
1

منسسیستم های کنترل زی
نقاط قوت و ضعف و چالش های موجود

محمدرضا ماهر
93اردیبهشت 
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سیستم های کنترل در صنایع ایران

مدرن

نسبتاً مدرن

کنترل رله کنتاکتوریقدیمی

کنترل آنالوگ/ کنترل نیوماتیک 

MIMIC Panelمانیتورینگ 

PLC های قدیمی

انداردشبکه های صنعتی غیر است

DOSمانیتورینگ تحت 

PLC  ها وDCS  های روز

شبکه های صنعتی استاندارد

مانیتورینگ تحت ویندوز
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قدیمی در صنایع ایرانسیستم های کنترل

مانیتورینگ

MIMC Panel

رله کنتاکتوری

نیوماتیکی

کنترل آنالوگ+ 

تمحجم زیاد عناصر فیزیکی سیس

مشکالت عیب یابی

مشکالت تغییر و توسعه
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ایع ایرانسیستم های کنترل نسبتاً مدرن در صن

های قدیمی DOSPLCمانیتورینگ تحت 

عدم سهولت کاربری

یدعدم امکان توسعه و ارتباط با سسیتم های جد

مشکل تامین قطعات

مشکالت عیب یابی
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یرانسیستم های کنترل مدرن در صنایع ا

های مدرن  DCSها و  PLCنداردمانیتورینگ تحت شبکه های استا

وسعهانعطاف پذیری سیستم برای تغییر و ت

سهولت عیب یابی

نیاز به سطح تخصص باالتر
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 DCSو  PLCکاربرد 
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نفت و گاز و پتروشیمی
صنایع شیمیایی
نیروگاه ها
 (فوالد ، مس ، آلومنیوم و)فلزات..
سیمان
دارو سازی
تصفیه خانه ها
صنایع غذایی
خودروسازی
 انرژی هسته ای
چوب و کاغذ
نیشکر
 و.....

مهمترین صنایع داخلی
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مدرنپرکاربردترین سیستم های کنترل

در صنایع ایران
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Yokogawa معروف ترینDCSدر صنایع ایران
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Siemens  معروف ترینPLCدر صنایع ایران



11

ست؟چرا در ایران زیمنس پر کاربرد ترین ا
PLC S5  از اولینPLC  هایی است که وارد

.صنایع ایران شده است

ار علیرغم پیچیدگی ک  S5رضایت از عملکرد خوب 
ستم با آن منجر به ایجاد اعتماد نسبی در مورد سی

.های کنترل زیمنس شد

ایت سفارش  سیستم های جدید بر اساس همین رض
.و اعتماد صورت گرفت

ند های بدلیل شرایط تحریم استفاده از برخی بر
نس معروف مشکل ساز شد ولی سیستم های زیم

.همچنان  در دسترس بود
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نسسیستم های اتوماسیون صنعتی زیم

سیستم های کنترل•

سیستم های مانیتورینگ•

وسایل رابط شبکه های صنعتی•

وسایل ابزاردقیق•
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انواع سیستم های کنترل زیمنس
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های زیمنسPLCانواع 

S7-1500S7-200/300/400

TI 505

C7

Quadlog

S7-1200

LOGO

S5
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زیمنس در صنایع داخلیPLCپرکاربردترین 

 S7-400خانواده

فرآیندهای بزرگ

S7-300خانواده 

طفرآیندهای نسبتا کوچک و متوس
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S7-300های خانواده PLCانواع 

Compact

Fail Safe

Profinet 

Interface

Normal
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S7-400های خانواده PLCانواع 

S7-400

S7-400H

S7-400FH
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مختلفافزونگی سیستم کنترل زیمنس در الیه های
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S7-400ماژول های 

PS CPU SM:
DI

SM:
DO

SM:
AI

SM:
AO

CP FM SM IM
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S7-300ماژول های 

Slot 4 ~ 11

P
S

C
P

U

IM

SM  - FM  - CP
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S7-300از خانواده  CPUویژگی های چند 

