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 نوآوران صنعت پارسه

شرکت فنی و مهندسی 
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       HMI(Human Machine Interface)   تعریف سیستم مانیتورینگ :

به  باشند و فرایند کنترلی را آنالین و به تجهیزاتی گفته میشود که رابط بین انسان و ماشین آالت صنعتی می
نمایش میدهد و اپراتور میتواند پروسه ي صنعتی را مشاهده نموده و هم چنین  صورت گرافیکی به اپراتور

 .تواند تنظیمات و فرامین را از طریق مانیتورینگ به سیستم اعمال کندیم

 

 موارد کاربرد: 

 مشاهده و کنترل فرایند    _1

 دریافت آالرم و پیغام خطاها _2

 عیب یابی آسان _3

 پروسه ي کنترلیهاي مناسب به   SPارسال  _4

 ثبت آالرم ها و آرشیو نمودن آنها _5
 

 تقسیم بندي سیستم مانیتورینگ:

 گروه تقسیم میشوند. 2سیستم مانیتورینگ در حالت کلی به  

1_PC Base        soft ware  :  WinCC 

2_Panel Base    software : ProTool   &  WinCC flexible 

نگ توسط یک کامپوتر انجام میشود و صفحه گرافیکی همان صفحه نمایش کار مانیتوری PC  Baseدر سیستم 
در راس سیستم اتوماسیون صنعتی قرار دارد و معموال در اتاق کنترل مورد آن باشد. جایگاه  کامپیوتر می

.این نرم افزار قابلیت دانلود و آپلود ندارد و است مختص این سیستم   WinCCگیرد. نرم افزار  استفاده قرار می
 میشود.  RUNفایل پروژه  ,به محض تکمیل طراحی 

شود و جایگاه آن در زیر مجموعه و سطح  کار مانیتورینگ توسط پنل انجام می  Panel Baseدر سیستم  
تگاه نصب میشود و در کنار دس  Field. این سیستم در کنار تجهیزات است  PC Baseپایین تري از سیستم 
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دارد در نتیجه  قدرت   PC Baseقابلیت محدودتري از لحاظ حافظه، گرافیک و پردازش نسبت به سیستم 
 به مراتب بیشتر است.   Panelنسبت به   PCسیستم 

استفاده در هر دو  افرار قابل این است که این نرم   WinCC flexibleنکته قابل توجه در مورد نرم افزار 
باید توجه داشت که این نرم افزار قابلیت کمتري نسبت به نرم افزار  .است Panel Base و   PC Baseسیستم 

WinCC   براي سیستم هايPC Base  ددار. 

 

 انواع پنل هاي صنعتی زیمنس:

Micro Panel                   OP73 Micro_TP170 Micro_ TP177 Micro 

Mobile Panel                Mobile Panel 170_177_277 

Operator Panel             op73_op77_op170_op177_op270_op277 

Touch Panel                  TP 170_TP 177A _TP 177B_TP 270_TP 277 

Multi Panel                     MP177_MP270_MP277_MP 270_MP 377(19 inch)               

Basic Panel                   KTP 400_KTP 600_KTP 700_KTP 1000_KTP 1500 

Panel PC                        Panel PC 70_77_477_577_670_677_870_877 

PC                                    Personal Computer 

Simatic C7                      C7   635_C7 636-(Key & Touch)      
            

1. TD   (Text Display)  

 یرد.گ و در پروسه هاي صنعتی و کنترلی کوچک مورد استفاده قرار می استاین گروه جزء نمایشگر هاي متنی 

 :است چند نمونه از این گروهها به شرح زیر 

 

 
 2  

  
 

Rahmani.a.mft@gmail.com 

Meysam.zare.4@gmail.com 

 

mailto:Rahmani.a.mft@gmail.com
mailto:Meysam.zare.4@gmail.com


 
 

 

 مهندس عارف رحمانی

 مهندس میثم زارع

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

TD 200  

  مورد استفاده قرار می گیرد. PLC S7 200این نمایشگر در

 

                                                                

TD 100C 

 

TD 400C    

 کلید 15مناسب براي موارد کاربردي خاص با داشتن  
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TD Logo  

   .             میباشد  PLC Logo این مدل از پنل مخصوص 

 

 ویژگی این پنل ها:

 .force داراي قابلیتزمان پسورد و  تنظیم تاریخارزان قیمت، پیکربندي آسان، قابلیت 

 

 

2. OP    (operating  panel) 

د و در دو گروه گرافیکی و متنی گیر این گروه در پروسه هاي صنعتی کوچک و متوسط مورد استفاده قرار می
 . موجود است

 چند نمونه از این گروهها به شرح زیر میباشد:

OP7    
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OP 73 Micro                                         

 دارد. MPI/DPو قابلیت ارتباط از طریق   TD 200جایگزین مناسب براي 

 

OP 17                           

 .و داراي کلید هاي کنترلی و تابعی زیاد RS485و  RS232داراي درگاه ارتباطی 

 

OP 77B  

 ارتباط برقرار میکند و می تواند دیتا را با سرعت باال در شبکه انتقال دهد. plcاین پنل با برند هاي دیگر    
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OP 170 B 

 

OP 177 B DP 

 اشکال گرافیکی باال را ساپورت میکند. است ویکی از نمایشگر هاي قدرتمند که داراي صفحه لمسی 

 

OP  177 B PN/DP 
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OP 270 

 
 

OP 277   

 .ه شبکه هاي مختلف را داردگروه است که قابلیت اتصال بپیشرفته ترین مدل پنل در این 

 

 

 

3. TP   (Touch Panel) 

این گروه از نمایشگرها به صورت لمسی بوده و در سایز هاي مختلف موجود است و در پروسه هاي صنعتی بزرگ 
 گیرد. مورد استفاده قرار می

 چند نمومه از این گروه شامل :
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TP 177Micro 

 

 

TP 177A  

 است. RS422و  RS485و داراي پورت هاي ارتباطی  است mono colorاین نمایشگر به صورت 

 

TP 177B  

 .استگرافیک رنگی با کیفیت باال  داراي کهاین مدل از پنل بسیار پر کاربرد است 
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TP 277 

 
 

 

4. MP    (Multi panel) 

 و به صورت لمسی و کلیدي موجود است. است این گروه از نمایشگر ها جزء نمایشگر هاي پیشرفته

 چند نمومه از این گروه شامل :

MP 177 

 

MP 270 

              
 

 
 9  

  
 

Rahmani.a.mft@gmail.com 

Meysam.zare.4@gmail.com 

 

mailto:Rahmani.a.mft@gmail.com
mailto:Meysam.zare.4@gmail.com


 
 

 

 مهندس عارف رحمانی

 مهندس میثم زارع

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

MP 277 

 
 

MP 370 

 
 

MP 377 
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5. KTP (Key & Touch Panel) 

و به صورت   CEداراي سیستم عامل  این گروه از نمایشگرها جدید ترین محصوالت شرکت زیمنس هستند.
 لمسی و کلیدي در اندازه هاي مختلف موجود هستند.

  PLC 1200یا شبکه ي پروفینت جهت ارتباط با   PNاین مدل از پنل ها به دلیل دارا بودن پورت  :1توجه 

 بسیار مناسب هستند.

باال تري  داراي قابلیت گرافیکی  TPکه مدل هاي  دارد  TP و  KTPمدل  دواین سري از پنل ها   :2توجه 

 هم گرانتر هستند. بوده و از نظر قیمت  KTPنسبت به مدل 

 

KTP 400 

 

KTP 600 
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KTP 700 

 

 

KTP 1000 

 

TP 1000 
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KTP 1200 

 

 

TP 1200 

 

 

TP 1500 
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 موارد مهم در انتخاب پنل:

 سایز پنل   _1
 کیفیت گرافیکی _2
 تاچ یا کلیدي بودن  _3
 حجم حافظه  _4
 قابلیت ارتباط  شبکه اي  _5
 قابلیت داشتن کارت حافظه _6
 

  PLCبا   Panelروش هاي ارتباطی 

 : MPIاستفاده از پورت  _1

 .است MPI، ولی شبکه از نوع استو سوکت آن   Profibusتخهیز مورد نیاز براي این شبکه همان کابل 

است   MPIاز محدودیت هاي این شبکه میتوان عدم گسترش این شبکه نام برد چون نوع شبکه  :محدودیت ها

 .را ندارد،  ETقابلیت اتصال به تجهیزات دیگر مثل اینورتر و یا ، چون این شبکه مختص زیمنس استو 

 کم هزینه است. ،روي تجهیزات onboardبه دلیل وجود این پورت به صورت  مزایا:
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 : DPه از پورت استفاد _2

وجود دارد که از لحاظ سرعت بهتر است و همچنین قابل توسعه است و تمام   Profibusدر این ارتباط شبکه 
 و   MPIمتصل شوند. در پنل هاي زیمنس پورت به این شبکه میتوانند  است  DPتجهیزاتی که داراي پورت 

DP   مددر و فقط در نرم افزار مشخص می شود که این پورت  استمشتركMPI    یا DP   یا PPI   مورد
 استفاده قرار گرفته است.

 

 

 
 

  : LANارتباط از طریق پورت  _3

 در شبکه ي اترنت استفاده میشود و داراي سرعت باالیی است.
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 ارتباط از طریق پورت سریال: _4

 تعیین کرد که این پورت در مد سریال قرار گیرد.   Dip switchپین میتوان توسط  9روي همان پورت 
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 :  PCبا   Panelروش هاي ارتباطی 

 .انجام میشوداز روش هاي زیر  است وهدف از این ارتباط دانلود و آپلود پروژه 

 

   MPI/DPاز طریق پورت   PC Adapterاستفاده از   .1

 اما نکته اي که وجود دارد این است که تمام پنل ها از طریق این کابل قابل برنامه ریزي نبوده و باید به 

manual  .پنل مراجعه کرد 

 

 

  LANاز طریق پورت  .2

و   Panelبهترین  و کم هزینه ترین روش براي انتقال دیتا بین   ،باشد  LANدر صورتی که پنل داراي پورت 
PC  .است. 
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 ز طریق پورت سریال:ا .3

  manualدر بسیاري از پنل ها جهت دانلود یا آپلود پروژه حتما بایداز کابل دست سازي که نقشه ي آن در 
 خود پنل میباشد استفاده کنیم.
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 آموزش برنامه

WinCC flexible 
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 برنامه شروعآشنایی با محیط 

 

 

 

 کنید.را  مشاهده می SIMATIC WinCC flexible 2008صفحه شروع نرم افزار 

 نام دارد.  Start pageاین صفحه 

Create a new project with the project wizard :   در این حالت نوع  جدید کهساخت یک پروژه

م تنظیتوان به صورت مرحله به مرحله  دستگاه و نوع اتصال و تعداد صفحات و همچنین ساختار صفحات را می
 نمود.

Create an empty project  : کنیم و سپس به  فقط نوع دستگاه را مشخص می جدید کهساخت پروژه

 شود. رویم و سایر تنظیمات در محیط پروژه انجام میمحیط پروژه می

Open the most recently edited projects   توان پروژه هاي قبلی انجام شده را  می: از این قسمت
 و ویرایش نمود.مشاهده 
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Open an existing project  : پروژه هاي موجود در سایر درایو هاي سخت افزاري یا فلش مموري  توان می

 ها را جستوجو و مشاهده کرد.

Open a ProTool project  : توان پروژه هایی که توسط برنامه ي قدیمی  میProTool  است انجام شده

 را مشاهده و ویرایش کرد.

 

 ویزارد استفاده کرد. راحتی کار و سریع تر شدن مراحل پروژه بهتر است براي ساخت پروژه از قسمتبراي 

 

 

  ساخت یک پروژه

  .انتخاب می کنیم start pageرا  در  Create a new project with the project wizardگزینه 
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1-  select project type   

 با کنترلر است.   HMIاین صفحه مربوط به انتخاب نوع ارتباط  

 

 

 

 را انتخاب می کنیم. Small machineگزینه کنیم، استفاده می پروژهبراي انجام  HMIاگر از یک عدد 

 کنیم.را انتخاب میLarge machine در پروژه نیاز داریم گزینه  HMIاگر بیش از یک  

 کنیم.را انتخاب می Distributed operationمتصل است گزینه  HMIاگر از چند کنترلر که هرکدام به یک  

 Nextکنیم و با کلیک روي را انتخاب می  Small machineبراي آموزش نرم افزار و سادگی ارتباطات  گزینه 
 رویم.به صفحه بعدي می
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2- HMI device and controller 

 

 

مورد نظر را انتخاب کنیم. با کلیک روي  HMI) ، نوع ارتباط و نوع PlCصفحه می توانیم نوع کنترلر( در این 
هاي موجود را انتخاب  HMIقسمت مشخص شده در تصویر زیر یک پنجره باز می شود که در آن می توان انواع 

  .کرد

 

 
 23  

  
 

Rahmani.a.mft@gmail.com 

Meysam.zare.4@gmail.com 

 

mailto:Rahmani.a.mft@gmail.com
mailto:Meysam.zare.4@gmail.com


 
 

 

 مهندس عارف رحمانی

 مهندس میثم زارع

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

 

 می کنیم. OKرا انتخاب می کنیم و  ”TP 270 10 تاچ پنل مدل 

 

 

در قسمت هاي مشخص شده می توان نوع ارتباط و انواع کنترلر هاي موجود را مشاهده و تنظیم کرد. کنترلر ها 
 Nextمتفاوت است.  HMIاست و نوع ارتباط بسته به نوع  SIMATIC S7 300/400به صورت پیش فرض 

 کنیم و به صفحه ي بعدي می رویم.می

 
 24  

  
 

Rahmani.a.mft@gmail.com 

Meysam.zare.4@gmail.com 

 

mailto:Rahmani.a.mft@gmail.com
mailto:Meysam.zare.4@gmail.com


 
 

 

 مهندس عارف رحمانی

 مهندس میثم زارع

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

3-Screen Template  

 
 

 کنیم. در این صفحه ساختار اصلی تمامی صفحات را مشاهده می

فرض یک هدر براي نمایش اطالعات پروژه در قسمت باالي صفحه، پنجره مربوط به آالرم هاي به صورت پیش
 اند. صفحه انتخاب شده صفحهات درقسمت پایین سیستم در وسط، و راهبري

 

پیچیده نشدن موضوعات گزینه مربوط به راهبري صفحه و آالرم را  فعال براي آشنایی با محیط برنامه و براي
 رویم.کنیم و به صفحه ي بعدي میمی  Nextکنیم، سپس غیرفعال می
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4-Screen Navigation  

 

توانیم مشخص کنیم که این کار در محیط پروژه به تعداد مورد نیاز و به سادگی در این صفحه تعداد صفحات را می
 می کنیم و به صفحه بعدي میریم. Nextاست. قابل انجام 

5- System Screens  

 

توسط طراحان نرم افزار آماده شده  HMIصفحات سیستمی براي نمایش اطالعات و تنظیمات مربوط به پروژه و 
 است.

