میاخذ پاسخ زمان

هاي کنترل فیلدباس را راه حلی جامع توان سیستمارتباط می
.دانست

هاي آنسیستم هاي کنترل فیلدباس و ویژگی.4
اگر سیرتحوالت سیستمهاي کنترلی میکروپروسسوري را در 

گرددکه از مشاهده میدهه هاي اخیر مورد بررسی قرار دهیم
، تا به کارگیري DDCزمان به کارگیري کنترل کننده هاي 

گیري همواره جهت(DCS)سیستمهاي کنترل توزیع شده 
فرآیندتغییرات در راستاي نزدیک نمودن کنترل کننده هاي 

بنابراین . بوده است) سنسورها ومحرکها(به سطح محوطه 
کنترل مبتنی بر آن سیستمهايشاید بتوان ظهور فیلدباس و

میالدي، در ادامه همین روند تاریخی 1990را در اواخر دهه 
هاي جدید کنترلی را می به طوریکه اکنون سیستم. دانست

5درشکل.نامید(FCS)12فیلدکنترلهايتوان سیستم
را به عنوان جزء استاندارد واصلی PIDچگونگی روند انتقال 

مرکزي به سطح محوطه کنترلی هر پروسه از اتاق کنترل 
مطابق این شکل سیر این تحوالت به نهایت .  شوددیده می

درجه خود رسیده است به طوریکه حلقه کنترلی در همان 
بدین ترتیب دستیابی به حداکثر توزیع فیلد بسته می گردد و

12 Field Control System
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درعین حال حداقل نیاز به سیم بندي امکان پذیر کنترلی و
.]4[گرددمی

13ل مبتنی بر فیلدباس، منطق کنترلدر یک سیستم کنتر

) یا محركسنسور(تا سطح تجهیز ابزاردقیق )نرم افزار(
به این ترتیب مزایاي توزیع وظایف و . گرددمیتوزیع

.گرددجغرافیایی در باالترین سطح محقق می

اتاق کنترل به سطح محوطهازPIDانتقالروند : 5لشک

باسی استفاده شود، بر حسب آنکه از چه نوع شبکه فیلد
هاي مختلفی براي پیاده سازي سیستم کنترلی مطرح تکنیک

همچنین توپولوژي قابل استفاده و ظرفیت و. می گردد
هاي مختلف متفاوت سرعت انتقال اطالعات براي فیلدباس

1در جدول. بوده و بستگی به نوع شبکه مورد استفاده دارد
راه سال معرفی و هاي معروف به همنام بعضی از فیلد باس

همچنین استاندارد مرتبط ارائه شده شرکت ابداع کننده آن و
.است

هاي معروفبعضی از فیلد باسمعرفی: 1جدول

Fieldbus
Name

Technology
Developer

Year
Introduced

Governing
Standard

PROFIBUS
DP/PA

Siemens DP-1994,
PA-1995

EN 50170 / DIN
19245 part 3(DP)

/4 (PA), IEC
61158-2 (PA)

AS-I AS-I Consortium Fall 1993 Submitted to IEC

Foundation
Fieldbus H1

Fieldbus Foundation 1995 ISA SP50/IEC
61158

Ethernet DEC, Intel, Xerox 1976 IEEE 802.3, DIX
v. 2.0

هاي سیستم هاي کنترل مبتنی بر فیلدباس رابطورکلی مزیت
برداري یک در فازهاي مختلف اجرا و بهرهDCSنسبت به 

:]4-6[پروژه صنعتی به شرح زیر می توان برشمرد

13 Control logic

کم حجم شدن سخت افزار :و مهندسیفاز طراحی-
هاي مهندسی و سیتم کنترل، کاهش حجم فعالیت

همچنین . داردسادگی تولید مدارك مهندسی را در پی
ها و انند کاتالوگنیاز به اسناد و مدارك راهنما م

.ها کمتر خواهد بوددیتاشیت
هرچند که تجهیزات :خرید تجهیزات کنترلیفاز-

باشد، تر از تجهیزات مرسوم میابزاردقیق فیلدباس گران
ازآن جا که یک سیستم مبتنی برفناوري فیلدباس در اما 