تعداد آنالوگ خروجیتعداد آنالوگ ورودیتعداد دیجیتال خروجیتعداد دیجیتال ورودی

CPU 31210241024256128

CPU315-22048204810241024

CPU319-3655356553540964096

تعداد تایمر

Timers

تعداد کانتر

Counters

تعداد متغیر حافظه

Bit Memory

CPU 3121281281024

CPU315-22562562048

CPU319-3204820488192

حافظه داخلی

Load Memory

تا   Flashقابل افزایش با کارت حافظه RAMقابل افزایش با کارت حافظه

CPU 3124امکان پذیر نیستندارد MB

CPU315-28امکان پذیر نیستندارد MB

CPU319-32ندارد MB8 MB

سرعت پردازش 

CPU 3140.3 ms/1000 instructions

CPU316-20.3 ms/1000 instructions;

CPU318-20.1ms/1000 instructions
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برنامه نویسی 

IEC61131پشتیبانی از  پنج زبان برنامه نویسی •

امکان تبدیل برخی زبان ها به یکدیگر•
LAD/FBD                          STL

LAD                                  FBD

GRAPH                             STL

SCL                                   STL
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سانواع سیستم های مانیتورینگ زیمن

Touch Panel

Operator Panel

WinCC

Mobile 

Panel
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های زیمنسDCSانواع 

Teleperm XP

هاکاربرد در نیروگاه

PCS7

ف کاربرد در صنایع مختل
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PCS7ساختار سیستم  

Terminal Bus

Workstations

Plant Bus

Controllers

Fieldbus
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کاربرد های شبکه های صنعتی

تورینگ ارتباط بین سیستم کنترل و سیستم مانی

ارتباط بین سیستم های کنترل

ارتباط بین سیستم کنترل و تجهیزات فیلد
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یمنسشبکه های صنعتی  در سیستم های ز
: انحصاری 

MPI

:استاندارد
Profibus

Ethernet

Modbus

AS-i
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Profibusشبکه 
در سیستم های کنترل زیمنس بسیار پر کاربرد است

.استPA , DP , FMSدارای سه پروتکل 

.پر کاربردترین است DPپروتکل 

تبرای ارتباط با فیلد و مانیتورینگ های محلی اس DPکاربرد اصلی 
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Profibus-DPبستر های فیزیکی 

فیبر: نوری کابل مسی: الکتریکی 

مادون قرمز: وایرلس 
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Profibusپرکاربردترین تجهیزات در شبکه 

ET200

encoder

Drive

Starter
Repeater

Terminator

DP/DP

Coupler
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Industrial Ethernetشبکه 

.در سطوح کنترل و مانیتورینگ استفاده می شود

.بتدریج در حال وارد شدن به الیه فیلد است

.پیدا کرده است Real Timeبا سوئیچ های جدید قابلیت 

.در حال حاضر بیشترین کاربرد را دارد Mbps 100نوع 

.یویی باشدبستر های فیزیکی آن می تواند کابل مسی ، فیبر نوری و وایرلس راد
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Industrial Ethernetسوئیچ های صنعتی در  

ESM / OSM

SCALANCE
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CPUبا پورت اترنت
امکان اتصال مستقیم به شبکه بدون نیاز به کارت شبکه

برای ارتباط با  Real Timeبصورت  Profinetامکان استفاده از پروتکل 
تجهیزات سطح فیلد
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Modbusشبکه 

تقسیم می شودModbus TCPو Modbus RTU/ASCIIبه دو دسته 

.بیشتر است RTUفعالً کاربرد  RTUدر ایران 

.کند ولی مطمئن است RTUارتباط 

.کاربرد دارد SCADAدر سیستم های 

با کنترلر زیمنس نسبتا پیچیده است Modbusپیاده سازی 
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SCADAدر سیستم های Modbusکاربرد 
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ترلدر ارتباط بین سیستم های کنModbusکاربرد 

Siemens Yokogawa ABB

Modbus
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ددر ارتباط با سطح فیلModbusکاربرد 

Drive Electrical Actuator

Transmitter

RTU

Circuit

Breaker
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AS-iشبکه 
در الیه فیلد بکار می رود

.استکاربرد اصلی آن در شبکه کردن سنسورها و عملگر های باینری
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....و اما 
ر ایرانچالش های موجود در بکارگیری سیستم های زیمنس د

