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 چکیده:

SCADA1 شود. معموالً منظور از گیری در مقیاس بزرگ اطالق میواندازه کنترل های سامانه به

SCADA  یک سیستم مرکزی است که نظارت و کنترل یک سایت یا سیستم گسترده در فواصل زیاد

 .)در حد چندین کیلومتر( را بر عهده دارد

آمده دستورهای الزم را های به دستی دادهتواند بر پایهمی اتاق کنترل SCADAدر یک سیستم 

ذخیره  پایگاه داده ر یک سیستم ثبت اطالعات یا سیستم مدیریتدها صادر کند. همچنین این داده

 شوند که معموالً قابلیت ترسیم نمودار و تحلیل اطالعات را هم دارد.می

های ، سیستمحمل و نقل برای مانیتور کردن یا کنترل فرآیندهای شیمیایی، SCADAهای سیستم

و در خطوط نفت و گاز و سایر فرایندهای گسترده  توزیع انرژی الکتریکی آبرسانی شهری، کنترل تولید و

 .شوداستفاده میو توزیع یافته 

 SCADA های کنترل پراکندهاز بنیاد کلی دستگاه (DCS) م کند. اگرچه هردو سیستپیروی می

توان نوع کاربرد و ها میای نیز باهم دارند. از این تفاوتهای برجستهبر پایه یک هدف بنا شده اند، تفاوت

 ها را نام برد.کارآیی این سیستم 

ی نیست بلکه برای انجام همانگونه که از نام آن پیداست یک دستگاه صرفا کنترل SCADA سیستم

های اولیه و طراحی و پدیدآوری پی ریزی شده و خواسته اطالعات و گرد آوری کنترلسرپرستی،بررسی،

های مورد نیاز از راه یک سامانه و آژیر در زمان گیری در کنترل و هشدارسرپرستی در تصمیم،پایش آن

 .باشدیکتا و جامع می

مشخصی  افزارهایتای هستند که بر روی سخافزاری پیشرفتههای نرم هسته بنیادی این سامانه بسته

 .اندنهاده شده RTU ها و یا PLC همچون
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 مقدمه:

وری از جهت نیاز کمتر به نقش سیستم های اتوماسیون و کنترل در صنایع و نقش آن در بهبود بهره

همه آشکار و مشخص است. به کارگیری  نیروی انسانی و نظارت بهتر و دقیق تر بر فرآیند در حال اجرا بر

ص صنایع بزرگی همچون ترین نیازهای بسیاری از صنایع به خصوهای نوین در کنترل نیز از اساسیشیوه

بسیاری از صنایع بدون استفاده از یک سیستم اتوماسیون و کنترلی باشد.ز میصنایع نفت و گاها،نیروگاه

 یستند.مدرن و مناسب قادر به ادامه کار خود ن

اصطالح اتوماسیون صنعتی به طور عام مربوط به علوم و تکنولوژی کنترل پروسه است و شامل کنترل 

فرآیند های متفاوتی در صنعت است این بحث امروزه در مجامع صنعتی به صورت خیلی عادی رایج است 

 و در بسیاری از اماکن صنعتی به مرحله اجرا درآمده است.

صنعتی سازی امکان پیشرفت بیشتر و گسترده تر پروسه های پیچیده و دخالت کنترل و در توسعه

دادن تکنولوژی های جدید و استفاده از مزایای اقتصادی آن ها را فراهم ساخته است.بهبود مسایل 

اقتصادی در سیستم های زیر ساخت و همچنین پیشرفت های آن منجر به این شد که اقبال عمومی نظر 

 ای تمام خودکار را داشته باشد.به این سیستم ه

یکی از قابلیت های مهم خودکار سازی وجود تجهیزات قابل انعطاف یا به عبارتی انعطاف پذیری 

ف و در کنار آن افزایش کمی است.که در حال حاضرارتقا سطح کیفی محصوالت تولیدی در صنایع مختل

ز به این مهم واقف بوده و تمام سعی خود هدف اصلی هر واحد صنعتی می باشد و مدیران صنایع نیتولید،

 را درجهت نیل به این هدف متمرکز نموده اند.

ا فرمان دهد. هتناسب با شرایط لحظه ای به عملگردر هر سیستم صنعتی بایستی م کنترل بخش

   اطالعات از فرآیند می باشد.برداشت  بخش اول یک چرخه کنترلی ند صنعتیفرآیبنابراین در یک 

گیرد. امروزه ی اول جمع آوری اطالعات در فرآیند های صنعتی با استفاده از سنسور ها صورت می مرحله

لف آالت صنعتی استفاده از سنسور ها امری متداول می باشد.وجود سنسور های مختدر بسیاری از ماشین

ند خودکاری ای مهم می باشد که می توان گفت بدون سنسور هیچ فرآی درفرآیند اتوماسیون به اندازه

 باشند.می گیرد بنابراین سنسور ها یکی از اجزای الینفک سیستم های اتوماسیون صنعتیشکل نمی