و اختصاصاً ) جمع و جورتر(کل داراي معماري فشرده تر
هاي کمتري هزینهدر مجموع ست، اFCSداراي معماري 

همچنین .شودمیمربوطه را صرف خرید سخت افزار 
ساخت تجهیزاتی مانند تابلوهاي صرف شده براي زمان 

-کنترل و تامین دیگر تجهیزات مانند کابل کاهش می
.یابد

کشی و بنابراین آسانی و سرعت کاهش سیم:فاز نصب-
همچنین . ستاز دستآوردهاي استفاده از فیلدباس انصب

ها، الزامات مربوط به نصب و اجرا مانند نصب کاندوئیت
.یابدها بسیار کاهش میو ترمینالي کابلهاسینی

-تواند راهتجهیز در روز می100بیش از :اندازيفاز راه-
اندازي و یک نفر به تنهایی می تواند کار راه. گردداندازي 

جام دهد و هاي کنترلی را از اتاق کنترل انتست لوپ
احتیاج به نفري همراه در سطح محوطه به منظور آزمون 

همچنین دیگر به کالیبراسیون .باشدنمی14لوپ
آمپر میلی20تا 4تجهیزات ابزاردقیق در محدوده 

باشد، چراکه ابزاردقیق دیجیتال متغیر احتیاج نمی
گیري فرآیند را در تمام محدوده مقادیر ممکن اندازه

ظیمات ابزاردقیق از سمت اتاق کنترل تن. نمایدمی
شود و احتیاجی به تنظیم دستی هر بارگذاري می

.باشدترانسمیتر در محل نمی
گیري، عدم رزولوشن باالي مقادیر اندازه:برداريفاز بهره-

هاي آنالوگ به دیجیتال و بالعکس در استفاده از مبدل

14 Loop check
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تر در زمان انتقال و پردازش سیگنال، قابلیت اطمینان باال
هاي انتقال سیگنال به دلیل عدم نویزپذیري و آزمون

گیري و و انتقال همزمان مقدار اندازهسنجیاعتبار
وضعیت تجهیز ابزاردقیق از سمت محوطه به اتاق کنترل 

.باشدبرداري از سیستم فیلدباس میاز مزایاي زمان بهره
به اثبات رسیده است که با استفاده از این سیستم و 

-اطمینان باالتر زمان قطعقابلیتسطح به حصول
-بینی مییافته و قابل پیشسیستم کاهش 15عملکرد

.گردد
اطالعات با استفاده از فیلدباس:فاز تعمیر و نگهداري-

گیرانه در دسترس هاي پیشیابی براي نگهداريعیب
ها تنها خواهد بود، بطوریکه اقدامات مربوطه به نگهداري

-یا مطابق جدول زمانی صورت میدر موارد ضروري و 
خطاهاي مربوط به همچنین تشخیص و جداسازي. گیرد

به راحتی از اتاق کنترل امکان و تجهیز ابزاردقیق فرآیند 
16از دیگر مزایا می توان به خود آزمونی.پذیر خواهد شد

و انجام خودکار اقدام اصالحی، عدم نیاز به کالیبراسیون 
پر و حصول به تکنولوژي نصب و آممیلی20تا 4اي دوره
. نام بردراتجهیزات ابزاردقیق براي 17اجرا

بررسی امکان به کارگیري سیستم هاي فیلدباس .5
در نیروگاه 

فنآوري فیلدباس چیزي فراتر از یک باید توجه داشت که 
-یجیتالی میآمپر دمیلی20تا 4فناوري مبتنی بر سیگنال 

ذکر شده در بخش قبل باید باشد و براي دستیابی به مزایاي
از یک سیستم جامع کنترلی مبتنی برفیلدباس، شامل شبکه 

راه امروزه اگرچه . ارتباطی و ابزاردقیق مربوطه بهره گرفت
فیلدباس کامل هاي استفاده از سیستممبتنی بر هاي حل

در بسیاري از صنایع نظیر  صنایع شیمیایی، ) F.F.18مانند(
در اما،افتاده و مقبول استله جاغذایی و دارویی یک مسا

راه حلّی جامع براي استفاده ارائههاي نیروگاهی عرصه پروژه

15 Outage
16 Self-test
17 Plug and Play
18 Foundation Fieldbus

با . چنان ارائه نشده استهاي کنترل فیلدباس هماز سیستم
اکنون مراجع بسیاري وجود دارد که لزوم استفاده این همه هم