 باشند.این صفحات شامل لیست زیر می
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 System Screen  : قطع و وصل تبادل اطالعات با کنترلر، خروج از حالتRuntime  ، آماده شدن براي

 . دریافت برنامه، تغییر زبان

Diagnostic Screen  :نمایش خطاهاي سیستم. 

User Administration  :نمایش تعداد کاربرهاي سیستم و تنظیمات آن. 

 Project Information  :نمایش اطالعات پروژه . 

System Information  :نمایش اطالعات مربوط به HMI و کنترلر آن. 

 System Setting  :تنظیمات کنتراست ، کالیبره کردن تاچ، پاك کردن صفحه نمایش. 

 

 کنید.مشاهده می Runtimeمحیط شش صفحه سیستمی در

 

 کنیم.کلیک میNext هیچ کدام از صفحات را انتخاب نمی کنیم و روي  
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6- Libraries 

 

 این صفحه براي انتخاب کتابخانه هاي آماده نرم افزار است. هر سه کتابخانه موجود را با انتقال به قسمت 

Selected libraries کنیم.در سمت راست تصویر، انتخاب می 
 

7- Project Information 

 

کنیم سپس با و ... وارد می در این مرحله نام پروژه و نام تهییه کننده و در صورت نیاز یادداشتی در مورد پروژه
 کنیم و وارد محیط پروژه می شویم.مراحل ساخت پروژه را تکمیل می Finishکلیک روي 
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 محیط پروژه در برنامه

 
 

بعد از طی مراحل قبل وارد محیط پروژه در برنامه می شویم. قسمت هاي مختلف محیط برنامه در تصویر باال 
 مشخص شده است.

• Project  

سمت چپ تمامی ابزار هاي ویرایشی یک پروژه به صورت ساختار درختی قرار گرفته شده اند. این ابزار در قسمت 
ها به ترتیب صفحات پروژه، ارتباطات پروژه، مدیریت آالرم ها، دستورالعمل ها، آرشیو اطالعات، برنامه نویسی، 

، تنظیمات زبان، تگ هاي استراکچر و گزارشات، لیست تصاویر و نوشته ها، اطالعات کاربري، تنظیمات دستگاه
 مدریت نسخه هستند.
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• Work  

در قسمت میانی و باالي تصویر، ناحیه کاري قرار گرفته است. با انتخاب هر یک از زیرشاخه هاي موجود در شاخه  
 را Projectشود. میتوان چندیدن صفحه از قسمت نمایش داده می  Workمحیط آن در  Projectهاي اصلی

 باز می شوند. Workکرد و این صفحه ها در تب هاي مختلف در قسمت  انتخاب

 

• Tools 

در این قسمت که شامل اشیاي ساده، اشیاي تقویت شده، تصاویر و کتاب خانه است تمامی المان هاي مورد نیاز 
 براي طراحی صفحات گرافیکی لیست شده است.

 

• Properties 

ي مربوط به اطالعات و تنظیمات هر شی و المانی که در قسمت پنجره  Workدر قسمت میانی و پایین قسمت  
Work   ،انتخاب میشود، نمایش داده میشود. بسته به نوع المان یا شی انتخابی قسمت هایی مانند اطالعات کلی

 تنظیمات، انیمیشن و رویداد ها قابل مشاهده و تنظیم است.

 

• Output 

 ند و اخطار ها و خطاها در این قسمت قابل مشاهده است.هنگام اجراي پروژه، اطالعات کامپایل می شو

 

• Object 

 Workتمامی اشیاي استفاده شده در پروژه در این قسمت لیست می شود و براي مشاهده آنها در ناحیه کاري یا 
 ، کافیست روي آن شی مورد نظر در این قسمت کلیک کنیم.
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که در تصویر بعدي مشخص   viewدر صورتی که هر یک از پنجره هاي معرفی شده بسته شد می توان با رجوع به 
 شده است می توان پنجره هاي بسته شده را بازگرداند.

  Runtime کردنبراي فعال  فقط هنگام کامپایل کردن و   Outputتوصیه می شود براي مشاهده بهتر محیط از 
 شود.برنامه استفاده 

 

 

 

Screens 

یک پروژه از چند صفحه تشکیل می شود که اطالعات سیستم، متن ها، اشکال وتصاویر، باتن هاي فرمان، آالرم 
 نمایش داده می شود، تشکیل شده است.  HMIها و ... در این صفحات که در 

که این   Templateایجاد می شود و همچنین یک صفحه   Start Screenبا ایجاد پروژه یک صفحه به عنوان 
استفاده  Add screenصفحه الگوي اشتراکی میان تمام صفحات است. براي ایجاد یک صفحه جدید از گزینه ي 

 کنیم.می
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پنجره   باز می شود و می توانیم از workبا دابل کلیک کردن بروي صفحات موجود، صفحه مربوطه در قسمت 
Tools یاي مورد نیاز را به صفحه مربوطه انتقال دهیم. اش 

نمایان میشود.  Propertiesبا کلیک کردن بر روي قسمت خالی اي از صفحه گرافیکی تنظیمات آن در پنجره  
را مشاهده می کنید، که این  Start screenمربوط به صفحه گرافیکی  Properties  درتصویر بعدي پنجره

 تنظیمات این صفحه را نمایش میدهد. از Generalپنجره شاخه ي 

 

 

Template 

قرار داده شود در سایر صفحات  Templateکه در  objectالگوي اشتراکی میان صفحات است. هر   این صفحه
 به صورت واضح تبدیل می شود. Runtimeبه صورت غیرواضح نمایش داده می شود که این حالت در محیط 

براي نمایش خطاهاي سیستمی، System massege windows همراه بعد از ساخت پروژه پنجره اي به اسم 
 شود در سایر صفحات به صورت غیرواضح نمایش داده شود.در این صفحه قرار میگیرد که باعث می
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یه در آن  System massege windowsرا  در تصویر زیر مشاهد می کنید که   Start pageصفحه ي 
 صورت غیرواضح مشخص است.

 

 

 

 را به صورت واضح مشاهد می کنید. System massege windowsمی رویم و  Templateحاال به صفحه 

است و بهتر است که آن را از صفحه  گرافیکی پاك نکنیم تا  HMIاین ویندوز مربوط به پیغام هاي سیستم عامل 
فقط وقتی سیستم عامل   Runtimeم. در ضمن در محیط مواقعی که سیستم دچار خطا می شود متوجه شوی

 ظاهر می شود. System massege windowsپیام مهمی داشته باشد 
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توسط تب هاي باال صفحه می توانیم بعد از انجام تنظیمات در صفحات باز شده آن پنجره را ببندیم یا بین صفحات 
 حرکت کنیم.

 

 

 

نمایش داده نشود، به تنظیمات آن  Templateاگر بخواهیم در یک صفحه گرافیکی  اشیا و ابزارهاي موجود در 
کنیم. در همین قسمت را غیر فعال می Use templateگزینه   Generalصفحه گرافیکی می رویم و در شاخه 

 شماره صفحه گرافیکی، رنگ صفحه و نام صفحه  قابل مشاهده و تنظیم است.
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Comunication   
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دریافت میکند و  HMIدر این قسمت سه زیر شاخه وجود دارد که کنترلر توسط این سه قسمت فرمان ها را از 
 بازخورد ها را نمایش میدهد و تبادل اطالعات میکند.

 Tags 

داشته باشد باید در این قسمت با  HMIکه نیاز به نمایش و یا تغیر از طریق  PLCمتغیرهاي موجود در برنامه 
 مشخص کردن تایپ و آدرس و با نام دلخواه ایجاد شود. 

 کنترل کنیم. HMIفرض کنید براي برنامه ساده زیر می خواهیم تگ بسازیم تا در 

 

 

 را باز می کنیم و و تگ هاي برنامه را در سطر هاي جدول تگ وارد می کنیم. Tagsصفحه ي 

پنجره ي کوچکی  ▼نام تگ را وارد می کنیم. در مراحل بعدي در هر ستون با کلیک بر عالمت  Nameدر ستون 
 براي تنظیمات آن قسمت ظاهر می شود.

همان ارتباط ساخته شده در  Connection_1باید ارتباط تگ را مشخص کنیم.  Connectionدر ستون 
 پروژه است که کنترلر را تعیین کرده ایم.  ساخت ویزاد

  Connectionداشته باشند. براي ساخت این تگ ها در قسمت  HMIتگ ها می توانند ارتباط داخلی در خود 
 و بازخورد از آن را ندارند. PLCکنیم. این تگ ها قابلیت فرمان به را انتخاب می <internal tag >کلیک کرده و 
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مد نظر  Boolیم. که براي این مثال تایپ کن، تایپ یا وزن تگ ساخته شده را مشخص میData typeدر ستون 
 است.

 کنیم.آدرس تگ را در کنترلر مشخص می Addressدر ستون 

 

 1s     است که به صورت پیش فرض  PLCسیکل زمان آپدیت شدن این تگ با   Acquisition cycleدر ستون 
 است.
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ی ترن زمان یعنمد این قسمت را در کدر صورتی که پروسه حساس باشد و باید تغییرات خیلی سریع انجام شو
100ms دهیم. قرار می 

 با سایر ستون ها در بخش ها بعدي آشنا می شویم.

 

 Connection 

   Comunicationدر زیر شاخه ي  Connectionاین قسمت در هنگام ساخت پروژه انجام شده است. برروي 
 کنیم تا صفحه ي مربوط به آن باز شود.دابل کلیک می

 

 

 انتخاب شده است قابل مشاهده وتنظیم مجدد است. S7نام کانکشن ارتباطی و نوع درایور آن که در اینجا 
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 HMIو  PLCکنید اطالعات ارتباط با کنترلر در قسمت پایین صفحه و  همچنین آدرس همانطور که مشاهده می
تواند یکی از انواع مشخص شده در و رابط بین آنها در این قسمت قابل تنظیم هستند. ارتباط در این مدل می 

 تصویر زیر باشد.

 

 

 Cyclic 

 در این قسمت قابل مشاهده است.  HMIو   PLCلیست زمان هاي پیش فرض براي انتقال اطالعات بین 

 می توانیم بسته به نیاز زمان هاي پیش فرض را با نام دلخواه ایجاد کنیم.

 

است و براي پروسه هاي حساس و نیاز مند به سرعت انتقال  100msکمترین زمان ممکن براي انتقال اطالعات 
 از این سیکل زمانی در ساخت تگ ها استفاده می کنیم. ،باالي فرمان ها و بازخورد ها

 

 

 
 39  

  
 

Rahmani.a.mft@gmail.com 

Meysam.zare.4@gmail.com 

 

mailto:Rahmani.a.mft@gmail.com
mailto:Meysam.zare.4@gmail.com


 
 

 

 مهندس عارف رحمانی

 مهندس میثم زارع

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

Simple object 

 

 

 م.پردازیدر این قسمت انواع اشکال گرافیکی ساده نمایش داده شده است که به معرفی کوتاه درباره هر یک می

توانیم شکل هاي می line  ،polyline  ،polygon  ،ellipse  ،circle  ،rectangelطریق آبجکت هاي  از
 ساده گرافیکی با استفاده از هر کدام یا تلفیقی از چند مورد بسازیم.

ت ی توسط تگ و سایر امکاناکهر کدام قابلیت هاي تغییر رنگ درونی و تغیر رنگ خط دور یا تغییر رنگ دینام 
مانند حرکت کردن در صفحه یا ناپدید شدن و پدیدار شدن را دارا می باشند. همانطور که قبال گفته شده این 

 امکانات در قسمت تنظیمات هر آبجکت است.

بسته شده است با دابل کلیک کردن بر روي قسمت و هر آبجکت در صفحه  Propertiesدر صورتی که پنجره  
Work مینطور دابل کلیک مجدد، پنجره مربوط به این پنجره باز می شود. هProperties  بندد تا صفحه را می
Work .بزرگتر شود 
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 است.  Properties/Appearanceتنظیمات دایره انتخاب شده تصویر باال مربوط به قسمت 

 را انتخاب کنیم قسمت زرد رنگ به اصطالح نامرئی می شود. Transparentگزینه  Fill styleاگر در قسمت 

 مربوط به مکان واندازه شی است. Propertiesاز   Layoutزیر شاخه 

 براي چشمک زدن شئ تنظیم می شود. Flashingزیرشاخه 

ن در مثال تغیر رنگ دادن یا حرکت کرد امکانات پویانمایی براي اشکال قابل تنظیم است. Animationدر شاخه 
الزم به ذکر است تمام این پویانمایی ها  توسط تگ فعالیت  جهت هاي مختلف و ناپدید شدن و  پدیدار شدن.

 کنند. این تگ ها می توانند از تایپ هاي مختلف باشند.می

تغیر رنگ براي دایره ایجاد می شود. اگر تگ مربوط مقدار صفر داشته باشد   motor1در تصویر زیر توسط تگ 
 داشته باشد سبز می شود. 1و اگر مقدار  قرمز
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Text Field 

ابزار پرکاربرد براي نوشتن در هرکجا که نیاز است استفاده می شود. متن مورد نظر را در تنظیمات و شاخه  این 
General   در کادرText کنیم.تایپ می 
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توان در تنظیمات و در مسیر یا نامرئی دارد که می Transparentزمینه پس  فرضاین ابزار به صورت پیش
Properties/ Appearance  کادرFill style  را بهsolid فرض  تغییر داد. به صورت پیشAuto size  شده

 تواینم ابعاد کادر نوشته را تغییر دهیم.می Auto-sizingبا غیر فعال کردن  Layout زیر شاخه  است. در

 می توان اندازه قلم و فونت  حروف را مشخص کرد. Textدر زیرشاخه ي 

 را مانند  اشکال قبلی دارا است. Animationاین ابزار هم قابلیت 

 

 

 

Button 

از  Generalدهد. در شاخه ابزار بسیار کاربردي و مهم بعدي باتن است که کار شستی را براي ما انجام می
 یش با متن، به صورت تصویري و یا نامرئی تنظیم کرد.توان این باتن ها را به صورت نماتنظیمات می

است که  securityتنظیمات نیز عالوه بر آنچه تا کنون گفته شده داراي زیر شاخه   Propertiesدر قسمت 
 سطح دسترسی آن براي کاربرهاي مختلف قابل تعریف است.

