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 چکیده

 

Dcs که درصنایع  باشد میای  های کنترل پراستفاده یا سیستم های کنترل توزیع شده یکی از سیستم

 . ودش یند و مدیریت پروسه صنعتی مورد نظر استفاده میآسنگین برای کنترل فر مادر و

 .گیرند کنترلی بهره میهای جدید کشور از انواع مختلف این سیستم  تقریبا تمامی نیروگاه

 فیلدباس، ساختارهای اتوماسیون، ،نیروگاه گازی نمونهتمامی مباحث مرتبط با کنترل  نامه این پایان در

های  در سیستم PLCریزی منطقی، کاربرد  قابل برنامه ریا کنترل  PLCهای کنترل توزیع شده، سیستم

ی های کنترل های کنترلی درسیستم گروههای کنترل،  ، شبکه های داخلی درسیستمDCSفیلدباس 

ها،  ارتعاشات درنیروگاه و ترل دمانها، ک کاربردی از سیستم کنترل درنیروگاه های عملی و ، نمونهنیروگاه

شنایی آ های کنترلی، ، نحوه مونیتورینگ درسیستمهای روغن وگازوئیل و توربین عملکرد سیستم کنترل و

 .توضیح داده شده استباشد  مین نیاز آبه  کنترل توزیع شدهنچه درمورد سیستم آهر با سیستم و
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 سنسور 1-1

 به تواند می که یسیگنال به را آن و کند می گیری اندازه را فیزیکی کمیت یك که است ای وسیله سنسور

 تبدیلوظیفه سنسور  تر ساده عبارت به .کند می تبدیل شود خوانده اسباب یك یا گر ه مشاهد یك وسیله

  .باشدمی حفاظت و  کنترل ،مانیتورینگ جهت الکتریکی های سیگنال به  فیزیکیکمیتهای 

 خوب سنسور يک هاي ويژگي 1-2

 است حساس شده گیری اندازه فیزیکی خاصیت به. 

 نیست حساس دیگری خاصیت هیچ به. 

 گذارد نمی تاثیر گیری شده اندازه خاصیت روی. 

 سنسوری چنین خروجی سیگنال .دباشن خطی که شوندمی طراحی به نحوی  سنسورهاآل در حالت ایده

 .است متناسب گیری شده اندازه تاخصوصی با

 :گیري اندازه سنسورهاي 1-3

 حرارت درجه .1

 فشار .2

 سطح .3

 فلو .4

 )هدایت(PH  و کنداکتیویته .5

 1(نوسانات)ارتعاشات  .6

 :حرارت درجه 1-3-1

 آن حرارت گیری درجه اندازه هدف، که محیطی بین حرارت تبادل پایه بر ترمومترها کار اساس :ترمومتر

 ترانسفورماتورها روی بر امروزه که ترمومترهایی .ددار قرار ترمومتر، سنسور داخل سیال یا مایع با باشد می

 کار اساس همین بر نیز گیرد می قرار استفاده مورد ها آن پیچ سیم و روغن گیری درجه اندازه برای و نصب

 ندازیا هرا) پیچ سیم یا روغن حرارت درجه کنترل جهت حرارت گیری درجه اندازه بر عالوه که کنند می

 با) عادی غیر یها تحرار درجه افزایش مقابل در ترانسفورماتور حفاظت یا و (کنندهخنك های سیستم

 درجه فیزیکی سیگنال سنسورها این. گیرند می قرار استفاده مورد (پتری فرمان ارسال و آالرم کردن ظاهر

 .شوند می تقسیم کلی دسته دو به  و دهند می نشان محلی بصورت را حرارت

 متال بی ترمومتر 

                                                             
  Vibration 
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 گازی ترمومتر 

 

 گازی ترمومتر(: 1-1) شکل

 :فشار 1-3-2

 سیگنال به تبدیل از بعد و گیری نموده اندازه را فشار که است دستگاهی :فشار ترانسميتر 

 سنسور یك دارای فشار  ترانسمیتر .دکن می رسالا  mA  24-4سیگنال بصورت را  آن الکتریکی