]. 9[رساندها در نیروگاه را به تایید میاز این سیستم
ت یک واحد نیروگاه سیکل ترکیبی که در حال حاضر از ساخ

باشد، حدود هاي حرارتی در دینا میترین نیروگاهمرسوم
را ) سیگنال آنالوگ1100(سیگنال ورودي و خروجی 4000

جهت کنترل، حفاظت و مونیتورینگ سیستم را به همراه 
19ها و جزایریک نیروگاه متشکل از قسمت. خواهد داشت

مانند توربین و ژنراتور، بویلر، سیستم خنک (اشد باصلی می
.که مستقیماً در سیکل تولید توان نقش دارند) کننده اصلی

ها باید اشاره نمود که در طول زمان در رابطه با این سیستم
هاي شناخته شده و استاندارد منطق کنترل به صورت روش

است که تاده فبه عنوان مثال این مساله جا ا. ارائه شده است
یا ) 20هاسیستم مدیریت مشعل(سیستم کنترل احتراق بویلر 

سیستمی نظیر پایش گازهاي خروجی حاصل از احتراق 
با هاي کنترل مجزا توربین گاز و بویلر احتیاج به سیستم

ها هاي این زیرسیستماز ویژگی. داردمنطق از قبل مشخص 
نیروگاه هاي اصلی ها بر دیگر زیرسیستمزیاد آن21اثر تداخل

که است هاییشامل بخشاز طرف دیگر یک نیروگاه . باشدمی
مستقیماً در فرآیند ترمودینامیکی سیکل تولید توان نقشی 

و خنک کن BOPهاي تصفیه خانه، مانند سیستم(ندارند 
ها معموًال هاي کنترلی مربوط به این بخشحلقه). کمکی

. باشندمی22ک خروجیت-ک وروديتبسیار ساده و از نوع 
در هاي کنترل جامع فیلدباس هرچند که استفاده از سیستم

به خاطر پیچیدگی هاي اصلی نیروگاه زیرسیستمرابطه با 
اي چالش انگیز و درخور مسالههاي کنترلی و حفاظتی، منطق

هاي دیگر کنترل چنین تامل است، اما در رابطه با زیرسیستم
به فیلدباس جامع اي هسیستمآید که استفاده از نظر میبه 

را اطالعاتی 2در این زمینه، جدول. راحتی امکان پذیر باشد
.نمایدهاي نیروگاهی ارائه میدر مورد زیرسیستم

19 Island
20 Burner Management System (BMS)
21 Interaction
22 Single Input-Single Output (SISO)
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هاي موجود در یک نیروگاه سیکل ترکیبی از مقایسه زیرسیستم:2جدول
FCSلحاظ امکان پذیري استفاده از 

سیستمزیرنام 
)جزیره(

میزان 
حساسیت
در سیکل 

نیروگاه

میزان 
پیچیدگی 

کنترل

سطح تداخل 
با دیگر 

هاسیستم

امکان 
کارگیربه

FCSي 

نداردزیادزیادزیادتوربین
نداردمتوسطزیادزیادژنراتور

نداردزیادزیادزیاد(HRSG)بویلر
سیستم خنک 

کن اصلی
داردمتوسطمتوسطمتوسط

سیستم خنک
کن کمکی

داردمتوسطکممتوسط

BOP Mech.داردکمکمکم
BOP Elec.داردکمکمکم
-سیستم تصفیه

خانه
داردکمکمکم

سیستم پاالیش 
آب کندانس

داردکمکمکم

حلی که تاکنون جهت برخورداري از حداکثر مزایاي قابل راه
-ها ارائه شده، استفاده از سیستمتحقق فیلدباس در نیروگاه

در چنین ]. 8و7[اشدبها میدر نیروگاه23هاي ترکیبی
هاي فیلدباس در سیستم هایی، استفاده از قابلیتسیستم

DCSگیردنظر قرار میمد.
مطابق . به نمایش در آمده استچنین سیستمی6در شکل

حل ارائه شده از طرف شرکت این شکل که اختصاص به راه
صد در بیش از یکو هم اکنونداردوس اوستینگه-زیمنس