 نیز هست.  Eventاراي شاخه کنید عالوه بر شاخه هاي قبلی در تنظیمات  دهمانگونه که مشاهده می

 از طریق این شاخه فرمان ها تعریف و محل و آدرس آنها در این قسمت تنظیم می شوند.

 

 
 43  

  
 

Rahmani.a.mft@gmail.com 

Meysam.zare.4@gmail.com 

 

mailto:Rahmani.a.mft@gmail.com
mailto:Meysam.zare.4@gmail.com


 
 

 

 مهندس عارف رحمانی

 مهندس میثم زارع

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

 

 

 باشند. کلیلک، فشردن، ازاد کردن پرکاربرد ترین هستند. Eventتوانند در هر یک از زیرشاخه هاي رخ دادها می

است. فانکشن ها بسیار متنوع وجود دارد که برحسب وظیفه براي هر زیر شاخه لیستی از فانکشن ها قابل تنظیم 
 شود.باتن، این فانکشن ها تنظیم می
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I\O Field 

 شود.این ابزار براي ارسال و نمایش اعداد و کارکتر استفاده می

سه مد ورودي، خروجی، و ورودي خروجی دارند که فرستنده بودن یا گیرنده بودن یا هردو را مشخص میکند. 
شود. همچنین در این قسمت تگ مربوط به آن، تایپ، تعداد انجام می General تنظیم مد در تنظیمات و شاخه 

می شود. سایر تنظیمات گفته شده براي  ) تعداد کارکتر آن تنظیمstringکارکترها، مقدار اعشار و براي کارکتر(
 این ابزار وجود دارد.

 

 

 

 سایر ابزارها

 انجام می شود.  Generalبه عنوان کلید دو حالته استفاده می شود. تنظیمات تگ در شاخه    Switchابزار 

 براي نمایش ساعت و تاریخ است. Date-time Fieldابزار 

 براي نمایش تصویر استفاده می شود. view  Graphicابزار

توان وارد کرد این ابزار سه تگ می Generalبراي نمایش گرافیکی تگ ها استفاده می شود. در شاخه   Barابزار 
توان براي حداقل و حداکثر متغیر براي نمایش مقدار جاري و دو تگ اضافه هم می Processکه تگ مربوط به 

 استفاده کرد.
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 شود را طراحی کنید.کنترل می  HMIکه از طریق   Step7برنامه استارت و استپ کردن یک موتور در  مثال:

 

 در قسمت سخت افزاري انجام میدهیم سپس  CPU براي  MPIبرنامه را می نویسیم و تنظیمات شبکه 
system data  و بلوكOB1 .را در سیمولیشن دانلود می کنیم 
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آدرس  flexibleاست و قبال در پروژه ایجاد شده در  2فرض به صورت پیش CPUمشاهده می کنید آدرس 
را در  flexibleدر سیمولیشن، زمانی که در  OB1و بلوك  system dataتعین شده است. با دانلود  2کنترلر 
 simulation)  با کنترلر مجازي ( محیط  Runtimeمجازي( محیط  HMIمی گذاریم ارتباط  Runtimeحالت 

 ) برقرار می شود و می توان فرمان ها را صادر کرد و بازخورد گرفت.

کنیم. تگ ها را براي این مثال مراحل ساختن تگ ها براي همین مثال قبال انجام شده و از تکرار آن خود داري می
 سازیم.می

تغییر می  stop و  startآوریم و و تکست آن ها را به در صفحه گرافیکی اصلی مطابق تصویر زیر دو باتن می
 دهیم.
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داشته باشد تکست نوشته  1، هنگامی که تگ تعیین شده براي این باتن مقدار  Text ONبا فعال کردن گزینه 
انجام  startingاین کار را با تکست  startشده در این قسمت بر روي باتن نوشته میشد. براي آشنایی بهتر براي 

 دهیم.می

 فانکشن براي فشردن این باتن ها را تعیین کنیم.بعد از این مرحله باید 

 کلیک می کنیم. Pressرویم و بر زیرشاخه می  Eventبه تنظیمات و شاخه  startابتدا براي باتن 

 

 

 

انتخاب می  Edit bitsرا  از شاخه  SetBitکنیم و از لیست فانکشن هاي باز شده بر روي سطر اول کلیک می
 کنیم.

این فانکشن به لیست اضافه می شود و باید تگ مربوط به این باتن را براي این  SetBitبعد از انتخاب فانکشن 
 فانکشن تعیین کنیم.
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زمینه آن نارنجی باشد یعنی باید در مورد آن اقدامی صورت گیرد که در اینجا در نرم افزار هرجایی که رنگ پس
 کلیک کرده و تگ <no value> شود مشخص شود. در قسمت  setباتن  باید تگی که قرار است بعد از فشردن

  کنیم.است را انتخاب می start motor1ساخته شده براي این باتن که 

 

این که تگ مربوط  .شودانجام می set ماند چون دستور می 1شود و می 1با این کار مقدار تگ بعد از فشده شدن 
بعد از فشردن هماره یک بماند درست نیست. در واقع وقتی یک شستی را می فشاریم تا زمانی که  startبه 

 منطقی می شود. 0مقدار  ،منطقی است و با رها کردن آن 1ر آن تمان روي شستی نگه داشته شود مقداسد

دهیم تا بعد از انجام می ResetBitهمین مراحل را براي فانکشن  Releaseبراي رفع این مشکل در قسمت  
 ریست شود.  startرها شدن باتن تگ 

 

 
 49  

  
 

Rahmani.a.mft@gmail.com 

Meysam.zare.4@gmail.com 

 

mailto:Rahmani.a.mft@gmail.com
mailto:Meysam.zare.4@gmail.com


 
 

 

 مهندس عارف رحمانی

 مهندس میثم زارع

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

 دهیم.انجام می stop motor1و تگ  stopتمامی مراحل ذکرشده را براي باتن 

در صفحه گرافیکی  I/O Fieldیک  ،حاال براي دریافت بازخورد جهت اطالع از روشن بودن یا خاموش بودن موتور
 آوریم.می

در آن نمایش داده شود یعنی موتور روشن  1یعنی موتور خاموش است و اگر  ،شوددر آن نمایش داده  0اگر مقدار 
 است. 

و تعداد   Decimalدهیم و تایپ آن روي را به آن اختصاص می motor1تگ  Generalدر تنظیمات و شاخه 
ز طریق خواهیم امی گذاریم چون نمی Outputرا روي   Modeکنیم. همچنین اعداد را روي یک عدد تنظیم می

 مقدار وارد کنیم.  I/Oاین 

 

 

 

تنظیمات اندازه فوت و محل  Textو زیر شاخه  Propertiesبراي بهتر شدن نمایش عدد در تنظیمات و شاخه 
 کنیم.نمایش را تنظیم می

 توانیم تغیرات رنگ ایجاد کنیم.می Appearanceدر زیر شاخه 

 

 
 50  

  
 

Rahmani.a.mft@gmail.com 

Meysam.zare.4@gmail.com 

 

mailto:Rahmani.a.mft@gmail.com
mailto:Meysam.zare.4@gmail.com


 
 

 

 مهندس عارف رحمانی

 مهندس میثم زارع

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

 

 

دیگر جهت  objectدر اینجا برنامه مورد نظر تمام شده است ولی براي آشنایی بیشتر با امکانات نرم افزار از دو 
 کنیم.نمایش وضعیت موتور استفاده می

خواهیم یک دایره به عنوان سمبلی از موتور داشته باشیم که هنگام روشن بودن موتور با رنگ سبز و زمان می
 قرمز نمایش داده شود. خاموش بودن آن با رنگ

کنیم و به تنظیمات آن می رویم. در شاخه یک دایره به صفحه گرافیکی اضافه می Simple Objectاز قسمت 
Animation   در زیر شاخهAppearance رویم و تگ میmotor کنیم، سپس در را در قسمت تگ وارد می

 کنیم.را انتخاب می Bitگزینه  Typeقسمت 
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 0کنیم. در سطر اول مقدار   ام مراحل باال در سطرهاي سمت راست کلیک کرده و دو سطر ایجاد میبعد از انج
رنگ سبز را  1زمینه قرمز و براي رنگ پس 0قرار می گیرد. براي مقدار   Valueدر ستون  1و سطر دوم مقدار 
 انتخاب می کنیم.

 

 قدار یک باشد رنگ آن سبز میشود.صفر باشد رنگ دایره قرمز و وقتی م motor1وقتی مقدار تگ 

 

 حالت بعد براي نمایش موتور استفاده از تصاویر اماده شده توسط نرم افزار است.

را درون صفحه  Symbol Libraryرویم و ابزار می Enhanced Objectsدر قسمت  Toolsدر قسمت 
 فرض این ابزار یک پمپ است.دهیم. تصویر پیشگرافیکی قرار می
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شود که در آن لیستی از تمامی تصاویر موجود مشاهد می Generalبا رفتن به تنظیمات این تصویر در شاخه 
 می رویم و یکی از اشکال موتورهاي موجود را انتخاب می کنیم. Motorبه قسمت 

 

 

 

مطابق تصویر زیر  Properties، در شاخه motor1براي ایجاد کردن تغییر رنگ براي این شکل وابسته به تگ 
Fill color mode  را روي گزینهShaded .تنظیم می کنیم 

 

 

 دهیم.مشابه تنظیماتی که براي تغییر رنگ  دایره انجام داده ایم، براي این سیمبل نیز انجام می
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 ببریم.  Runtimeبعد از چیدمان اشیا در صفحه گرافیکی باید برنامه را در حالت 

 
 

 Runtimeگذاریم تا بعد از باز شدن محیط می Runسیمولیشن را در حال  CPUکنیم، می saveحاال پروژه را 
 شویم.می Runtimeکنیم و وارد محیط ارتباط برقرار باشد. روي آیکون مشخص شده در تصویر زیر کلیک می
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گ دایره و سیمبل در تگ موتور قرار دارد و رن 0مشاهده می کنیم مقدار  Runtimeبعد از بازشدن پنجره 
 موتور به نشانه ي خواموش بودن قرمز است.

 

تغییر  startingشود و تکست باتن استارت به کنیم، موتور روشن میکلیک می startزمانی که روي باتن 
 شود. شود و مقدار تگ آن یک میمیابد. موتور روشن می
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 سوئیچ کردن بین صفحات گرافیکی

صفحه اصلی نمایش داده می  Runtimeشود. در زمان هر پروژه معموال از چندین صفحه گرافیکی تشکیل می
 شود. براي اینکه بتوانیم بین صفحات گرافیکی حرکت کنیم نیاز به یک باتن براي هر صفحه داریم.

بین صفحات حرکت  Runtimeخواهیم توسط چهار باتن در زمان فرض کنید چهار صفحه گرافیکی داریم و می
ایجاد   Add screenتوسط  Screensدهیم و سه صفحه دیگر از قسمت کنیم. پروژه مثال قبل را ادامه می

 نام صفحات را تغییر دهیم.   Renameکنیم. با کلیک راست کردن روي هر صفحه و انتخاب گزینه می
 

 

 

کردن روي هر صفحه در قسمت  با دابل کلیک کردن در قسمت خالی هر صفحه و یا با کلیک راست
Project/Screens  و انتخابProperties  شاخه و تنظیمات در  شویم. وارد تنظیمات آن صفحه می

General،  کنیم به صورتی که شماره صفحه را تنظیم میStart Screen   ادامه می  4و  به ترتیب تا  1شماره
 دهیم.
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 فحات موجود باشد بین صفحات حرکت کنیم. خواهیم توسط چهار باتن که در تمامی صمی

یک صفحه اشتراکی میان تمامی صفحات است، پس با قرار دادن  Templateهمان طور که قبال گفتیم صفحه 
 Templateگیرند. به صفحه باتن ها در این صفحه و با تنظیم فانکشن آنها، این باتن ها در تمامی صفحات قرار می

دهیم و تنظیمات تکست و اندازه رویم و مطابق تصویر زیر باتن ها را در این صفحه قرار میمی Screensدر شاخه 
 آنها را انجام می دهیم.

 

 

 در تنظیمات، فانکشن مربوط به باز کردن صفحه را تعریف کنیم. Eventبراي هر باتن در شاخه 

از شاخه  را ActiveScreenکشن  فان Click قسمتو مطابق شکل در   Start screenتنظیمات باتن  در
Screens کنیم.انتخاب می 
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 انتخاب کنیم. Screen nameرا در قسمت  Start screenصفحه گرافیکی 
 

 
 

 دهیم.این مراحل را براي باتن هاي بعدي انجام می

 رویم.برنامه می Runtimeکنیم و به محیط می saveدهیم و پروژه را این کار را براي سایر صفحات انجام می

 

  پروژه قرار  می گیرد.  Over viewرویم. نام هر صفحه در قسمت با زدن باتن هر صفحه به صفحه مورد نظر می
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است  Screen Templateدلیل قرار گرفتن نام هر صفحه در باالي صفحه، تنظیمات ساخت پروژه در مرحله 
 براي صفحات ساخته است. Over viewکه یک 

 

Over view   شامل لوگو زیمنس در سمت چپ و تاریخ و ساعت در سمت راست و یک تکست در وسط که نام
 دهد.صفحه را نمایش می

 

 است. over viewالین مشکی رنگ مرز 
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که از  setpointمانیتور کنیم. چنانچه سطح مخزن از مقدار  HMIخواهیم سطح یک مخزن را در می مثال:

 روي صفحه نمایش داده شود. level is high کنیم بیشتر شود متن وارد می HMIطریق 

 

 نویسیم و در سیمولیشن دانلود می کنیم. می Step7برنامه کنترلی را در 

و  MD6حافظه ي  Setpointدر نظر گرفته شده است. براي  0.0و سطح پایین آن  15.0سطح باالي مخزن 
تعیین  M0.3آدرس دهی شده است و بیت مقایسه این دو مقدار  MD2حافظه  FC105براي خروجی بلوك 

 شده است.

