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 ایجاد پروژه جدید 

  برنامه از نحوه دانلود کردنPC  بهHMI 

 رسم گزینه های ثابت و غیر قابل اختصاص به رجیسترها 

 گزینه های قابل اختصاص به رجیسترها 

o  گزینهButton 

o  گزینهIndicator 

o  گزینهNumeric Entry  وCharacter Entery 

o  گزینهNumeric Display  وCharacter Display 

 

 ذخیره اطالعات ثبت و (Data Logging) و نمایش در جدول و رسم نمودار و ذخیره آن بصورت فایل اکسل بر روی فلش بیرونی 

 تعریف آالرمها و ثبت و ذخیره آنها 

  تعریف سطح دسترسی اپراتورها(User Levels Password) 

 Control Block & Status Block 

  نوشتن برنامه های ماکرو درHMI و بررسی انواع آن 

 حافظه داخلیHMI  
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 DOPSoftتوسط نرم افزار  HMIنحوه پروگرام کردن 

 نصب می شود. DOPSoftبهمراه نرم افزار  USBدرایورمربوط به پورت 

پرینتری USBکابل 
 

 

 

 : HMIپورتها و سوکتهای 

پورت اترنت 

 HMI ثانیه 3با ف ار این شستی برای 
به   حه تنظیمات او یه می رود
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 DOPSoftکار با نرم افزار 

 ایجاد پروژه جدید :

 را انتخاب کنید. Newگزینه  Fileبرای ایجاد پروژه جدید  از منوی 

 

 

 را انتخاب کنید. NEXTرا معرفی کنید و گزینه  HMIدر این   حه مدل 

 

 

را انتخاب  (RS485/RS232)متصل هستند را معرفی کنید . نوع پورت ارتباطی  HMIیا کنتر رهایی که به پورتهای ارتباطی  PLCدر این   حه   

ات مکرده و تنظیمات شبکه را وارد کنید)در نظر داشته باشید که تنظیمات شبکه در تمام تجهیزات شبکه باید با یکدیگر برابر باشند. این تنظی

 تنظیم شده است. Even/7/1/9600بطور پیش فرض این مقدار در  DELTAهای  PLCبرای 
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 انتخاب نوع و مدل کنتر ر

 

 

 تنظیمات پورتهای سریال 
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 HMIانتقال برنامه از کامپیوتر به 

 

 

 ایجاد صفحه جدید :
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 HMIاستفاده از ابزار شستی در 

Button :  

اگر بیت   ر است ی  می شود و اگر ی  باشد   ر می شود

ت ی  کردن بی

  ر کردن بیت

ت بطور  حظه ایی ی  کردن بی

رفتن به   حه دیگر

Usb flashدر  Jpgعک  گرفتن از   حه و ذخیره عک  با فرمت 

ب زبان نمایش  HMI انتخا

تنظیم مقدار نور نمای گر

HMIتنظیم ساعت و تاری  

وارد کردن عدد ثابت در ی  رجیستر

 

ف ار دهد   عملی بر روی حافظه ای که به آن اختصاص داده  HMIاین گزینه را در چنانچه اپراتور  دارد.  HMIاین گزینه نقش ی  شستی را در 

 شده   انجام می شود.

SET :   چنانچه اپراتور  برروی این گزینه درHMI .م  کند  بیت مربوطه ی  می شود  
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مربوط به آن باز می شود و می توان موارد مربوط به هر گزینه را در   حه های مربوطه  Propertiesبا دوبار کلی    برروی هر گزینه    حه 

 تنظیم کرد.