 .باشد می الکترونیکی کننده تقویت یك و الکترونیکی تطبیق واحد یك ،فشار

 ( حداقل) کوچك انحراف یك و گیری است اندازه دیافراگم یك دارای :یسراميک فشار سنسور

 این در .دده تغییر را آب پیك سیستم خروجی ولتاژ گیری، اندازه دیافراگم تا شود می موجب

 .شود می گیری وارد اندازه دیافراگم به مستقیماً فشار سنسور

 مقاومت عدد 4 مقدار :یسيلکون فشار سنسور Piezo-Resist Or دیافراگم واحد در که 

 توسط فشار با متناسب خروجی ولتاژ این .دده می تغییر را خروجی ولتاژ .ددار گیری قرار اندازه

 .شود می تبدیل انتقال جهت مطلوب سیگنال به الکترونیکی تطبیق واحد

 فشار سنسورهاي هاي ويژگي 1-3-2-1

 گیری خالء اندازه محدوده  bar4...1-   

 ریزی برنامه قابل و هوشمند 

 دیجیتالی نمایشگر  

 آنالوگ خروجی و سوئیچ دوmA  24...4  یا V  14...4   

 استیل استنلس بدنه 

 سرامیکی دیافراگم وجود علت به باال عمر طول 

 شبکه به اتصال قابلیت  Asi 

 فشار پایین و باال حد نگهدارنده 

 گیری  اندازه واحد تغییر قابلیت(PA, Psi, bar) 

 مخازن انتهای در نصب منظور به نمایشگر الکترونیکی چرخش قابلیت 

 دمای رنج در کارکرد قابلیت °C 145...25-   
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 خالء گیری فشار اندازه 

 سطح 1-3-3

 خواسته این عمل در است، ضروری مخازن درون مایعات سطح وضعیت از اطالع صنعتی عملیات اکثر در

 رویت قابل بیرون از ها آن داخلی وضع و بوده فلزی مخازن پوشش زیرا نیست امکانپذیر مستقیم طور به

 .نیست

 :دارد وجود مخازن مایعات گیری سطح اندازه برای مختلفی یها شرو صنعت در

 .اند شده مدرج متری سانتی و متری صورت به که ها سنج قعم از استفاده با .1

 
  سنج قعم(: 2-1)شکل 

 ها فلوتر یا ها شناور از استفاده با .2

 

 
 ها فلوتر(: 3-1)شکل 

 مایعات ارتفاع سنج فشار از استفاده با .3

 
 مایعات ارتفاع سنج فشار(: 4-1)شکل 
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 دیافراگمی خاصیت از استفاده با .4

 
 دیافراگمی خاصیت از استفاده باسنجی  سطح (:5-1)شکل 

 ای شیشه سنج سطح از استفاده گیری با اندازه .5

 
 ای شیشه سنج سطح (:6-1)شکل 

 :فلو 1-3-4

 .است شده بنا پیوستگی معادله و برنولی اصل اساس بر سیال فلو محاسبه جهت رفته بکار های فرمول اکثر

 
 اصول فلومتر: (7-1)شکل 

                                                                                                

 (1)انرژی پتانسیل( + 1)انرژی جنبشی( + 1)انرژی فشار( + 1)انرژی داخلی -

 (2)انرژی پتانسیل( + 2)انرژی جنبشی( + 2)انرژی فشار( + 2)انرژی داخلی -
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 : توربينی فلومترهاي

 است فلو میزان با متناسب موتور سرعت که است ه پر  و رتور مجموعه یك دارای فلومترها این انواع تمام

 فلو و جریان عبور اثر در توربین گردش هر با  سوئیچ پراکسیمتی مثال برای سنسور یك کنار در که

 ،شده ایجاد پالس تعداد و فلو مقدار اساس بر دستگاه کردن  کالیبره با که نندک می تولید پالس تعدادی

 . آید می بدست فلومتر رنج

 
فلومتر توربینی  (:8-1)شکل   

ناپذیر فلوی حجمی در سیاالت تراکم  
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