 

 

 تگ هاي مورد نیاز را می سازیم.
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آوریم و تنظیمات آنها را مطابق می  Textو یک  I/O Fieldو  یک  Barرویم و یک ابزار می  page 2به صفحه 
 دهیم.مراحل زیر انجام می

 

Bar  در تنظیمات و شاخه :General تواند کنیم. این مقادیر میمقادیر ماکزیموم و مینیموم بار را مشخص می
 توسط اعداد یا توسط تگ مشخص شود.

دهیم.  براي نمایش بهتر مقایر است را می FC105تگ مربوط به سطح تانک که خروجی بلوك  Processبراي  
 رویم و تنظیمات زیر را انجام می دهیم.می Scales به زیر شاخه  Propertiesدر تنظیمات بار و شاخه 
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I/O Field  تگ :Setpoint level  دهیم. براي حد مجازسطح را به این ابزار اختصاص می 

می شود و قابل  مقداردهی HMIبیشتر شود آالرم ظاهر شود. این تگ توسط کاربر در  مقدار وقتی سطح از این
 تغییر است.

 است.   15.00این تگ مقدار حقیقی ( اعشاري) است. ماکزیموم مقدار ممکن توجه داشته باشید که 

تغییر دهیم تا  99.99را به صورت   Format patternاین ابزار باید  Generalدر قسمت تنظیمات و شاخه 
 بتوانیم عدد اعشاري وارد کنیم. Runtimeدر زمان 

 

 انجام دهیم. Propertiesتوانیم تنظیمات فونت و رنگ را در قسمت می

را باالي آن قرار  Setpointاستفاده و تکست  Textاز ابزار  I/O Fieldهمچنین براي مشخص شدن وظیفه این 
 دهیم.
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تعیین شده توسط کاربر بیشتر شد، پیامی به شکل زیر باید در صفحه  setpointصورتی که سطح مایع از مقدار 
 ظاهر شود.

 

 

ي کنیم. توجه داشته باشید که تکست باید روره نیاز داریم. شکل باال را ایجاد مییک ابزار تکست  و یک شکل دای
)  در تصویر زیر می توانیم توالی قرار Arrange(   اگر چنین نبود توسط ابزار هاي مشخص شده دایره قرار گیرد.

 گرفتن چند شی را روي هم تنظیم کنیم.

 

و زیر شاخه  Animationرد. در تنظیمات این دو، به شاخه دا  Animationهر دو ابزار نیاز به تنظیمات 
visibility رویم و این قسمت را می Enabled کنیم و تگ نمایش آالرم  را در قسمت تگ اضافه می کنیم. می

 با انتخاب سایر گزینه ها مطابق تصویر کار اتمام میابد.
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 کنیم.برنامه را اجرا می

Setpoint  دهیم و توسط سیمولیشن در قرار می 12.0را روي عددStep7  با تغیر مقدارPIW752  که
 تغییر میکند. Barورودي سنسور آنالوگ است، مشاهده می کنیم که سطح 
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 آالرم پدیدار می شود.   12.0و با رسیدن به مقدار 

 

 

 ل آن گرافیک بهتري ایجاد کنیم.را روي یک شکل تانک قرار دهیم و با حذف اسکی Bar  توانیم اینمی

 ( مانند انتخاب شکل موتور در مثال قبل)  یک شکل تانک می آوریم. Symbol Libraryتوسط ابزار 

را غیر  Elementsمی رویم و تمامی تیک هاي قسمت  Properties/ scalesدر قسمت  Bar در تنظیمات 
توانیم رنگ این بار را تغییر دهیم دهیم. میرا روي شکل تانک مطابق تصویر قرار می  Barکنیم و این فعال می

 تا هماهنگی بیشتري با تانک داشته باشد.

براي نمایش میزان دقیق سطح استفاده کنیم. تگ مربوط به سطح را به آن  I/O Fieldتوانیم از یک ابزار می
 دهیم. اختصاص می

دهیم تا مشخص شود این اعداد مربوط به سطح است. همینطور تنظیمات رنگ را براي آنرا در باالي تانک قرار  
 دهیم.این ابزار انجام می
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سه شکل موجود را جهت انتقال راحت تر و جابه جا کردن، به صورت یک شکل گروهی  ،بعد از انجام این تنظیمات
 آوریم.در می

روي کیبرد و کلیک کردن  Shiftانتخاب کنیم. با نگه داشتن  کردن اشکال با هم، باید هر سه آنها را Groupبراي 
کنیم. همینطور با نگه داشتن کلیک چپ و حرکت در صفحه در صورتی که روي شی ها، آنها  را با هم انتخاب می

لیک کتوان این کار را انجام داد. بعد از انتخاب اشیا مورد نظر روي آنها کادرکشیده شده کل اشیا را در بر گیرد می
 زنیم.را می  Groupکنیم و گزینه راست می

 کنیم. Ungroupتوانیم آنها را بعد از آن با کلیک راست کردن مجدد روي گروه تصویر می 

 

 

 

 

 بینیم.شویم و نتیجه را میمی Runtimeبعد از این مرحله وارد محیط 
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توسط ترمینال هاي ورودي دیجیتال درایو که فرمان  . MM420کنترل یک درایو میکرومستر زیمنس مثال: 

 DIN3و فرمان ریست شدن خطا به  DIN2و فرمان چپگرد و راستگرد را به  DIN1هاي روشن و خاموش را به 
 متصل شده اند. PLCدیجیتال   کنیم. این ورودي هاي درایو به خروجی هايارسال می

استفاده شده است. ، است PLCکه متصل به خروجی آنالوگ براي کنترل سرعت از ورودي آنالوگ اول درایو 
 قابل تغییر است.  Hz 90تا  Hz 0فرکانس موتور  بین 
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کنیم. فرمان ها از ایجاد می Tagsنویسیم و تگ هاي مورد نیاز را  در قسمت می Step7برنامه کنترلی را در 
 شود.ایش داده مینم HMIدر   PLCشود و بازخوردها از داده می PlCبه  HMIطریق 

 Enhanced objectsو در قسمت  Toolsشویم. در پنجره آشنا می winCC flexibleدر  Sliderابتدا با ابزار 
 دهیم.به صورت اسالیدري تغییر می را قدار یک تگم ممیتوانی  راست. توسط این ابزا Sliderاولین ابزار 

 

 

 

کند و فقط تگ هایی با تایپ یا اعشاري را قبول نمی Realتگ با تایپ  ،نکته قابل توجه این است که این اسالیدر
Int  یاDint کند. بلوك را پشتیبانی میFC106   درStep7  ،که بلوك مربوط به اسکیل خروجی آنالوگ است

ابتدا به عدد  Step7خواهد. پس باید تگ مربوط به این اسالیدر در می Realورودي با تایپ عدد حقیقی یا 
 استفاده شود. FC106قیقی تبدیل شود و آن عدد حقیقی براي ورودي بلوك ح

 حاال برنامه کنترلی را می نوسیم: 
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 کنیم. ایجاد می Tagsرودي ها و خروجی هاي الزم تگ ها را در قسمت وبا توجه به 

 

 

 

 کنیم.صفحه گرافیکی را طرحی می

تگ   Generalمی آوریم و در تنظیمات و شاخه  Simple Objectدر صفحه ي گرافیکی سه ابزار سوییچ از 
 دهیم.هاي سوئیچ را به آنها اختصاص می

 

 

 

 کنیم.لیبل و تکست آن براي قسمت روشن و خاموش را تنظیم می
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دارد را  Dintکه تایپ  MD2را تنظیم کرده و تگ   0نیمومو می 90آوریم و مقادیر ماکزیموم یک اسالیدر می 
 دهیم.اختصاص می Processبه قسمت 
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است را به  SIMATICلیبل اسالیدر را که به صورت پیشفرض  Properties/Designدر تنظیمات و مسیر 
Frequency دهیم. تغییر می 

رویم. از این قسمت مقدار دقیق اسالیدر که می Properties/Layoutبراي تغییر شکل کلی اسالیدر به مسیر 
 توان غیر فعال کرد.اده می شود و همچنین لیبل اسالیدر را میدر پایین آن نمایش د

 

 

 

دهیم. و درایو در صفحه قرار می PLCتصویري از  Graphics viewبراي نشان دادن نوع کنترل با استفاده از ابزار 
 PCشکل دلخواه را از هارد دیسک  ،و با کلیک در قسمت مشخص شده در تصویر Generalدر تنظیمات و شاخه 

 کنیم.انتخاب و به صفحه گرافیکی اضافه می
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 قرار دارد، در مسیر  Graphicsو در قسمت  Toolsکتابخانه تصاویر نرم افزار که در ویندوز   همچنین در قسمت
WinCC flexible image folder/ Symbol Factory Graphics/ Symbol Factory True colors/Motors 

 کنیم.صفحه اضافه میتصویر یک موتور را به 
 

 
 

 کنیم تا ارتباط آنها را نشان دهیم.سه تصویر را به هم متصل می Lineتوسط ابزار 

 دهیمبه سفید تغییر می Generalرنگ پس زمینه صفحه گرافیکی را در تنظیمات آن و شاخه 
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کنیم و آن را در قسمت یا مستطیل استفاده می Rectangelبراي نمایش روشن و خاموش بودن موتور از یک 
کنیم به رنگ این مستطیل را داینامیک می motor On/Off  دهیم. با استفاده از تگسفید رنگ موتور قرار می
 باشد رنگ آن قرمز و اگر موتور روشن باشد رنگ آن سبز باشد. 0طوري که اگر مقدار تگ 
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ها روي موتور باشد و در  LEDطراحی کنیم به طوري که این  LEDاهیم دو خوبراي نمایش چپگرد و راستگرد می
 LEDروشن شود و در صورتی که موتور چپگرد بود  RIGHTمقابل تکست  LEDصورتی که موتور راستگرد بود 

 در صورتی که موتور خاموش بود هر دو خاموش باشند.روشن شود و  LEFTمقابل تکست 

 کنیم.، شکل زیر طراحی می Textو  ابتدا به وسیله ابزار دایره

 

 

 

چپگرد و راستگرد  LEDاستفاده کنیم. براي  motor left/rightها باید از تگ  LEDحاال براي داینامیک کردن 
 مانند تصاویر زیر تنظیمات را انجام دهیم.
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چپگرد روشن و راست گرد خاموش است  LEDداشته باشد  1مقدار  motor left/rightبا این کار هر وقت تگ 
راستگرد روشن و چپگرد خاموش است، ولی اینجا یک چالش داریم. چناچه گفته  LEDباشد  0و اگر مقدار تگ 

 خاموش باشند.   LEDخواهیم وقتی موتور خاموش است هر دو شد می

وي این دو دایره موجود قرار دهیم. نکته براي این کار باید دو شکل دایره دیگر دقیقا با همان ابعاد قبل بسازیم و ر
 0مقدار  motor On/Offاینجا است که این دو دایره قرار نیست تغیر رنگ بدهند بلکه باید در صورتی که تگ  

 ناپدید شوند. ،شد 1داشته باشد پدیدار شوند و  در صورتی که مقدار این تگ 

کنیم و بعد در می Copyوي آن کلیک راست کرده و براي اینکه شکل دایره دقیقا با حالت قبل یکی باشد، ر
کنیم. چون دایره هاي قبلی را براي تغییر رنگ تنظیم کرده ایم می Pasteقسمت خالی صفحه کلیک راست و 

 تغییر رنگ این دایره هاي کپی شده را پاك کنیم. Animationباید تنظیمات 
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رویم و تنظیمات مشخص شده در تصویر را ایجاد می Visibiltyآن در شاخه  Animationسپس در تنظیمات  
 کنیم.می

 

 

 

 داشته باشد این دایره ها ظاهر میشود.  0مقدار  motor On/Offبا این کار زمانی که تگ 

 

 
 77  

  
 

Rahmani.a.mft@gmail.com 

Meysam.zare.4@gmail.com 

 

mailto:Rahmani.a.mft@gmail.com
mailto:Meysam.zare.4@gmail.com


 
 

 

 مهندس عارف رحمانی

 مهندس میثم زارع

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

به درستی عمل  Runtimeبراي اینکه این قسمت را تست کنیم و ببینیم که تنظیمات انجام شده در هنگام 
 Saveکنیم. ابتدا پروژه را استفده می  WinCC flexibleور موجود در داخل برنامه از محیط سیموالت ،میکند

 کنیم.کرده و بعد بر روي آیکون مشخص شده در تصویر زیر کلیک می

 

 

 

برنامه و سیموالتور آن باز میشود. پنجره مشخص شده با کادر قرمز در تصویر زیر سیموالتور  Runtime  محیط
 است.