 

 

   : PLCنحوه وارد کردن آدرس حافظه 

 این گزینه   پنجره زیر باز می شود : با انتخاب
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Internal Memory : 

 بیتی بوده و بر دو دسته هستند. 61: این حافظه های  HMIحافظه های داخلی 

  حافظه هایی که با خاموش و روشن شدن  :  $نوعHMI 65635$ ~ 0$:  مقادیر خود را از دست می دهند و   ر می شوند 

  نوع$M    : حافظه هایی که با خاموش و روشن شدنHMI .مقادیر خود را نگه می دارند$M0 ~ $M1023 

 بیتی هستند   اگر بخواهیم به بیتهای این حافظه ها دسترسی داشته باشیم باید بصورت زیر بنویسیم : 61این رجیسترها 

  324.5$“    423بیتی غیرماندگار شماره  61بیت پنجم از رجسیتر”          :    

 

Internal Parameters : 

 : HMIحافظه های خاص داخلی 
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Link 1 : 

 PLCمی باشد که در ابتدای برنامه تعریف کرده ایم و درواقع از این طریق می توانیم به حافظه های  HMIاین گزینه مربوط به پورتهای ارتباطی 

 دسترسی داشته باشیم.

 

 

 نوع رجیستر را انتخاب کنیم. Device Typeپ  از انتخاب نوع  ین  ارتباطی می توانیم از طریق 
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  یات درحا تهایی که حافظه اختصاص داده شده    ر یا ی  باشد.تعیین خصو

 

  نوشتن متن :

ن برای حا تهای   ربودن رجیستر یا ی  بودن رجیستر   دو متن را بر می توا Textچنانچه برنامه بصورت ت  زبانه بکارگرفته شود  در قسمت 

 روی شستی قرار داد )مطابق شکل زیر(
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 نوشتن دو زبان برای برنامه برای مثال انگلیسی و فارسی :

 بان برای برنامه تعریف کرد :می توان دو ز Others  در قسم Optionsاز منوی  Configurationپنجره  با بازکردنمطابق شکل های زیر 

 

.چنانچه هر کدام انتخاب شوند  بعد از روشن شدن  این زبان اجرا می شود
 

 

قبل از انتخاب زبان دوم بعد از انتخاب زبان دوم
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 : HMIتغییر زبان 
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 اختصاص عکس :
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 : Detailsقسمت 

 

6- Interlock  

  ر بود  این شستی غیرفعال گردد و  PLCدر  M1این قسمت برای فعال / غیر فعال کردن عملکرد می باشد. برای مثال می خواهیم چنانچه بیت 

 ی  بود اپراتور با ف ار شستی بتواند موتوری را روشن کند. PLCدر   M1با ف ار اپراتور بر روی آن  هیچ عملی ات اق نی تد و ی چنانچه بیت 

این شستی فعال می  M1اختصاص داده شود   با ی  بودن بیت  M1تنظیم شود وبه آدرس مربوطه  ONبرروی گزینه  Interlock stateاگر گزینه 

 این شستی فعال می شود. M1تنظیم شود  با   ر بودن بیت  OFFبرروی  Interlock stateباشد و اگر گزینه 

2- Invisible Address 

 محو می شود  HMIچنانچه بیت اختصاص داده شده  ی  باشد   شستی از روی   حه 

4- Push time 

 چنانچه این گزینه تنظیم شود   اپراتور باید به اندازه این زمان )برحسب ثانیه(   شستی را ف ار دهد تا فعال شود.

3- Confirm Window 

 قرار گیرد  بعد از ف ار شستی توس  اپراتور  پنجره زیر باز می شود و تایید برای اجرای دستور را می پرسد. yesچنانچه این گزینه برروی 
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 : Indicatorگزینه 

 

بیتی بوده و می  61ای رجیستر بر wordاست اده می شود و ی نوع  6یا  0نوع بیت برای نمایش وضعیت . ا نوع رجیستر را انتخاب می کنیم ابتد

 نوشته می شود  برای نمایش وضعیت رجیستر است اده شود. State Countتواند تا مقداری که در 

 

 Y0خاموش باشد عکسی با م کی و اگر خروجی  Y0با این گزینه می توان حا تهای مختلف ی  رجیستر را ن ان داد برای مثال چنانچه خروجی 