یکی دیگر از مباحث مهم و مرتبط با اتوماسیون صنعتی،مانیتورینگ می باشد مانیتورینگ عبارت است 

ن ها برای رسیدن به از جمع آوری اطالعات مورد نظر از بخش های مختلف یک واحد صنعتی و نمایش آ

 اهداف مورد نظر .
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می باشد.بسیاری  بسیاری از صنایع به خصوص صنایع بزرگهای اساسینیاز از امروزه مانیتورینگ یکی

از صنایع بزرگ مانند صنایع پتروشیمی،صنایع تولید انرژی، صنایع شیمیایی و... بدون استفاده از سیستم 

 خود نیستند.مانیتورینگ مناسب قادر به ادامه کار 

شده  SCADAنیاز به جمع آوری داده و مانیتورینگ باعث به وجودآمدن ابزار های گوناگونی همانند 

 1791که ما را در رسیدن به اهداف باال یاری می کند. اتوماسیون شبکه های توزیع که از سال های است.

یک فن آوری تجملی دیگر در کشور های صنعتی شروع شده است، میالدی توسط شرکت های توزیع

بلکه با واقعیت های دنیای آینده در مورد انرژی و لزوم صرفه جویی از نظر منابع و محسوب نمی شود،

 محیط زیست، امری مهم است. 

حفاظت های مجتمع دیجیتال و سیستم های کنترل گیری،های میکروپروسسوری اندازه دستگاه

را با  کامل یافته،می توانند اتوماسیونیمحاسباتی سریع و تکامپیوتری به همراه نرم افزار های مدیریتی و 

نگهداری و تمیرات به هنگام و اقتصادی کمتر، ترایجادکنند.همچنین تلفاتقابلیت اطمینان باال و کنترل به

 همراه با کاهش نیروی انسانی باشد.   

 و مهم در رابطه بابا توجه به گستردگی موضوع در این پروژه سعی بر آن بوده بیشتر مطالب کلی 

 با مالحظات کنترلی بیان شود. SCADAهای  سیستم
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 SCADAمعرفی سامانه های  -1-1

 بوجود آمده است. دادهو جمع آوری  سرپرستی،کنترل از ترکیب مفاهیم( SCADA1اسکادا )  یهواژ

عملکرد آن در جهت  خاص برای تأیید یه صورت اعمال کنترل روی یک وسلیهکنترل متمرکز را ب

کار ه ی بیها عموماً کنترل متمرکز در مورد سیستمریزی شده( تعریف می کنند و صحیح )از پیش برنامه 

 گیرد.صورت  2« کنترل از فاصله دور» می رود که عمل 

این بنابرناممکن است.از وضعیت آن  یک سیستم بدون داشتن اطالعات دقیق کنترل طبیعی است

اصطالح هر جا یک مرکز از  به .سیستم جمع آوری اطالعات توأم استکنترل متمرکز همیشه با یک 

 یسامانه یک مان هایی ارسال کند،ها فر اطالعات دریافت کند و به آن  3« پایانه دوردست  »تعدادی 

SCADA .وجود خواهد داشت 

 
 SCADAنمای کلی از سامانه ی  :1-1شکل 

 در ذیل اشاره می کنیم: SCADAهای  سیستمبه چند نمونه از 

 که باید به تغییرات بار روی خطوط به طور سریع پاسخ دهند. سیستم های انتقال الکتریکی .1

آب که در فواصل مختلف از نقطه ی کنترل  لوله برای انتقال گاز،نفت،موادشیمیایی و خطوط .2

پمپ  ق باز و بستن شیر ها و یا روشن و خاموش کردنیمرکزی قرار دارند که می توانند از طر

 ها کنترل می شوند.

اندازه گیری هستند  و ل پمپ ها و تجهیزات انتقال سیالشامت و گاز که تجهیزات چاه های نف .3

 و نیازمند جمع آوری اطالعات و تصمیم گیری و کنترل سریع هستند.

                                                             
1 - Supervisory Control And Data Acquisition  
2 - Remot 
3 - RTU ( Remote Terminal Unit ) 
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در جهان وجود دارد که چند مورد فوق بخش  SCADAهای  سیستمالبته موارد بسیاری از کاربرد 

 ها می باشد . سیستمکوچکی از کاربرد های فراوان این 

 SCADAی  هچتاریخ -1-2

میالدی به بعد متداول  1881ل گیری سیستم های کسب اطالعات و کنترل از راه دور از ساکارهب

 1721-1731های  در آغاز سیستم کسب اطالعات کامالً جدا از سیستم کنترل بود. در سالگشت.