 

 

 

کنیم و انتخاب می Tagsرا از ستون  motor left/rightو  motor On/Offدر محیط سیموالتور تگ هاي 
 کنیم.مشاهده می Runtime  داده و نتیجه را در محیط 1و  0مقدار  Set valueاز ستون 

 .خاموش هستند LEDکنید موتور خاموش است و چراغ مربعی آن قرمز است و  همچنین هر دو مشاهده می
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 دهیم.می 1مقدار  Set valueرا در  motor On/Offحاال در محیط سیموالتور تگ 

 

 

 1را  motor left/rightراستگرد آن روشن میشود. حاال مقدار تگ  LEDکنیم موتور روشن و مشاهده می
 کنیم.می

 

 

 

 پس برنامه مربوط به این قسمت درست تنظیم شده است.
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کنیم. براي آوردن این ابزار در ویندوز براي نمایش فرکانس موتور استفاده می Gaugeدر مرحله بعدي از یک 
Tools  و قسمتEnhanced Object .می رویم 

 

 

 

خواهیم رنگ دایره این گیج تغییر دهیم. ثانیا می 90تا  0اوال باید رنج تغییر این گیج را برابر با رنج فرکانس یعنی 
 قرمز بشود. 90تا  76نارنجی و از  75ا ت 51سبز و بین  50تا  0در فرکانس 

دهیم و از همین قسمت این ابزار قرار می Generalرا در تنظیمات و شاخه  slider frequencyتگ   ابتدا
 کنیم.پاك می ،است SIMATIC لیبل را که 

 کنیم.را وارد می  0و مینیموم  90مقدار ماکزیموم   Scaleو زیر شاخه Propertiesدرشاخه  

شوم قابلیت تغییر رنگ براي این ابزار وجود ندارد. در تنظیمات برویم متوجه می  Animationوقتی به شاخه 
شویم. با صرف کمی وقت و جستوجو در سایر امکانت این ابزار و کمی خالقیت حاال با یک چالش دیگر مواجه می

 توانیم از پس این چالش برآییم.می

 دهیم.تغییر زیر را انجام می Appearanceو زیر شاخه  Propertiesدر تنظیمات و شاخه 
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 تمام پس زمینه این ابزار ناپدید می شود.

 حاال باید یک ابزار دایره بیاوریم و زیر این ابزار قرار دهیم و رنگ آن را داینامیک کنیم. 

روي دایره راست کلیک کرده و از  ،دگیرد و براي اینکه دایره در زیر این ابزار قرار گیردایره روي این گیج قرار می
 کنیم.را انتخاب می Bring to Backgroundگزینه  Orderقسمت 
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دهیم. تگ استفاده شده براي تغییر به صورت زیر انجام می Animationسپس تنظیمات رنگ دایره را در شاخه 
 است. slider frequencyرنگ دایره همان تگ فرکانس یعنی  

 

 

 

 کنیم.م این تغییرات گیج را روي دایره تنظیم میبعد از انجا

 کنیم تا براي تست کردن آماده باشد.می  Saveتمامی مراحل پایان یافته و حاال پروژه را 

 

دهیم و بعد قرار می  Runرا در مد  CPUرا در سیمولیشن آن دانلود کرده و  Step7تمامی بلوك هاي برنامه 
 کنیم.کنیم و توسط سوییچ ها و سالیدر سیستم را کنترل میرا بازمی  Runtimeمحیط 
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 انتقال مستقیم تگ ها

  ساخت ایستگاهHMI  در برنامهStep 7 

در پروژه هایی با مقادیر تگ و متغییر هاي کنترلی بیشتر، ایجاد کردن تگ ها به روش گفته شده زمان بر است و 
 step7توانیم از احتمال اشتباه در مشخص کردن آدرس و تایپ آنها وجود دارد. براي انتقال مستقیم تگ ها می

 کنیم. HMIاقدام به ساخت یک استیشن براي 

فراخوانی کرده ایم.  OB1نوشته ایم و این تابع را سه بار در در  FBبراي پمپ و موتور در  فرض  کنید یک تابع
 شود.براي فراخوانی ها ساخته می DBسه 

 را  در تصویر زیر مشاهده می کنید. FB1تابع نوشته شده در 
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 به این تابع ها DB3تا  DB1و اختصاص  OB1فراخانی تابع در 
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 Insert Newروي شاخه اصلی پروژه کلیک راست کرده و در  Step7در  HMIبراي ساخت یک ایستگاه 

Object    گزینهSIMATIC HMI Station  کنیم.را انتخاب می 

 

 

 کنیم.در پنجره باز شده نوع دستگاه را انتخاب می
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را با کلیک راست روي این  WinCC flexibleشود. محیط برنامه ایستگاه مورد نظر در زیرشاخه پروژه ساخته می
 کنیم.باز می Open objectایستگاه و انتخاب گزینه 

 
 

هیچ تگ و ارتباطی  Connectionو قسمت   Tagsکنیم که در قسمتمشاهده می flexibleدر محیط برنامه 
 وجود ندارد.
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را  SetBitفانکشن  Eventمات در قسمت آوریم. و در تنظیمی  Buttonرویم و یک ابزار به صفحه گرافیکی می
 کنیم.روي محل انتخاب تگ کلیک کرده و بر قسمت مشخص در تصویر زیر کلیک می کنیم.اضافه می

 

 

 

توانیم مستقیما به را می  Symbol Tableها و همچنین  DBبا رفتن به مسیر زیر تمامی پارامتر هاي موجود در 
 عنوان تگ انتخاب کنیم.

 

 

 

 رود.می Tagsشود و تگ انتخاب شده در قسمت ایجاد می PLCبا انتخاب اولین تگ، کانکشن ارتباطی با 
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 توان انجام داد.هم می  Symbol tableاین کار را براي پارامتر هاي موجود در 

 

  ادغام کردن پروژه يflexible   باStep 7 

 Step7و برنامه  WinCC flexibleتوان دو پروژه مانیتورینگ و برنامه نویسی که در برنامه در این قسمت می
 Symbolها و همچنین  DBبا ادغام کردن آنها به پارامتر هاي موجود در  ساخته شده است را با هم ادغام کرد.

table  درStep7 کنیم.دسترسی پیدا می 

 کنیم.آن ادغام می Step 7 را با برنامه  420میکرومستر مثال حل شده براي درایو 

روي گزینه  در نوار ابزار ویندوز برنامه،  Projectباز می کنیم و در قسمت  مثال را در فلکسیبل ابتدا پروژه
Integrate in Step7 کنیم.کلیک می 
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 کنیم.را انتخاب می Step7در پنجره باز شده پروژه 

 

 

 

به پروژه اضافه  Deviceکنیم که یک کنیم و مشاهده می، پروژه را باز میStep7بعد از اتمام بارگیري برنامه 
 شده است.

 
 

بینیم به یک ابزار اختصاص دهیم می  WinCC flexibleهمچنین در صورتی که مانند قبل بخواهیم تگی را در 
 .اضافه شده، در لیست قرارگرفته است Step7که پروژه 
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Alarm managemet 

یکی از قسمت هاي خیلی مهم در پروژه ها بحث آالرم ها است. توسط این بخش خطاها و آالرم هاي سیستم را  
سازمان دهی  ،مدریت کرده و چیدمان مناسب همراه با پیام هاي مشخص در صورت بوجود آمدن انواع خطاها

 شود.می

 
 

تقسیم   Discrete Alarm  و آالرم دیجیتالAnalog Alarm پیکربندي آالرم ها به دو قسمت آالرم آنالوگ 
 شوند.می

 
 91  

  
 

Rahmani.a.mft@gmail.com 

Meysam.zare.4@gmail.com 

 

mailto:Rahmani.a.mft@gmail.com
mailto:Meysam.zare.4@gmail.com


 
 

 

 مهندس عارف رحمانی

 مهندس میثم زارع

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

 Discrete Alarms  

را باز  Alarm Managementدر شاخه  Discrete Alarmsبراي پیکر بندي آالرم هاي دیجیتال  صفحه 
 کنیم.می

 

 

 

کالس  Classشماره آن و در ستون  numberمتن مربوط به آالرم، در ستون  Textدر صفحه باز شده در ستون 
 کنیم.یا گروه آالرم را مشخص می

) دسته بندي کرد. براي نمایش  Warning) و رویداد (   Errorبه طور کلی آالرم ها را میتوان به دو کالس خطا (
 شویم.ستفاده کرد که در ادامه با آن آشنا میاین آالرم ها میتوان از تنظیمات و رنگ بندي خاص همان گروه ا

وجود دارند که خطاهاي سیستمی هستند.  Diagnostic Event و  Systemدو کالس دیگر از آالرم ها به اسم 
جهت دانلود برنامه  PCدچار مشکل شده باشد یا ارتباط با   PLCخطاي سیستمی مانند حالتی که ارتباط شبکه با 

الس توانیم این کشوند و نمی ... . این خطاها به صورت پیش فرض شناسایی و نمایش داده میبرقرار نشده باشد و 
 از آالرم ها را انتخاب کنیم.

محل مشخص شدن تگ مربوط به آالرم ها است. توجه شود که براي نمایش و شناسایی  Trigger tagستون 
 Wordص شود سپس هر گروه از این آالرم ها در یک آالرم هاي برنامه نویسی شده، باید ابتدا گروه آالرم ها مشخ

ایجاد کرده و در این  Dwordیا  Word از حافظه به صورت بیتی قرار گیرند. سپس تگ با تایپ  Dwordیا 
 کنیم.قسمت وارد می
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داده شده را قرار  Dwordیا  Wordدر تگ  که شماره بیت مربوط به یک آالرم خاص Trigger Bitستون 
و شماره آن و کالس و وضعیت آن  در Text د. زمانی که این بیت فعال شود عبارت نوشته شده در مشخص میکن

 جدول آالرم ها نمایش داده می شود.

آدرس این بیت از حافظه را نمایش می  Trigger Addressمشخص شود در ستون   Trigger Bitهنگامی که 
 دهد.

 ایجاد شده است.  MW20از آالرم ها در آدرس   wordد یک یک تگ براي آالرم ها ایجاد می کنیم. فرض کنی
 

 
 

ایجاد  ،با بیت هاي تگ ساخته شده ،می رویم و چند آالرم با پیام ها متفاوت Discrete Alarmsبه صفحه ي 
 می کنیم.
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داراي   15شماره  Trigger Bitو  M21.0در این تگ داراي آدرس   0شماره  Trigger Bitتوجه شود که 
 است. M20.7 آدرس 

 

 Settingبراي ایجاد تغییرات رنگ براي نمایش آالرم هاي مختلف با توجه به وضعیت آنها ابتدا باید در زیرشاخه 
را فعال  Use Alarm Class Colorsبرویم. گزینه  Alarm Settingو در صفحه  Alarm managementاز 

 می کنیم.
 

 

 

 Alarmرویم و صفحه  می  Alarm managementاز  Settingبراي مشخص کردن رنگ آالرم ها به زیرشاخه 

Classes .را باز می کنیم 
 

 

 

 کالس هاي مختلف لیست شده است که براي برخی گروه ها امکان تغییرات رنگ وجود دارد.
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 نمایان می شود که وضعیت آن آالرم را بیان میکند: ،حروف اختصاري هنگام رخ دادن هر نوع آالرم

• C .خطا رخ داده است و  برطرف نشده است : 

• CD .خطا رخ داده است و برطرف شده است : 

• CA .خطا رخ داده است و تایید شده است : 

• CDA .خطا رخ داده است و تایید شده است و برطرف شده است : 

ها  Warningامکان پذیر است و  Errorیا تایید کردن فقط براي کالس  Acknowledgmentنکته: قابلیت 
 تایید شدن ندارند.

 

 Runtimeنمایش آالرم ها در محیط 

 Alarm View 

نام دارد به صورت ثابت در  Alarm Viewبراي نمایش آالرم ها دو نوع جدول طراحی شده است. نوع اول که 
وع خطا در جدول نمایش داده می شود. معموال از این قسمت در صفحه گرافیکی باقی می ماند و در صورت وق

 قرار دارد. Enhanced Objectو   Toolsصفحه اي جداگانه استفاده می شود. این جدول در قسمت 

 

 

 

 
 95  

  
 

Rahmani.a.mft@gmail.com 

Meysam.zare.4@gmail.com 

 

mailto:Rahmani.a.mft@gmail.com
mailto:Meysam.zare.4@gmail.com


 
 

 

 مهندس عارف رحمانی

 مهندس میثم زارع

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

ایجاد شده، آالرم هاي رخ داده را مشاهده  Alarmمحیط سیموالتور نرم افزار را باز کرده و با عدد دادن به تگ 
 کنیم.می

 

 

 مقدار تگ را به صورت باینري وارد کنیم. ،نمایش داده می شود Binباینري که با  Formatمی توانیم با انتخاب 

نمایش  ،با رنگ زرد، همان گونه که تنظیم شده اند Warningها با رنگ قرمز و  Errorمشاهده می کنید که 
 داده شده اند.

 را صفر می کنیم و نتیجه را می بینیم.با رفع آالرم رنگ آن تغییر میکند. مقدار تگ 
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رفع شده است. همچنین وضعیت خطا با نمایش  Warningمشاهده می کنیم که رنگ خطاها تغییر کرد ولی 
CD .نشان دهنده ي از بین رفتن خطا است 

 همانگونه که می بینید این خطاها تا زمانی که تایید نشوند در صفحه باقی می مانند. 

 

 خطاتایید کردن 

 براي تایید کردن خطا دو راه کار داریم:

  استفاده از یک باتن: -1

را در قسمت  AlarmViewAcknowledgeAlarmفانکشن  Eventیک باتن در صفحه می آوریم و در 
Keyboard operation for screen objects .انتخاب می کنیم 

 

 

 

آالرم ها با کلیک کردن روي آن می توانیم آن را تایید حاال به محیط سیموالتور می رویم و با انتخاب هرکدام از 
 کنیم. با انتخاب آالرم رنگ پس زمینه آن آبی میشود.
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 ها قابلیت تایید ندارند و تا وقتی رفع نشوند  در جدول باقی می مانند.  Warningهمانطور که قبال گفتیم  
 حذف می شوند.خطاها  در صورتی که تایید شده باشند و رفع شوند از جدول 

 

 Alarm Viewدر تنظیمات  ACKفعال کردن گزینه   -2

یک  ACK”Button“با فعال کردن گزینه ي  Propertise/Displayدر تنظیمات جدول آالرم ها ودر مسیر 
باتن با قابلیت تایید کردن در پایین جدول ظاهر می شود و مانند قبل با انتخاب خطا و کلیک کردن روي این باتن 

 تایید می کنیم.خطا را 
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 میتوان مشخص کرد کدام کالس از آالرم ها نمایش داده شود. Generalدر تنظیمات جدول آالرم ها در قسمت 
 

 
 

ها نمایش داده  Warning ،را غیر فعال کنیم Pending Alarmsهمچنین براي نمایش آالرم ها اگر گزینه 
 نمی شوند و خطاها بالفاصله بعد از تایید شدن حذف می شوند حتی اگر رفع نشده باشند.