Originalمشکل تامین قطعات و نرم افزار  

و کاستی های سخت افزاری  پیچیدگی ها

و کاستی های نرم افزاریپیچیدگی ها

سطح پایین آموزش و تربیت نیروی متخصص
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Originalمشکالت تامین قطعات 

عدم وجود نمایندگی سازنده در کشور

عدم امکان تشخیص قطعات غیر اصلی از اصلی

وجود مارک های مشابه  در بازار
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اری پیچیدگی ها و کاستی های سخت افز

تنوع زیاد سخت افزار  موجب  سر درگمی  در  فاز طراحی•
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نیاز به دانگل و قفل سخت افزاری برای برخی قطعات
CP341 with

Dongle

CPU410-5H with

System Expansion Card

اری پیچیدگی ها و کاستی های سخت افز
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نیاز به وسایل رابط و پروگرامر خاص

PG
PC Adapter

USB Prommer

اری پیچیدگی ها و کاستی های سخت افز
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پراکندگی قطعات جانبی
اری پیچیدگی ها و کاستی های سخت افز

Front Connector

Memory Card

Sync Module

DP Connector

Dongle

....
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و کاستی های سخت افزاری پیچیدگی ها

CANو DeviceNetعدم پشتیبانی از برخی شبکه های استاندارد معروف مانند 

Foundation Fieldbusپشتبانی ضعیف از برخی شبکه های استاندارد مانند 

.به سیستم زیمنس با دشواری همراه استFF-H1اتصال ترانسمیترها با پروتکل 
Helmholz

CAN Modules 

برخی ماژول های شبکه  توسط سازندگان دیگر برای 
!!سیستم زیمنس ساخته شده است 



46

یپیچیدگی ها و کاستی های نرم افزار

STEP7 Basic  PLCSIM

STEP7 LiteStandard PID Control

STEP7Modular PID Control

STEP7 ProffessionalTeleService

STEP7 Micro/winSimatic NET

S7-GRAPHPDM

S7-HIGRAPHS7-Technology

S7-SCLD7-Sys

CFCDrive ES

SFCDOCPRO

F-SYSTEMHARDPRO

H-SYSTEMFuzzyControl++

SWRNeurosystem

SAFETY MATRIXPremium Studio

Modbus SetupFM config Package

تنوع زیاد نرم افزارهای کنترل
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یپیچیدگی ها و کاستی های نرم افزار
User Friendly نبودن نرم افزار

منوها و زیر برنامه های زیاد

نیستندگزینه هایی که بطور پیشفرض فعال
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یپیچیدگی ها و کاستی های نرم افزار

هوشمند نبودن نرم افزار

 Cross Referenceعدم توجه به آدرس های تکراری در برنامه و نیاز به بررسی 

اصلی و نیاز به دانلود مجزا یا دانلود کلیعدم دانلود فانکشن های استفاده شده در برنامه
..و 
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یپیچیدگی ها و کاستی های نرم افزار

امکان کار با الیسنس های غیر مجاز

امکان کپی کردن الیسنس

دشوار بودن تشخیص الیسنس اصلی و غیر اصلی
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یپیچیدگی ها و کاستی های نرم افزار

Manual Collection DVDنیاز به 

برخی موارد  در چندین جا بحث شده که همه را بایستی بررسی نمود

پراکندگی منوال ها وساده نبودن استفاده از آنها
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نمونه هایی از کاستی های نرم افزاری
یکسان نبودن  فرمت آدرس ها و پارامترها 

در محیط برنامه نویسی
STL SCL

L    DB1.DBD 0

T     MD     0

A     DB2.DBX 0.0

=     Q      0.0

MD0 := DB1.DD0;

Q0.0 :=DB2.DX0.0;

SR Flip Flop

setاولویت با  resetاولویت با 
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ایرانآموزش سیستم های کنترل زیمنس در

دانشگاه ها

فنی و حرفه ای

بدو استخدام یا حین خدمت در صنایع

آموزشگاه های خصوصی
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منسترتیب آموزش های تخصصی سیستم های کنترل زی

PLC 1سطح

PLC 2سطح

Monitoring

Profibus

Industrial Ethernet

Modbus

PLC 3سطح

Redundantسیستم های 

Fail Safeسیستم های 

PCS7 1سطح

PCS7 2سطح
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سیستم کنترل در دانشگاه هاآموزش