 ی با با رنگ قرمز نمایش داده شود.روشن بود عکس

روشن باشد Y0اگر خاموش باشد Y0اگر 
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 : Displayگزینه 

 

 

 :  Numeric Displayگزینه 
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 HMIنمایش عدد صحیح بطور عدد اعشاری در 

را تنظیم  Fractionalنمایش دهیم. برای این موارد باید تعداد  27.3می باشد را بطور  273که عدد  D0برای مثال می خواهیم محتوای رجیستر 

 کرد :

Integer Digits تعداد عدد  حیح : 

Fractional تعداد عدد اع اری مجازی : 

 : Character Displayگزینه 

 نمایش متن انگلیسی   کدهای اسکی هر کاراکتر که در رجیسترها ذخیره شده است را نمایش می دهد.

 بیت می توان دو کاراکتر قرار داد.  61بیت است اده می کند یعنی در هر رجیستر  8هر کد اسکی از 

 

 

 : HMIنمایش ساعت و تاریخ 

 را انتخاب کرد. Time Display , Date Displayگزینه های  Displayباید از قسمت  HMIبرای نمایش ساعت یا تاری  

 

 

 

 

 

 



 DOPSoft)نرم افزار (های دلتا  HMI کاربردی جزوه آموزش  

 : Inputگزینه 

Numeric Entry : 

 : توس  اپراتور PLCت ییر محتوای رجیستر های 

 

 بعداز اینکه اپراتور این گزینه را  م  کرد    حه وارد کردن عدد باز می شود و می توان در آن عددی را که می خواهیم به رجیستر اختصاص

 دهیم   وارد کنیم.
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 PLCمحل وارد کردن آدرس رجیستر  -6

 انتخاب نوع و فرمت رجیستر -2

 تعداد عدد  حیح و اع اری مجازی و تعیین حداقل و حداکثر مقدار مجازتعیین  -4
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Character Entery : 

 PLCوارد کردن کاراکتر در رجیسترهای 

 

 

 قرار دهیم :  PLC مربوط به D0 را می خواهیم در رجیسترهای Salamبرای مثال کاراکترهای 

 

 

بیت با ارزش 8 : D0بیت کم ارزش 8

بیت با ارزش 8 :D1بیت کم ارزش 8

بیت با ارزش 8 :D2بیت کم ارزش 8

SA

LA

M
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DATA Logging 

 و رسم آن بر روی نمودار یا جدول HMIنمونه گیری و ذخیره مقدار رجیستر در 

 را انتخاب می کنیم : Historical trend graphابتدا از منوی زیر   گزینه 
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PLCمح  وارد کردن آدرس رجیستر شرو  

  ت ت داد رجیسترهای ب د از رجیستر شرو 

ت داد نمونه گیری 
 

 

PLCت یین نمونه گیری با زمان یا نمونه گیری از  ری  فرمان 

وارد کردن زمان  ابت برای نمونه گیری

ت یین زمان نمونه گیری از  ری  رجیستر
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 : PLCاجرای نمونه گیری از  ری  

 

 

 

 ی  شود   نمونه گیری مربوطه انجام می شود. D200با توجه به شکل باال می بینیم که اگر هر کدام از بیتهای رجیستر 
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 بیرونی و ذخیره آن بصورت فای  اکس  : USBیا در حافظه  HMIذخیره نمونه گیری های انجام شده در حافظه 
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 .ظاهر شودنمودار  تا شود ی  باید گزینه برای رسم نمودار می باشد. این بودن فعال بمعنای بودن غیرفعال و ی  بمعنای   ربودن
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 نمایش نمونه گیری های ذخیره شده بصورت جدول :

 می توان محتوای رجیسترهای نمونه گیری HMIو قرار دادن آن برروی   حه  Samplingاز منوی  Historical Data Tableبا انتخاب گزینه 

 م اهده کرد. مربوطه را از بافرهای شده

 