ها نمایش داده Unacknowledged Alarm ،Warningو غیر فعال بودن  Pending Alarmsبا فعال بودن 
 شوند و خطا ها هنگامی که برطرف شوند حذف میشوند حتی اگر تایید نشده باشند.می

خطاها و هشدارها هر دو نمایش داده می شوند و در صورتی که خطا   ،در صورتی که هر دو گزینه غیر فعال شوند
ها  رفع شوند تا زمان تایید شدن باقی می مانند. تفاوت این حالت با حالتی که هردو گزینه فعال باشند این است 

 گیرند و با تایید شدن به پاین لیست نمی روند.که در این حالت خطاها به ترتیب رخ دادن در جدول قرار می 

 

 Alarm Window 

نام دارد. این  Alarm Windowمیتوان آن را اضافه کرد  Templateنوع دیگر از جدول که فقط در صفحه 
تایید خطا ویندوز آن بسته می شود. مزیت این  رخ دهد ظاهر می شود و با Errorجدول فقط در صورتی که خطا 

صفحه این است که در هر صفحه از صفحات گرافیکی که باشیم در صورت رخ داد خطا بر روي صفحه ظاهر می 
میتوان نوع  Generalاز تنظیمات   به صورت پیش فرض است و Alarm Windowشود. این تنظیمات براي 

 تنظیم کرد. Alarm viewرا همانند ACK نمایش خطا را از نظر کالس ها و نمایش آن  و باتن 
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 Alarm Indicator   

 Alarmاستفاده کرد. در صورتی که صفحه اي براي آالرم ها توسط  Templateاین ابزار را میتوان در صفحه 

view ر در صفحه ایجاد کرده باشیم، با قرار دادن این ابزاTemplate  ،  هنگام رخ دادن خطا بر روي صفحه
 ظاهر می شود تا متوجه وقوع خطا شویم. همچنین تعداد خطاها را در پایین این اخطار می توان مشاهده کرد.

 

 انجام دهیم. Generalتنظیمات را در قسمت  ،می توانیم براي فعال شدن این ابزار براي سایر آالرم ها
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 System Message Windows 

وجود دارد، در صورت رخ دادن  آالرم  Templateجدول آالرم سیستمی که بصورت پیشفرض در صفحه ي 
سیستمی ظاهر می شود و نوع خطارا مشخص می کند. این خطاها با رنگ سفید نمایش داده می شوند و قابلیت 

 تغییر رنگ ندارند.

 

 آالرم را براي نمایش فعال کرد.در تنظیمات این جدول میتوان سایر کالس ها 
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میتوان تعیین کرد این نوع خطاهاي سیستمی  Alarm Windowو   Alarm viewدر تنظیمات جدول هاي 
 در آن نمایش داده شود یا خیر.

 

 

 Analog Alarm 

، Byteمی شود. وقتی یک تگ آنالوگ با فرمت هاي  هآالرم آنالوگ بر اساس لیمیت هاي موجود در تگ ساخت
Word ،Int  وReal  داشته باشیم می توانیم در تنظیمات این تگ در قسمتProperties  و زیر شاخهLimit 

مقادیري را به عنوان حد باال و پایین  براي آن در نظر بگیریم. این مقدار ها میتواند عدد ثابت باشد یا توسط تگ 
 هاي دیگر مقدار دهی شوند.

 

 

 

 می توانیم نوع محدودیت را با عدد ثابت یا تگ مشخص کنیم. با کلیک بر روي قسمت مشخص شده

 چهار حد می توانیم اعمال کنیم. ،همچنین مشاهد می کنید براي هر تگ
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 نوآوران صنعت پارسه

 

 

 

 آالرم آنالوگ ساخته میشود.  Creat alarmبا فعال کردن گزینه ي ستون 

هر یک از حد ها استفاده کنیم. جلوي  "..."براي انجام تنظیمات متن آالرم و کالس آن می توانیم از عالمت 
 می توانیم تنظیمات را انجام دهیم. Analog Alarmهمچنین با رفتن به صفحه 
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 نوآوران صنعت پارسه

  Propertiesمتن و کالس و شماره آالرم تنظیم می شود. در قسمت   Generalدر تنظیمات باز شده در قسمت 

منطقه ایجاد آالرم را در  ناحیه  Trigger modeدر قسمت  . را انتخاب کنیم توانیم حد می Triggerو شاخه 
 ر در نمایش را مشخص کرد.همچنین مقدار تاخیباالتر یا پایین تر از  حد، تنظیم می کنیم. 

 

 

 

 Analog Alarmوقتی به صفحه  ي  ،در صورتی که تنظیمات مربوط به آالرم آنالوگ به این شکل انجام شود
 شده دراین قسمت قرار گرفته است. می رویم مشاهده می کنیم که تنظیمات انجام

 

 

 براي ساخت آالرم آنالوگ مستقیما از این صفحه می توانیم اقدام کنیم.

کافی است در سطر جدید متن را نوشته و  کالس را مشخص کنیم و تگ مربوط آن و حد مورد نظر را انتخاب 
 کنیم.

 کمتر یا بیشتر بودن مقدار تگ از حد را براي بروز آالرم مشخص می کنیم. Trigger modeدر قسمتر 
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دادن در صورت رخ Alarm viewجدول و  نمایش آالرم هاي آنالوگ مانند آالرم دیجیتال است. محیط سیموالتور 
 خطا و در تصویر زیر مشاهده می کنید.

 

 

 

Recipes 

این متغیر ها تگ هاي ما هستند و به آنها مقدار می دهیم. با توجه هر دستور العمل شامل متغیر هایی است که 
میتوان ست پینت هاي  Recipes. توسط دریافت می کنیمخروجی هاي مختلفی  ،با مقادیر ورودي مختلف

 انتقال داد. PLCدستورالعمل هاي مختلف را به صورت همزمان به 

نیم تا با انتخاب آنها تمام متغیر ها به صورت همزمان، فرض ایجاد می کفرمول هاي مختلفی را به صورت پیش
 دیتاي تعیین شده براي این فرمول را دریافت کنند.
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شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

مثال فرض کنید در یک پروژه براي تولید یک نوع ماده شوینده باید چهار نوع ماده با نسبت هاي مختلف را در یک 
استفاده می شود و در صد ورود هر ماده برابر درصد مخزن با هم ترکیب کنیم. براي ورود هر ماده از شیر آنالوگ 

 باز شدن شیر ورودي آن ماده است.

 چهار فرمول براي ساخت چهار نوع شوینده داریم.

 

 

 

 

 

 

 ی خواهیم این فرمول هارا آماده کنیم و همزمان به سیستم کنترلی وارد کنیم.م

 4تا  1خروجی این فرمول ها شوینده هاي نوع   هستند. Dو  Cو  B و Aفرمول ها داراي متغیر هاي مایع هاي 
 هستند.

 Addوژه برویم و با دابل کلیک کردن بر روي ردر شاخه ي پ Recipesبراي ساخت این فرمول ها باید به قسمت 

Recipe  یک دستور العمل جدید بسازیم. با دابل کلیک کردن رويRecipe_1 پنجره مربوط  ساخته شده، جدید
 .به آن باز می شود

 

 1شوینده 

 A :10%مایع 

 B :30%مایع 

 C :40%مایع 

   

 2شوینده 

 A :50%مایع 

 B :10%مایع 

 C :20%مایع 

   

 3شوینده 

 A :25%مایع 

 B :25%مایع 

 C :25%مایع 

   

 4شوینده 

 A :10%مایع 

 B :10%مایع 

 C :0%مایع 
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 مهندس عارف رحمانی

 مهندس میثم زارع

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

توانیم نام دستورالعمل را تنظیم کنیم. در یک پروژه ممکن است دستور العمل هاي مختلف  در باالي صفحه می
 براي دستگاه هاي مختلف داشته باشیم ولی در این مثال با یک دستور العمل مواجه هستیم.

 Dتا  Aمتغیر مایع هاي متغیر هاي این دستورالعمل را وارد می کنیم. که در این مثال  Elementsدر جدول 
 هستند.

 

 

ظاهر می  Elementsدر کنار صفحه  Data records   وقتی که اولین متغیر را وارد می کنیم صفحه اي به نام
 شود که آن صفحه براي تعیین فرمولها است.

 بعد از وارد کردن ماده ها باید تگ مربوط به هر کدام را وارد کنیم.
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می رویم و روي سطر اول کلیک می کنیم. نام فرمول اول را می نوسیم و مقادیر  Data recordsحاال به صفحه 
 متغیر هاي آنرا وارد می کنیم.

 

 

 

 

 بعد از این مرحله مراحل تنظیمات فرمولها و مقدار ها تمام می شود.

را براي نمایش و انتخاب دستور العمل و فرمولهاي آن بررسی می  Recipeبه صفحه گرافیکی می رویم و ابزار 
 کنیم.

 به صفحه گرافیکی اضافه می کنیم. Recipes viewابزار  Enhanced Objectو قسمت   Toolsدر صفحه 
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 نوآوران صنعت پارسه

 Recipie Nameبه این صفحه وارد می شویم و نام دستورالعمل دلخواه را از قسمت  Runtimeدر محیط 
کنیم. فرمول هاي آن دستور العمل را مشاهده می Data Record Nameیم سپس در قسمت انتخاب می کن

 مقدار آن نمایش داده می شود.  Valueنام متغیر و در قسمت  Entry Nameبا انتخاب فرمول در قسمت 

استفده   ،که در پایین تصویر مشخص شده است Downloadبراي اینکه مقادیر را  به کنترلر ارسال کنیم از باتن 
مقادیر تگ هاي استفده شده براي متغیر ها را مشاهده  Step7می کنیم. همچنین می توانیم توسط سیمولیشن 

 کنیم.
 

 

 

امکان تغییر مقادیر متغیر ها در فرمولها و همچنین پاك  ،فرض این جدولالزم به ذکر است که در تنظیمات پیش
 کردن کل فرمول براي کاربران فراهم می شود.

 ،مقادیر را تغییر دهند و باعث برهم خوردن فرمول تعریف شده نشوند HMIبراي اینکه کاربران نتوانند از طریق 
 را غیر فعال کنیم.  Enable edit modeگزینه   Generalباید در تنظیمات این جدول در شاخه 
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 نوآوران صنعت پارسه
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ذف یک فرمول وجود دارد، که اما امکان ح غیرفعال میشود Runtimeدر محیط با این کار امکان تعییر مقادیر 
در قسمت سمت چپ تصویر مشاهده می کنید. براي حذف این باتن ها در تنظیمات به مسیر  Xتوسط باتن 

properties/ Button  .گزینه هاي زیر را غیر فعال می کنیم ، 

 

 

 

مقادیر متغیر ها در صفحه نمایش داده نشود، براي این کار درتنظیمات  ،در مواردي نیاز است به دلیل مسائل امنیتی
قابل مشاهده  ها را غیر فعال می کنیم. با این کار مقادیر فرمول  Display table گزینه  Generalو شاخه 

 دانلود کرد.  PLCنیستن و فقط می توان فرمول مورد نظر را به 

 در تصاویر بعدي بتوانیم مقادیر را مشاهده کنیم.در تصویر زیر این گزینه فعال است تا 
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 بعد از تغییرات. Runtimeمحیط 

 

 

 دانلود کردن فرمولها بدون استفاده از جدول

 در صورتی که کار با این جدول براي اپراتور پیچیده باشد می توانیم ارسال فرمول ها را توسط باتن ها اجام دهیم. 

در نام آن را تغییر می دهیم و  و عات هر فرمول می خواهیم. باتن را می آوریمچهار باتن براي بارگیري اطال
 انتخاب می کنیم.  Recipesرا از شاخه ي    LoadDataRecordفانکشن    Eventشاخه تنظیمات 
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 نوآوران صنعت پارسه

شماره یا نام دستور العمل را وارد می کنیم که اینجا  Recipie number/nameدر فانکشن اضافه شده مقدار 
است. شماره فرمولی که بعد از کلیک کردن روي باتن لود می شود را در قسمت  Detergentsیا اسم  1مقدار 

number/name Data record   براي باتن اول قرار می دهیم. 1می دهیم. فرمول شماره 
 

 
 

را براي باتن  number/name Data recordاین مراحل را براي سه باتن دیگر تکرار می کنیم و قسمت 
 می دهیم. 4و باتن چهارم  3، باتن سوم  2دوم برابر با 

 با این کار هر باتن مسئول لود کردن فرمول خود می شود.

می آوریم  و تگ هاي متغیر  I/O Fieldار را ببینم، چه Dتا  Aبراي اینکه مقادیر لود شده را براي متغیر هاي 
 را مشخص می کنیم.ها  I/O Field از  نوع هر کدام Textها را به آنها می دهیم. توسط ابزار 
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 PlCمراحل را تا اینجا تست می کنیم. مشاهده می کنیم با کلیک بر روي هر باتن مقادیر لود می شود ولی به 
 دانلود نمی شود.

، فانکشن Eventباتن دیگر بیاوریم و براي آنها در شاخه  4براي دانلود کردن مقادیر می توانیم  
SetDataRecordToPlC براي هر باتن شماره فرمول مربوط به آن را در قسمت  .را انتخاب کنیم

number/name Data record  دهیم. می 

 م.ولی یک راه کار بهتر وجود دارد و آن را بررسی می کنی

 

 

 

کند. این که براي هر فرمول یک باتن قرار دهیم  دانلود می PLCرا در 1در تصویر باال این باتن فقط فرمول شماره 
آسان ترین راه است ولی می خواهیم با یک باتن دانلود را انجام بدهیم. ابتدا شماره فرمول را توسط باتن هاي قبلی 

 اتن عمل دانلود انجام شود.مشخص می کنیم و سپس با کلیک بر روي این ب

توسط یک تگ داخلی  ،را براي این باتن  number/name Data recordباید به صورت داینامیک مقدار پس 
 مشخص کنیم.