کار ه انجام دهند طراحی گردید ولی تکنولوژی بسیستم هایی که بتوانند دو عمل دریافت و ارسال را توأماً 

رفته در تجهیزات آن عمدتاً الکترومکانیکی بود وچون تجهیزات ایستگاه هایی که در خارج از مرکز قرار 

کار می رفتند ه رل و ارسال وضعیت تعداد محدودی از دستگاه ها بنتداشتند الکترو مکانیکی بودند برای ک

 آنالوگ را انتقال دهند.نمی توانستند کمیت های  و

ساسی در طراحی سیستم های نظارت به بعد با پیشرفت تکنولوژی کامپیوترها تحول ا 1791از سال 

کمیت های آنالوگ را نیز در ها، کنترل بوجود آمد. سیستم های اخیر عالوه بر انتقال وضعیت دستگاهو

اده شده انواع و اقسام محاسبات ریاضی سطح وسیع به مرکز ارسال می نمایند.در مرکز بر روی اطالعات د

 معروف است. SCADAنام سیستم های ه و عملیات منطقی صورت می گیرد. اینگونه سیستم ها ب

کشورهای پیشرفته جهان بر روی  تری صنعتی که در حال حاضر در کلیه یاز جمله سیستم های کامپیو

می شود  کار گرفتهه شبکه های دیگر توزیع بآب و یا خط لولۀ توزیع نفت،گاز،:شبکه های توزیعی مانند

 1است. SCADAهمین سیستم 

مکانیزه نمودن سیستم توزیع  های تکنولوژی در زمینه ی حال حاضر آخرین دستاورد در پدیده این

ست که کلی سیستم یافتن راهی مناسب جهت بهینه کردن عملکردهاهدف صنعتی محسوب می گردد.

که نگهداشتن کیفیت و همچنین  طوریه ها بوده، ب قتصادی با راندمان آنآن تلفیق نیازهای ا الزمه ی

 صورت دائمی حتی برای آخرین متقاضی مورد نظر می باشد.ه تأمین منابع مورد نیاز ب

SCADA کمک می کند تا در اجرای  عینی کامل به منظور نظارت و کنترل شبکه ها بوده و ییک ایده

طور کارآمدتری استفاده شود و به نحو بهتری ه که در اختیار می باشند ب و لوازمی هااز دستگاه عملیات،

 .کار سیستم مذکور را گسترش داده وخطرات احتمالی را کاهش می دهد

که سیستم دچار اغتشاش و بهم خوردگی می شود، خطرات ناشی از این ها  و در اثر بروز حوادث و خطا

 رساند.وقایع را کاهش داده و آن را به حداقل می 

 

 

                                                             
شد و در کشورهای پیشرفته حتی شرکت باید توجه داشت که سیستم های دیسپاچینگ تنها مختص شبکه های برق ، آب ، گاز و نفت نمی با - 1

 های اتوبوسرانی و مترو هم از این سیستم ها استفاده می کنند.



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 گیری:نتیجه

و سهولت در انجام امور بوده وری از امکانات تکنولوژی باعث افزایش بهره در طول تاریخ همواره

نیز از این قاعده پیروی کرده و کاربر را از اقامت در محل تاسیسات و یا بازدید از آن ها   SCADAاست.

 در هنگام کار نرمال بی نیاز می کند.

SCADA  به جای آن که یک سیستم کنترل تمام اتوماتیک باشد یک سیستم کمکی در اکثر پروسه

انسانی در محل( دارند.چرا که در )حضور نیروی  های صنعتی است که سیستم کنترل مستقیم و چشمی

بودن، خطرات نفوذ و ن real time،یامنیت آوری اطالعات بنا به دالیلیبعضی از صنایع کنترل و جمع 

عدم وجود ارتباط ایمن و سریع و...از این تکنولوژی به عنوان یک دستیار استفاده کرده و صرفا  هک،

ممکن است مجموعه دچار صدمات چراکه گذارند.عهده ی آن نمی کنترل مجموعه را به طور کامل بر

 جبران ناپذیری شود.

به گستردگی آن و همچنین عنوان مثال در شبکه های انتقال و توزیع قدرت با توجه اما از طرفی به

و افزایش مصرف کنندگان نیاز به اتوماسیون و نظارت بر شبکه برای  تر شدن آن ها با گسترشپیچیده

اظ تلفات و کاهش هزینه ها و کمتر شدن اشتباهات نیروی انسانی و آنالیز آینده از مدیریت بهتر از لح

 لحاظ مصرف ، فالت ها و انجام پیش بینی های الزم .

با توجه به مزایایی که برای انجام یک کنترل در سطح وسیع و از راه دور و  SCADAگیری کاربه

همچنین جمع آوری و مدیریت اطالعات، یکپارچه شدن با اتوماسیون های داخلی و اتصال به نرم افزار 

های کاربردی لزوم به کارگیری این سیستم در بخش هایی همچون شبکه ی سراسری برق، صنایع نفت و 

 .استبی مشخصوبه خگاز و... 

 ،سرپرستی های مدیریتی،کاربرد کنترلی نبوده و صرفاً SCADAهای سیستمکه  استذکر  شایان

را  برداری در خصوص مدیریت و بهره العاده ایقابلیت ها و دسترسی های فوق همچنین ورصد اطالعاتی 

 دهد.برداران آن ها قرار میدر اختیار بهره
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