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 واژگان کلیدي:

 ،اسکادا ،سامانه نظارت

سامانه کنترل و جمع آوري 

 ، داده ها

  (Supervisory Control and Data Acquisition) آوری داده و کنترل نظارتیسیستم جمع 

ق الطا  (Industrial Control System)به سیستم کنترل صنعتی  (SCADA) یا به اختصار اسکادا

فرایندهای زیرساختی، فرایندهای صنعتی و یا فرایندهای مبتنی بر  کنترلشود که برای می

های تصفیه آب و فاضالب، خطوط گیرد. سیستممورد استفاده قرار می (Facility-Based) تجهیزات 

های فضایی، همچنین ایستگاه .از فرایندهای زیرساختی هستندهایی انتقال گاز، مزارع بادی نمونه

هایی از فرایندهای مبتنی بر تجهیزات و نیروگاه، پاالیشگاه و کارخانجات ها نمونهها و کشتیفرودگاه

خواهیم مفهوم سیستم اسکادا شوند. در این مطلب میهایی از فرایندهای صنعتی محسوب مینمونه

 .ی مختلف و معماری آن را بیان کنیمرا بررسی کنیم و اجزا

 

 مقدمه -1

اصطالحات مرسوم مورد استفاده در  1-1

 اتوماسیون در پست فشار قوي

در این قسمت معرفی مختصری از اصطالحات مورد استفاده 

 در سیستم های اتوماسیون ارائه می گردد. در این قسمت

RTU ،SCADA ،IED   و ... معرفی می گردند. اولین

می  RTU هر سیستم اتوماسیونوسیله مورد استفاده در 

یا واحد ارتباطی از راه دور به وسایل ارتباطی   RTUباشد. 

گفته می شود که اطالعات مربوط به یك سیستم را آماده 

تنها   RTU کند. در واقع یكارسال به نقطه ای دیگر می

یك واسطه برای ارتباط بین یك سیستم و واحد ارتباطی 

 یا به طور مخفف SCADA مفهوم مهم بعدی می باشد. 

system acquisition data and control supervisory  
شامل ترکیب اندازه گیری و  SCADA باشد. مفهوم می

شامل قسمت  SCADA انتقال داده می باشد. هر سیستم

 های زیر می باشد:

 جمع آوری داده ها از واحد های -1

2-  RTU انتقال این داده ها به یك سایت مرکزی 

انجام آنالیز و کنترل مورد نیاز بر روی داده های   -3

 جمع اوری شده

نمایش نتایج تحلیل داده ها بر روی صفحات   -4

 نمایش کاربران یا نمایشگرها 

در نهایت با توجه به نتایج حاصل، اعمال کنترلی مورد 

امروزه منطق مناسب  .نیاز به سیستم اعمال می شوند

ای تولیدی و سیستم های ارتباط داده برای کنترل فرآینده

مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. به عنوان نمونه 

به طور گسترده ای در صنعت مورد  PLC سیستم های

استفاده قرار می گیرند. با گسترش نیاز به مانیتورینگ و 

ها به صورت توزیع شده مورد  PLCکنترل وسایل بیشتر، 

یش یافت. استفاده قرار گرفتند و هوشمندی آنها افزا

 Error! Referenceمطابق  DCS ها یا PLC مجموعه

source not found. گیرند.  مورد استفاده قرار می 

 

 .FieldBusاز طریق یك  DCSها یا  PLCبه  PCارتباط  -1شکل 

https://blog.faradars.org/closed-loop-control-system/


 

 

 ها یك واحد مستقل می باشند، امروزه RTU با وجودی که

PLC ها نقش RTU مزیت سیستم  .را نیز ایفا می کنند

 :عبارتند از SCADA/DCS/PLC   های مبتنی بر

قابلیت ثبت و ذخیره سازی مقادیر زیادی از  •

 اطالعات .

 نمایش اطالعات به روش دلخواه کاربر .  •

ناحیه وسیع می مجموعه هزاران سنسور در یك   •

 توانند به سیستم متصل شوند.

کاربر می تواند با توجه به شبیه سازی داده های  •

 .واقعی به سیستم فرمان دهد

ها قابل جمع  RTU انواع مختلفی از داده ها از  •

  .آوری است

اطالعات در هر مکان قابل مشاهده است و نه فقط در سایت 

 .مرکزی

 :معایب این سیستم عبارتند از

ستم دارای پیچیدگی بیشتری نسبت به سی •

سیستم ارتباطی سنتی ارتباط سنسور به سیستم 

 می باشد.

مهارت های عملکردی مختلفی از قبیل تحلیلگر  •

 و برنامه نویس سیستم مورد نیاز است.

با وجود هزاران سنسور سیستم های ارتباطی  •

 گسترده یك مشکل است.

رتباط ها در ا PLC کاربر تنها از فاصله دور با •

 .است

  SCADAسخت افزار یک سیستم  -2

SCADA شامل تعدادی RTU  گردآوری کننده داده و

ارسال داده ها به یك ایستگاه مرکزی به وسیله یك سیستم 

مخابراتی می باشد. ایستگاه مرکزی اطالعات مورد نیاز را 

نمایش می دهد و اجازه عملکرد مناسب را به کاربران کنترل 

 SCADA هر سیستم .سیستم می دهدکننده از راه دور 

 :سطح ضروری زیر می باشد 5حداقل دارای 

 ابزارهای اندازه گیری و وسایل کنترلی  •

 ها RTU ترمینال های رابط و •

 سیستم مخابراتی   •

 ITایستگاه مرکزی   •

 سیستم کامپیوتری پردازشگر اطالعات •

  SCADAنرم افزارهاي -3

است.  تعدادی پروتکل پیشنهاد شده SCADA در زمینه

 افزارهای در جدول زیر لیست آنها بیان شده است. نرم

SCADA  به دو نوع قابل تفکیك است، حفاظت شده

( نرم open( و آزاد )proprietaryتوسط شرکت سازنده )

افزارهای حفاظت شده، توسط شرکت سازنده سخت افزار 

ارائه می شود. نرم افزار های باز زمانی ارائه می شوند که 

رهایی با سازندگان مختلف می بایست به هم سخت افزا

در  SCADA مرتبط شوند. اجزای مرسوم یك سیستم

 .نشان داده شده است 1-2جدول 

 
 

 .SCADA. پروتکل های 1-2جدول

 

 نتیجه گیري -4

در این مقاله اطالعات مختصری در خصوص آشنایی با 

بیان شده است و این سیستم از لحاظ  SCADAسیستم 

نرم افزاری و سخت افزاری معرفی شده است.
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Abstract  Article Info 

Ensuring the accuracy of cable connections is achieved by applying 

ohmic and insulating tests on the cable. This test will usually not be time 

consuming for cables with a small number of points if performed 

manually by hand. However, with the increase in the number of cable 

courses, performing tests manually and recording the results in the 

traditional way is very time consuming and tedious, and also has low 

efficiency due to possible human error. For this reason, it is necessary to 

design and build a device that provides the ability to do these things 

automatically and intelligently. 
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