 

 
 113  

  
 

Rahmani.a.mft@gmail.com 

Meysam.zare.4@gmail.com 

 

mailto:Rahmani.a.mft@gmail.com
mailto:Meysam.zare.4@gmail.com


 
 

 

 مهندس عارف رحمانی

 مهندس میثم زارع

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

 

 

 ایجاد می کنیم و آن را نتخاب می کنیم. Intیک تگ جدید داخلی با تایپ   ،Newبا انتخاب گزینه 
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اضافه کنیم و هر باتن شماره ي فرمول  Eventرا در قسمت   SetValueحاال باید براي باتن هاي قبلی فانکشن 
یعنی با هر بار کلیک بر روي باتن هاي فرمول، عالوه بر لود   بریزد.  Tag_1  مربوط به خود را در تگ  داخلی

در باتن  داخلی . این تگشودست می  Tag_1کردن فرمول مربوط به خود، شماره فرمول خود را در تگ داخلی 
Download To PLC  فرمول دانلود شود.کدام مشخص می کند که است و مقدار آن استفاده شده 

 تنظیمات را در تصویر زیر مشاهده می کنید.  type 3براي باتن 
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ست می   Tag_1براي سایر باتن هاي فرمول این کار را انجام می دهیم و هر باتن شماره فرمول خود را  در تگ 
 کنند. 

 در مرحله ي بعدي می خواهیم با انتخاب شدن هر فرمول شماره آن فرمول با یک عبارت مشخص شود.

 Symbol I/Oروي ابزار   Type1 is ready to downloadمثال اگر فرمول شماره یک انتخاب شده عبارت 

Field  .ظاهر شود 

مد را روي  .را به این ابزار اختصاص می دهیم Tag_1را روي صفحه می آوریم و تگ  Symbol I/O Fieldابزار 
Output  می گذاریم تا فقط نمایشگر باشد. در قسمتText list   کلیک کرده و در پنجره باز شده رويNew 
کنیم  کلیک می OKظاهر میشود که روي گزینه  Text listز جدید مربوط به ساخت یک ویندو .کنیم کلیک می

 سازیم. و یک لیست جدید می

 

 

 

رویم و روي زیر  می Text & Graphic listبه قسمت  Project  پنجرهدر  ،بعد از ساخت یک لیست جدید
 کنیم تا صفحه مربوط به آن باز شود. دابل کلیک می Text listشاخه 
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 مهندس عارف رحمانی

 مهندس میثم زارع

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

 
 

ساخته شده است با کلیک روي آن  قسمت پایین مربوط به تنظیمات آن ظاهر  Text list_1 مشاهده میکنیم 
شود. باید عبارات مورد نظر و رنج تگ براي نمایش آن عبارات را مشخص کنیم. کافی است در سطر هاي  می

 .نظر را بنویسیمکلیک کنیم و مقدار دهیم و عبارت مورد  صفحه، پاییندر قسمت قسمت ظاهر شده 

 

 

 

 رویم. می  Runtimeبعد از این  مرحله کار پایان میابد و براي مشاهد نتیجه به محیط  
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 مهندس عارف رحمانی

 مهندس میثم زارع

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

 

 

 

Historical Data 

کردن اطالعت و مقادیر پروسه در زمان اجرا است. در این برنامه آرشیو کردن  هذخیر این قسمت مربوط به آرشیو و
 اطالعات به دوگروه تقسیم میشوند:

Data logs .براي آرشیو سازي انواع دیتا موجود در تگ ها 

Alarm logs  .براي آرشیو سازي آالرم ها 

 

 Data logs 

روي   Historical dataشیو سازي یک متغیر ابتدا باید یک تگ از آن داشته باشیم. سپس باید در شاخه آربراي 
 باز شود. data logیک  دابل کلیک کنیم تا صفحه مربوط به ساخت Data logsزیر شاخه 
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 مهندس عارف رحمانی

 مهندس میثم زارع

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

 

 

را مورد بررسی قرار می   data logساخته می شود. ستون هاي این  data logبا کلیک بروي سطر اول یک 
 دهیم.

Name : .می توانیم نام دلخواه را براي آن تایپ کنیم 

no. of data record per log :  تعداد اطالعات ذخیره شده در یک لوگ را مشخص می کنیم که به صورت

است. توجه داشته باشید چناچه مقدادیر بیشتري براي ذخیره شدن در هر لوگ انتخاب کنیم   500پیش فرض 
 است.  500000نیاز به مموري کارت با حجم باالتر داریم. ماکزیموم مقدار براي این ذخیره سازي 

Storage location :  نوع فایل خروجی را انتخاب می کنیم. بهتر است این قسمت راfile – CSVII  که به

 فرمت فایل اکسل است انخاب کنیم.

 

 
 

 Path  :  محل ذخیره شدن اطالعات را مشخص می کنیم. که به صورت پیش فرض در مموري دستگاه انتخاب

 شده است.
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 مهندس عارف رحمانی

 مهندس میثم زارع

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

اطالعات  ، Cانجام می دهیم در فولدري به همین اسم در درایو همچنین براي زمانی که شبیه سازي در کامپیوتر
 ذخیره می شوند.

 

 

 

 logging method  :  .متود مورد نظر براي ثبت مقادیر را انتخاب می کنیم 

circular log  : مقادیر ذخیره می شود و وقتی که با تعداد مشخص شده درno. of records per log 
 ویسی می شوند.رسید مقادیر قبلی باز ن

create Segmental circular logs automatically  : مقادیر درdata log  ساخته شده ذخیره می
 data logبه صورت اتوماتیک یک   no. of records per logشوند و با رسیدن به تعداد مشخص شده در 

و بعد از آن اطالعات باز تکرار می شود  Number Of logsجدید می سازد و این که به تعداد مشخص در 
 نویسی میشوند و این چرخه ادامه میابد. 

 براي مقداردهی فعال می شود. nomber of logsتوجه کنید که تنها در صورتی که این متود را انتخاب کنیم 
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 مهندس عارف رحمانی

 مهندس میثم زارع

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

Display system alarm  : مقادیر باز نویسی نمی شوند و با رسیدن به درصدي از گنجایش آن که درFill 

level  مشخص میشود آالرم سیستمی ظاهر میشود. ستونfill level   تنها در صورتی که این متود انتخاب شود
 فعال میشود.

Raise event  : زمانی کهData log   پر شودraise event   اتفاق میافتد که میتوان براي این حالت برنامه
 نویسی انجام داد که بعد از آن چگونه عمل شود.

Enable logging at runtime start  : اگر حالتOn  را انتخاب کنیم شروع نمونه برداري و آرشیو در زمان

 فعال میشود.  Runtimeاستارت شدن 
 

 
 

ا در تنظیمات آنهتوانیم از دو باتن استفاده کنیم.  باشد، براي نمونه برداري می offدر صورتی که این گزینه روي 
است، قرار در مجموعه فانکشن ها  Logsکه در شاخه  StartLoggingبراي اولی فانکشن  Eventدر قسمت 

 براي توقف آرشیو کردن انتخاب کنیم. StopLoggingبراي باتن بعدي فانکشن میدهیم. 
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 مهندس عارف رحمانی

 مهندس میثم زارع

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

 مورد نظر را براي استارت و استپ شدن وارد کنیم. Logبعد از انتخاب فانکشن مربوطه باید 
 

 
 

Response at runtime start  : با انتخاب گزینهAppend data to existing log  زمانی کهRuntime  

تمام   Reset logپر میشود. با انتخاب گزینه   logشوند و ادامه آن یکار میکند نمونه اي قبلی پاك نم شروع به
 پاك میشود. Runtimeنمونه هاي قبل با شروع مجدد 

 استفاده کنیم.  data logبسازیم و یا چندین تگ را در یک  Data logمیتوانیم به ازاي هر تگ یک 

مخصوص  Data logاگر براي هر تگ یک  ،به دلیل شکل ذخیره کردن اطالعات که به صورت ردیفی انجام میشود
داشته باشیم دسترسی بهتر و سریع تر به اطالعات آن داریم همچنین مقدار ذخیره شدن اطالعات در صورتی که 

 ثبت شوند تغییري نمی کند و در نتیجه نمونه کمتر از هر تگ داریم.  logگ در یک چندین ت

 

 تنظیمات تگ براي آرشیو شدن

 خواهیم آرشیو شوند برویم. حاال باید  سراغ تگ هایی که می Data Logبا ساختن و انجام تنظیمات 

 Propertiesشاخهدر  آن تگ ، تنظیماتکنیم و در  رویم و تگ مورد نظر را انتخاب می می Tagsبه صفحه ي 
  .رویم می Logging و زیرشاخه 

 .کنیم  ساخته شده را انتخاب می Name ،logدر قسمت 
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 مهندس عارف رحمانی

 مهندس میثم زارع

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

 کنیم. نحوه آرشیو شدن تگ را انتخاب می Tiggerدر قسمت   

 Cyclic continuous :  سیکلی ادامه دار با زمان سیکلی آن در قسمت. logging cycle 

 On change  :زمانی که مقدار تغیر کند. 
 On demand : .زمانی که مقدار ثابت باشد 

 

 
 

با مشخص کردن حد باال و پایین، آرشیو شدن  Properties/ Logging limitsمسیر در تنظیمات تگ و در 
 با توجه به محدودیت انجام می شود.

  انتخاب گزینهwithin limits ه ثبت میکند.که فقط مقادیر تگ را در محدوده تعیین شد 

   گزینهLog value outside defined limits .مقادیر تگ را که خراج از لیمیت باشد ثبت میکند 
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 مهندس عارف رحمانی

 مهندس میثم زارع

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

مقادیر آنهارا تغییر می دهیم. همچنین  I/O Fieldتگ می سازیم و توسط ابزار  4براي مثال و آشنایی بیشتر 
 ساخته شده قرار می دهیم. Data_log_1این چهار تگ را براي آشیو در 

 است. data logمرحله ي اول ساخت یک 

 
 

 را انتخاب می کنیم. Circular logفورمت اکسل می گذاریم و متد  فایل خروجی را روي 

 ثانیه تنظیم  5و به صورت سیکلی   Data_log_1انها را براي  loggingتگ میسازیم و در تنظیمات  4
 می کنیم.

 

 
 

در صفحه گرافیکی قرار می دهیم. تگ ها را به آنها اختصاص می دهیم و محیط  I/O Fieldابزار  چهار
 سیموالتور را باز کرده و به تگ ها در فواصل زمانی  مقدار می دهیم.
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 مهندس عارف رحمانی

 مهندس میثم زارع

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

 مقدار دهی ها را تا چند دقیقه ادامه می دهیم و محیط سیموالتور را می بندیم.

 هارد دیسک، فایل اکسل را باز می کنیم. C:\Storage Card MMC\Logsدر مسیر  Logsسپس به پوشه 

 

 

 مشاهده می کنیم نمونه برداري از تگها با اسم و زمان و مقدار آنها انجام شده است.
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 مهندس عارف رحمانی

 مهندس میثم زارع

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

 

 Alarm logs 

دابل کلیک می کنیم تا صفحه  Alarm Logsروي  Historical Dataبراي آرشیو سازي آالرم ها در زیرشاخه 
 مربوط به آن باز شود.

 می سازیم.  Alarm logیک  Data Logمانند ساخت 
 

 
 

 Log alarm text and errorدر قسمت  Data logبا  Alarm logتنها تفاوت در ستون هاي ساخت 

location  است که با قرار دادن آن در حالتOnمی شود. ، متن و محل خطا در فایل خروجی ذخیره 

 باید آالرم هایی که قرار است آرشیو شوند را مشخص کنیم.  Alarm logبعد ساخت 

 می رویم.  Projectدر پنجره ي  Alarm management/ Setting / Alarm classesدر مسیر 
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 مهندس عارف رحمانی

 مهندس میثم زارع

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

 ساخته شده مورده نظر را  می دهیم.  Alarm logبراي کالس هاي مختلف آالرم ها،  Logدر ستون 

ذخیره کنیم. بعد از این کار  logبسازیم و یا اینکه تمام کالس ها را در یک  logمی توانیم براي هر کالس یک 
 ذخیره می شوند. Data log، آالرم ها در مسیر مشابه Runtimeدر صورت بروز آالرم در زمان  

 
 

 کنید. از آالرم ها آرشیو تهیه  Alarm managementبراي مثال مربوط به بخش  مثال:

 ساخته و تنظیمات زیر را انجام می دهیم.  Alarm logابتدا یک 
 

 

 

 فایل خروجی را اکسل انتخاب می کنیم و متن و محل خطا را فعال می کنیم.

تمامی کالس ها را براي آرشیو سازي  Alarm_log_1می رویم و  Alarm classesسپس به صفحه تنظیمات 
 قرار می دهیم.
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 مهندس عارف رحمانی

 مهندس میثم زارع

شرکت فنی و مهندسی 
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شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

 سیموالتور رفته و چند خطا ایجاد می کنیم.به محیط 
 

 

 

فایل   می رویم و C:\Storage Card MMC\Logsسپس از محیط سیموالتور خارج می شویم و به مسیر 
 را باز می کنیم. Alarm logاکسل مربوط به 

 

 

 

 شماره خطا همچنین شماره کالس خطا و متن و محل خطا را مشاهده می کنید.
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 مهندس عارف رحمانی

 مهندس میثم زارع

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

 

 

 

 

Runtime User Administration 

استفاده می شود. با  Runtimeاز این قابلیت براي مشخص نمودن سطح دسترسی کاربران مختلف در زمان 
را   Runtimeمیتوان سطح دسترسی آنها به صفحات و ابزارات موجود در محیط  ،تعریف کاربران و گروه آنها

و تگهاي مرتبط با کنترلر بیشتر می شود زیرا بنا بر دانش فنی مشخص کرد. با انجام این تنظیمات ایمنی پروژه 
 افراد اجازه دسترسی به کنترل هاي موجود در پروژه داده می شود.

گروه هاي مورد  Groupsو درزیر شاخه   Runtime User Administrationشاخه   Projectدر پنجره 
ر گروه را مشخص می کنیم. دو گروه به صورت نظر را ایجاد می کنیم و در این قسمت سطح دسترسی براي ه

 نام دارند.  Userو  Administratorsپیش فرض ایجاد شده است که 
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 نوآوران صنعت پارسه

 

 

 Administratorsبا کلیک بر روي هر گروه سطح دسترسی آنها در سمت راست تصویر مشخص می شود. براي 
 توان در آن تغییر ایجاد کرد.سطح دسترسی کامل است و نمی

یک گروه جدید با نام دلخواه ایجاد می شود و در قسمت سمت راست  Groupsبا کلیک کردن در سطرهاي 
 سطح دسترسی را براي آن گروه مشخص کنیم.