 

 Historical Data Tableجدول 
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 Historical Data Table  حه م خصات مربوط به 
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 Flash USBحافظه  بصورت فای  اکس  و همینطور عکس گرفتن از صفحه نمایش و ذخیره آن در انتقال ا العات نمونه گیری شده

 :بیرونی  

CSVخروجی فای  اکس  با فرمت 

bmpعکس گرفتن از صفحه و ذخیره آن با فرمت 

 

 بیرونی انتقال داد. Flash USBمی توان اطالعات را به حافظه  Buttonبا است اده از این دو 

 

 آالرمها :

شوند  پی ام مربوطه و تنظیم شده در این قست توس  ا مان بر  ON/OFFتنظیم کرده ایم    Alarm Setupی م خصی که در قسمت اگر بیتها

 روی   حه نمایش داده می شود.
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رجیستر  متن هر کدام از بیتهای این  ONبه  OFFاز به ازای ت ییر  . را می نویسیم PLCرجیستر  باید شماره Addressدر شکل باال   در محل 

 Activeو  Alarm History Tableثبت شده را می توان توس  ابزارهای  هایپی ام  ثبت می شود. Message Contentنوشته شده در قسمت 

Alarm List .م اهده کرد 

آالرمهای کنونی

آالرمهای ذخیره شده ق لی
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Active Alarm List
جدول نمایش آالرمهای کنونی

Alarm History Table
جدول نمایش آالرمهای ذخیره شده ق لی

 

 

 

 

  (User Level) ی هر کدامبرا Passwordو ت ریف  بران مختلفرت ریف سطوح دسترسی برای کا

 را انتخاب می کنیم Password settingگزینه  Optionsابتدا از منوی  برای هر سطح  های پیش فرضPasswordبرای تعریف 
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   در شکل زیر آمده است.  Button مربوط به Maintainگزینه    حه م خصاتبرای مثال 

اجازه     3را انتخاب کنیم   کلمه عبور شماره  4حداقل سطح دسترسی نوشته می شود. برای مثال اگر عدد  User security levelدر قسمت 

 ندارد. فعا یت اجازه 2شماره  و ی کلمه عبور فعا یت دارد

در همین سطح  HMIتنظیم شود  بعد از اینکه اپراتور کلمه عبور مورد نظر را وارد کرد   NO  اگر این گزینه بر روی  Set Low Securityقسمت 

 دوباره کلمه عبور مورد نظر را وارد کند. بعد از پایان کار  و در هنگام شروع کار انتخاب شود  اپراتور باید YESمی ماند. و ی اگر گزینه 
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 زیر می باشند : ارای موردی با عنوان  د Goto Screenگزینه هایی مانند شستی های 

 User’s security level will be set to low security after changing screen 

 قرار می گیرد. 0سطح  در HMIسطح دسترسی  Goto Screenچنانچه این گزینه فعال باشد  با ف ار شستی 

 ت ییر کلمه های عبور توس  اپراتور :
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 ن ان داده شده است. Passwod Table Setupر نحوه انتخاب گزینه در شکل زی

 

 دهد مه های عبور اشخاص دیگر را ت ییراین گزینه را نیز باید به ی  سطح دسترسی مرتب  کرد تا هر شخصی نتواند کل
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 را نیز ت ییر داد. 2و  6تخاب کنیم  می توان کلمه های عبور سطح را ان 4شماره مطابق شکل زیر می بینیم که چنانچه سطح دسترسی 

 

 

 

 

 PLCتوسط  HMI در حال نمایشتغییر صفحه 

 ند.در نظر گرفته شده ا PLCتوس   HMIرجیسترهایی برای عملکرد  Control Block  قسمت  Configurationدر   حه 
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 این رجیسترها شامل دودسته هستند