باشد، در آمریکاي شمالی در حال کار میواحد نیروگاهی 
به دو شکل مورد توجه واقع شده Profibusاستفاده از 

.]9[است
یا I/Oبه منظور توزیع ماجولهايDPProfibusاستفاده از-

هاي هاي زیرسیستمکنترل کنندهبرقراري ارتباط با 
.داراي کنترل اختصاصی

ري از به منظور برخورداPAProfibusاستفاده از از-
.نیروگاههاي فرعی حداکثر مزایاي فیلدباس در سیستم

23 Hybrid

(TXP)تجاري شرکت زیمنس DCSدر Profibusاستفاده از : 6شکل

گردد که استفاده از دو مالحظه می2با رجوع دوباره به جدول
هاي موجود در یک نیروگاه کار فوق براي تمامی زیرسیستمراه

در همه باید توجه داشت که با این . ]10و9[مقدور می باشد
فیلدباس به کارگیري و توسعه چنین هدفیرسیدن به سر راه 

ها وجود دارد که بعضی از آنچند موانعی در صنایع نیروگاهی
:عبارتند از

هاي اقتصادي و زمانی حاصل عدم آشنایی مدیران با صرفه-
هاي فیلدباسکارگیري سیستماز به

هاي رات عمده در تکنولوژيتغییمدیران باذاتی مقاومت -
داده مورد استفاده و امتحان پس

متخصصین کنترل و ابزاردقیق دانش فنی تجربه و کمبود-
سازيدر طراحی و مستند

به دلیل آشنایی هاي مرسوم با سیستمراحتی کار اپراتورها -
قبلی 

درمیان چالش هاي فراروي کارشناسان پروژه هنگـام معرفـی،        
بایـد مزایـاي    ،ز فناوري هایی مانند فیلدباس    نصب و استفاده ا   

مـشخص  ه طـ ورا بـراي مـدیران مرب  فنی و مالی استفاده از آن     
سرعت، صحت و صـرفه جـویی هـایی کـه     که عبارتند از نمود

مدیران فنی باید بـا     . براي واحد صنعتی به ارمغان خواهد آورد      
شکیبایی علمـی  و دقـت کارشناسـی  شـک هـا را برطـرف و          

البتـه مزایـاي مـورد نظـر     . القوه را پاسـخ دهنـد    پرسش هاي ب  
بستگی به نوع فناوري فیلدباسی دارد که کارشناسان انتخـاب           

ازآن ها ویژگی هاي هاي خاص خود را         یک  می کنند، زیرا هر   
ازجملـه  (نباید از یاد برد که مالکان هر واحد صنعتی  .  داراست
بـا  انتظـار دارنـد کـه شـرکت آن هـا داراي تولیـدي               ) نیروگاه
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اي بهتـر و آلـودگی کمتـري از         کیفیت بـاالتر، منـافع حاشـیه      
شکی نیست که تا این زمان، فناوري فیلدباس        . رقبایشان باشد 

در راه رسیدن به اهـداف       اردهاشکاالت و و   پاسخگوي سئواالت 
].6[مود نظر بوده است

نتیجه گیري.6
هـاي فیلـد    در این مقاله به بررسی امکان به کارگیري سیستم        

ازآن جـا کـه   . اسـت هاي حرارتی پرداخته شده  نیروگاه باس در 
بسیاري از مدیران واحد صنعتی نسبت به تغییر فناوري مـورد          

ها آنبرداري واحد صنعتی تردید دارند، باید       استفاده براي بهره  
متقاعـد نمودکــه فیلــد بــاس تنهــا راه حــل بــراي بهبــود و  را 

ي فناوري سرمایه گذاي رو . پیشرفت واحد صنعتی آن ها است     
هاي کهنه و از رده خارج شده، با خطر عقب ماندگی تولیـد از         

در استفاده از فیلدباس، صرفه     . وضعیت رقابتی همراه می شود    
جویی هاي آغازین با هزینه هاي پایین تر خریـد، مهندسـی و        

شود و صرفه جویی هاي درازمدت، بـا هزینـه       نصب حاصل می  
ره داري قابـل وصـول     تر مربوط بـه تعمیـرات و بهـ        هاي پایین 

. است
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