از جنبه تئوری کامل ومفصل

از جنبه کاربردی ضعیف و نا کارآمد

عدم  وجود سخت افزار کافی و مناسب 

عدم تعریف دوره کاربردی و تخصصی 

فاصله زیاد تا نیازهای صنعت

نیازهای 
صنعت

دانشگاه



55

یسیستم کنترل در فنی حرفه اآموزش

:نسبت به دانشگاه ها وضعیت بهتری دارد ولی 

.استانداردها بخوبی تدوین نشده است

تیم تدوین استاندارد بخوبی انتخاب نشده است

سخت افزار آموزشی کافی  یا  مناسب نیست

جای بسیاری از دوره های تخصصی خالیست

بسیاری از افراد متخصص از تدریس در فنی حرفه ای
.استقبال نمی کنند

ع افراد آموزش دیده در فنی حرفه ای نمی توانند در صنای
.مدرن بخوبی کار کنند

هنوز با نیازهای صنعت فاصله وجود دارد

نیازهای 
صنعت

فنی حرفه ای
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نسمرتبط با سیستم کنترل زیماستانداردهای فنی حرفه ای

www.Irantvto.ir
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رفه ایاستانداردهای شغلی و شایستگی فنی ح

مرتبط با سیستم کنترل زیمنس

Fanni Herfei\Fehrest.pdf

Fanni Herfei/Fehrest.pdf
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ی حرفه ایارزیابی استانداردهای شغلی و شایستگی فن

مرتبط با سیستم کنترل زیمنس

متوسط- PLCدر سطح 

نسبتاً خوب- Monitoringدر سطح 

ضعیف-در سطح شبکه های صنعتی  

بسیار ضعیف-DCSدر سطح 
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DCSنمونه استاندارد فنی حرفه ای مرتبط با 

DCSفن ورز تعمیر سیستم کنترل گسترده 

!عنوان شغل ؟ 

!تدوین کنندگان استاندارد؟

!حداقل سطح تحصیالت؟

!صالحیت های حرفه ای مربیان؟ 

!تناسب محتویات استاندارد با شغل تعریف شده؟ 
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DCSنمونه استاندارد فنی حرفه ای مرتبط با 
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ه صنعتینمونه استاندارد  فنی حرفه ای مرتبط با شبک

برنامه نویسی و پیکر بندی شبکه اترنت
!(فقط سابقه آموزشی و پژوهشی دارند)تدوین کنندگان استاندارد؟ 

(سال کار اجرایی2فقط )صالحیت های حرفه ای مربیان؟ 

!بحث روی تجهیزات و نکاتی که در صنعت منسوخ شده 

!استفاده کامل از کتاب اترنت اینجانب بدون ذکر منبع 
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ه صنعتینمونه استاندارد  فنی حرفه ای مرتبط با شبک
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راهکارهای بهبود آموزش های فنی حرفه ای

پرهیز از کمیت و ارتقاء کیفیت 

(صتربیت تعداد متخصص کم بهتر از تربیت تعداد زیادی غیر متخصص یا نیمه متخص)

ورتربیت مربیان کارآمد و ارتقاء مداوم آنها  با آموزش های داخل و خارج از کش

دیداستفاده از متخصصین برای بازنگری استانداردهای موجود و تدوین استانداردهای ج

..(مان ونفت وگاز ، فوالد ، سی) تشکیل گروه های تخصصی فرآیندمحور 

طعاتتکمیل آزمایشگاه ها با دعوت از صنعت برای مشارکت در تامین ق

(حورپروژه م)برگزاری مسابقات کاربردی اتوماسیون صنعتی بصورت  
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بروز رسانی سطح مهارت 
مربیان

و استفاده از تخصص شاغلین
وزشبازنشستگان صنعت در آم

انتخاب تیم مناسب برای 
یتدوین استانداردهای آموزش

تامین قطعات با 

مشارکت صنعت

مسابقات کاربردی

پروژه محور

تربیت متخصصین کارآمد

کاهش فاصله با  نیازهای صنعت
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با سپاس از توجه شما

reza.maher@gmail.com