6- Control Block  فرمان از طرف :PLC  بهHMI 

2- Status Block  گزارش هایی از :HMI  بهPLC 

ن نام ی  رجیستر نوشته می شود . این رجیستر مربوط به عملکرد ت ییر شماره را بزنیم در مقابل آ .Screen Noبرای مثال اگر تی  مربوط به 

 را باز می کند. 4  حه  HMIقرار دهیم    D0را در رجیستر  4عدد   PLCبرای مثال اگر از طرف می باشد.  HMIبه  PLC  حه از 

 

های این رجیستر نوشته می  موس را بر روی این نقطه ها قرار دهیم شرح مختصری از کنترلقرار دارد   چنانچه  “ … “در مقابل هر گزینه عالمت 

 شود.
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را بزنیم   رجیستری در مقابل آن نوشته می شود که شماره   حه کنونی  .Screen Noاگر تی  مربوط به  Status Blockهمینطور در قسمت 

HMI ن رجیستر نوشته می شود.در ای 

 

 

 برنامه نویسی ماکرو :

 ایجاد کرد: HMIسه نوع ماکرو می توان در 

 ماکروها با قابلیت اجرای مستقل از جزئیات برنامه -6

 ماکروها با اجرا توس  تحری  اشیائ موجود در   حه -2

 ماکروها با اجرا توس  تحری  پنجره ها -4
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 ماکروها با قابلیت اجرای مستق  از جزئیات برنامه

 

 

 Initial Macro  این برنامه در هنگام روشن شدن :HMI می شود. اجرا 

 Clock Macro  این برنامه دائما با تاخیری که در   حه :Configuration .تنظیم می شود اجرا می شود 

 Background Macro  :عداد خطهایی که باید درهرسیکل اجرا شوند را تنظیم کرد.شوند و ی می توان درآن ت این برنامه دائما اجرا می 

 Submacro .زیربرنامه ای است که می توانیم از ماکروهای دیگر آنرا فراخوانی کنیم : 
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 ماکروها با اجرا توسط تحریک اشیائ موجود در صفحه

 

 

 ON Macro اگر بیت اختصاص داده شده به :Button .روشن شود  این ماکرواجرا می شود 

 OFF Macro  : اگر بیت اختصاص داده شده بهButton شود  این ماکرواجرا می شود. خاموش 

 Before Execute Macro  وقتی بر روی گزینه ایی در :HMI م  کنیم   این ماکرو اجرا می شود  

 After Execute Macro  بعد از  م  برروی گزینه ایی در :HMI .و برداشتن انگ ت از روی آن  این ماکرو اجرا می شود   
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 ماکروها با اجرا توسط تحریک پنجره ها

 

 

 Open macro  بخو و ی از ای : وقتی   حهHMI شد   این برنامه فق  ی  بار اجرا می شود. باز 

 Close macro  بخو و ی از ای : وقتی   حهHMI .بسته شد   این برنامه فق  ی  بار اجرا می شود 

 Screen Cycle Macro کروی مربوط به آن   حه باز می شود.ایی باز باشد  ما : چنانچه هر پنجره 
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 نحوه نوشتن ماکرو :

 انتخاب می کنیم. Optionsرا از منوی  Background Macroابتدا یکی از ماکروها را انتخاب می کنیم  برای مثال 

 

 

   پنجره زیر باز می شود Macro Commandگزینه بعد از انتخاب 

 

 پنجره زیر باز می شود. Commandبعد از کلی  بر روی گزینه  
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 در این قسمت می توان تابع مورد نیاز را انتخاب کرد.

 

 ها را باید انتخاب کرد .در این مرحله رجیستر



 DOPSoft)نرم افزار (های دلتا  HMI کاربردی جزوه آموزش  

 

 کرد . Updateبعد از وارد کردن رجیسترها باید ماکرو نوشته شده را 
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 :  HMIتوابع ماکرو در 

ArithmeticLogical

Bit Setting

Draw

File Access

Data transfer

Data Conversion

Comparison

FlowcontrolOthers COM port

 