 

 

سی آن گروه   سطح  هر گروهکلیک کردن روي با  ستر سمت    گزینه هاي را با فعال کردن د  Groupسطوح در ق

authorization سمت   می کنیم.تنظیم می سطرهاي ق سطوح     Group authorizationتوانیم با کلیک در 
 دسترسی جدید ایجاد کنیم.
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 مهندس عارف رحمانی

 مهندس میثم زارع

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

وه به هر گر در با تکمیل گروه ها و تنظیم سطح دسترسی هر گروه، براي ساختن نام کاربري و پسورد براي افراد
 می رویم.  Runtime User Administrationاز قسمت  Userزیر شاخه 

 

 

 

گروه هر  ،User group(s)ایجاد می کنیم و در قسمت  Userان را با نام کابري و کلمه عبور در قسمت کاربر
 کاربر را مشخص می کنیم.
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در همین قسمت با کلیک بر روي هر کاربر می توانیم زمان خروج خودکار براي مواقعی که کاربر فعالیتی انجام 
 دهد را مشخص کنیم. نمی

 

 

 می رویم. Runtime security settingبراي تنظیمات پیشرفته تر براي کلمه عبور و سایر امکانات به صفحه 
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در این صفحه می توانیم براي اعتبار پسورد ها زمان تعریف کنیم، استفاده از اعداد و کارکترهاي خاص در پسورد 
که به صورت پیش فرض فعال است را غیر فعال  Runtimeرا فعال کنیم و امکان تعویض در پسورد را در زمان 

 کنیم.

 

 

 تعیین سطح دسترسی براي ابزار ها

بعد از ساخت گروه ها و تعیین سطح دسترسی براي هر گروه، ساخت کاربر ها و تعیین گروه براي آنها، باید سطح 
 دسترسی را براي ابزارهاي کنترلی هاي مختلف در پروژه را تعریف کنیم.

سترسی به صفحات مختلف را سطح بندي کنیم یا باتن هاي فرمان و همچنین اسالیدر هارا سطح می توانیم د
 بندي کنیم.

را دارا می باشند که   Security، زیرشاخه Propertiesتمامی ابزار هاي کنترلی در قسمت تنظیمات و شاخه 
 از این قسمت میتوان سطح آن را از میان سطح هاي طراحی شده انتخاب کنیم.
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و... هم داراي این  Button  ، I/O Feild  ، Switch ،Slider  ،Recipe view ،   Alarm viewابزار هاي 
 قابلیت هستند. 

با کلیک  Runtimeدر  صورتی که براي یکی از ابزار ها باال مثال براي باتن سطح دسترسی تعریف کنیم در زمان 
ظاهر میشود و نام کاربري و رمز عبور را براي فعال سازي آن روي صفحه  LogOnبر روي این ابزار، پنجره ي 

 باتن می خواهد. 

 

 

 

یک موتور قرار دارد   Stopو  Startیک پروژه که شامل صفحات متعدد است، در صفحه اول باتن هاي  مثال :

که این باتن داراي سطح اوپراتوري است. یک اسالیدر در این صفحه داریم که سطح آن تکنسین است و اوپراتور 
قادر به تغییر فرکانس نیست. همچنین تکنسین نیز می تواند موتور را روشن و خاموش کند. وقتی اپوراتور موتور 

 روشن می شود. 30Hzرا استارت میکند آن موتور با فرکانس 

یا نمودار قرار دارد توسط اوپراتور و تکنسین قابل مشاهده نیست و  Trendصفحه ي بعدي که در آن ابزار 
سرپرست یا سوپروایزر می تواند به آن صفحه دسترسی داشته باشد و کنترل کامل روي صفحه ي اول دارد. این 

 ابزار نمودار تغییر فرکانس را نشان میدهد.
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توسط هیچ یک از  ،دیگر که در آن اطالعات کاربران و رمز عبور آنها و قابلیت تعویض رمز عبور وجود داردصفحه 
سطوح قبل قابل دسترسی نیست و  فقط مدیر فنی یا منیجر می تواند این صفحه را باز کند و همچنین به سایر 

 صفحات دسترسی کامل دارد.

 سیستم وارد شده است باید نمایش داده شود.در ضمن در تمامی صفحات نام کاربري که در 

 

 :Step7برنامه کنترلی مورد نظر در 
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ساخت گروه ها و تعیین سطح دسترسی براي هر گروه، سازیم و مراحل ذکر شده براي  یک پروژه جدید می
 ساخت کاربر ها و تعیین گروه براي آنها را انجام می دهیم.

 

 

 تگ هاي الزم را می سازیم.

 

 
 

باتن هاي تغیر صفحه را اضافه می  Templateصفحه ایجاد می کنیم و تغییر نام می دهیم و در صفحه ي سه 
 آنها براي تغییر صفحه را انجام می دهیم. Eventتنظیمات  .کنیم 
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 براي باتن ها انجام می دهیم.، شود در همینجا تنظیمات دسترسی به صفحات را که وسیله باتن ها انجام می

است. در تنظیمات باتن دوم و مسیر  supervisionگفته شده که صفحه دوم قابل دسترسی براي سطح 
Properties/Security  .این سطح را انتخاب می کنیم 

 

 

 

 انتخاب می کنیم. management   باتن سوم را مانند قبل و سطح دسترسی
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مراحل تگ دادن به باتن ها و اسالیدر را مانند آنچه قبال حاال صفحه اول را مانند تصویر زیر طراحی می کنیم و 
 توضیح داده شده انجام می دهیم.

 

 

 

 Shiftدارند. می توانیم هر دو باتن را با نگه داشتن  operateهر دو سطح دستري  Stopو  Start باتن هاي 
 کیبرد و کلیک چپ روي آنها انتخاب کنیم و تنظیم را یک بار براي هر دو انجام دهیم.
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را از  SetValue  باید فانکشن  Startشروع به کار کند براي باتن  30Hzنکته: براي اینکه موتور با فرکانس 
 یم.ست کن Slider frequencyرا در تگ  30اضافه کنیم، و مقدار   Calculationشاخه   

 

 

 

 را انتخاب می کنیم. technicalبراي اسالیدر سطح دسترسی 

 

 

 آشنا می شویم.  Trendحاال به صفحه ي دوم می رویم و با ابزار 

 آوریم.ابزار ترند را در صفحه گرافیکی دوم می Enhanced Objectو   Toolsاز قسمت 
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 Properties/ Trendداده و تگ فرکانس را در مسیر  تنظیمات الزم براي بهتر شدن نمایش این نمودار را انجام
 اختصاص می دهیم.

 

انجام می  Button bar styleدر  Buttonو انتخاب  Generalقرار دادن باتن هاي کنترلی نمودار در شاخه 
 شود.
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 مانند تصویر زیر انجام می شود. Properties/Axisتنظیم مقیاس براي نمودار در مسیر 

 
 

می رویم و در سمت راست روي سطر باال دابل کلیک کرده تا ترند  Trendبراي تگ دادن به نمودار به قسمت 
 جدید اجاد شود.

 
 

تگ فرکانس را اختصاص  Trend tagکلیک کرده و در قسمت  Source settingsدر سطر ایجاد شده در ستون 
 می دهیم.
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 زیر تغییر میکند.صورت این تنظیمات، شکل نمودار بهبا انجام

 
 

در صفحه  Enhanced Objectو بخش  Toolsرا از پنجره  User viewزار حاالبه صفحه ي سوم میرویم و اب
 تعویض رمزعبور براي کاربر ها است.قرار می دهیم. این ابزار براي نمایش اطالعات کاربر ها و 
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داریم که کارکترهاي کاربر را نشان دهد. ثانیا  Stringنام کاربر اوال نیاز به یک تگ داخلی با تایپ  براي نمایش
باید براي قرارگرفتن کارکتر کاربر در این تگ، از یک باتن استفاده کنیم و فانکشن مربوط به این عمل را در قسمت 

Event  .آنها تعریف کنیم 

ي ر نمی گیرد. در بخش بعداین موضوع مطلوب نیست زیرا تا زمانی که این باتن فعال نشود نام کاربر در تگ قرا
 قرار بگیرد.  I/Oروشی را معرفی می کنیم که بدون نیاز به باتن این کارکترها در تگ مربوط به 

 را با تگ داخلی ساخته شده قرار می دهیم. I/O Fieldابزار  Templateدر صفحه 

 

 

 

، فانکش Clickو زیر شاخه  Eventخه قرار می دهیم و در تنظیمات و شا I/Oدر کنار ابزار  Userیک باتن با نام 
GetUserName  را از قسمتUser adminstration داخلی ساخته شده را در آن   انتخاب می کنیم و تگ

 قرار می دهیم.
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 میرم. Runtimeکرده و به محیط  Runرا  Step7طاحی پروژه تمام شد. سیمولیشن 
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و رمز عبور آن را وارد می  opr1شدن کاربر باز میشود. نام کاربري  LogOnبا فشردن شاسی استارت پنجره 
روشن و خاموش کند.  30Hzکنیم. این کاربر دسترسی سطح اوپراتور را دارد و فقط می تواند موتور را با فرکانس 

 بعد از ورود موتور را استارت می کنیم.

 

 

شود و نام کاربري سرپرست وارد می کنیم تا بتوانیم  با کلیک بر روي اسالیدر مجددا پنجره ورود کاربر باز می
 عالوه بر تغییر فرکانس به صفحه ي دوم برویم. 

 

 

 

نمایش  I/Oکلیک می کنیم تا نام کاربري در   Userورود فرکانس را تغییر می دهیم و سپس بر روي باتن  عد ازب
 .داده شود
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 به صفحه ي دوم میریم.

 

مشاهده می کنیم. توسط باتن ها موجود روي نمودار می توان در محور زمان حرکت  نمودار تغیرات فرکانس را
کنیم و مقیاس زمانی را بیشتر کنیم. خط کش روي نمودار قابلیت حرکت دارد که براي بهتر شدن تصویر به 

 سمت چپ منتقل شده است.

روي باتن مربوط به صفحه سوم کلیک می کنیم و پنجره ورود کاربر مجددا باز می شود. نام کاربري مدیر یعنی 
mng .و پسورد آن را وارد کرده و وارد صفحه سوم می شویم 
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در این قسمت لیست تمامی کاربران نمایش داده می شود. با دابل کلیک روي اطالعات شامل نام کاربري، رمز 
 براي تمامی کاربران امکان تنظیم و تغییر وجود دارد.  Logoffروه و زمان خروج یا عبور، گ

نمایش داده می شود. زیرا تا زمانی  Spvهمچنان  I/Oوارد شده است ولی در  mngمالحظه می کنید که کاربر 
 کند. فشرده نشود مقدار تگ آن تغییر نمی userکه باتن 
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 معرفی امکانات پر کاربرد

Scheduler 

بسته به نوع پنل و امکانات آن، این قسمت می تواند بسایر با  Device settingدر شاخه  Projectدر پنجره 
 اهمیت باشد.

 این قسمت به عنوان برنامه ریز عمل میکند و میتوان در هنگام رخ دادي کاري را انجام دهد.

در آن را انتخاب و  Headerگزینه  Screen Templateساخت پروژه در قسمت   اگر در تنظیمات اولیه
Screen title  را هم فعال کرده باشیم، در زمانRuntime  مشاهده می کنیم با تغییر صفحه نام صفحه در

 نمایش داده می شود. overviewقسمت 

 ست.قرار گرفته ا Schedulerرا تعیین کرده ایم که در قسمت  jobدر واقع ما با فعال کردن آن گزینه یک کار یا 

 

 نمایش نام صفحه فعلی ،دهد این کار هنگامی که صفحه تغییر می کند فعال می شود و فانکشنی که انجام می
 انجام شده است. Scriptsفرض با یک بصورت پیش jobاست. الزم به ذکر است فانکشن این 
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Scripts   محیط برنامه نویسی با زبانC .است 

و با کلیک بر روي سطر هاي خالی قسمت باال می توانیم یک کار جدید معرفی  Schedulerبا باز کردن صفحه 
 و تنظیم کنیم.

 نام مورد نظر براي کار جدید را وارد می کنیم.  Nameدر قسمت 

را انتخاب می کنیم. بسته به نوع دستگاه این  jobرویداد مورد نظر براي فعال شدن این  Eventدر قسمت 
 رویداد ها می تواند متنوع یا محدود باشد.

 اضافه کنیم. Function list کافیست رویداد مورد نظر را انتخاب و تمامی فانکشن هاي الزم براي آن را در

کرار در هر سال باشد، می روي داد ها می تواند یک بار در ساعت و تاریخ خاص، سیکلی از تکرار در دقیقه تا ت
 تواند روي داد تغییر کاربر باشد یا تغییر صفحه و ... . 

 

در مثال قبل دیدیم که تا زمانی که باتن مربوط به نمایش نام کاربري را فعال نمی کردیم نام آن آپدیت نمیشد. 
ها مورد نیاز خود را به  براي تغییر نام کابري تعریف کنیم و تمامی فانکشن jobدر این قسمت می توانیم یک 

 آن اضافه کنیم.

 

 

، قسمت پایین Jobاضافه می کنیم. با کلیک کردن روي این  jobرا براي این   GetUserNameفانکشن 
 صفحه به تنظیمات آن می رود.
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نمایش می دهیم. هر بار که کاربر  I/O Feildبه آن اختصاص می دهیم و در یک  String تگ داخلی با تایپ 
 فعال می شود و نام کاربر در این قسمت قرار می گیرد. Jobجدیدي وارد میشود این 

می توانیم با تغییر کاربري صفحه خاصی را باز کنیم که آن صفحه خوش آمد گویی و نمایش اطالعات کلی پرژه 
افه را اضباشد. کافیست صفحه مورد نظر را طراحی و در همین قسمت در فانکشن لیست فعال شدن این صفحه 

 کنیم.

را یک واحد افزایش دهیم تا از تعداد دفعات  Intمی توانیم با هر بار ورود کاربر جدید یک تگ داخلی با فرمت 
 ورود کاربران مطلع باشیم.

 

 ده است و با صرف کمی وقت اطالعات مفیدي در این قسمت بدست می آورید.امکانات این بخش بسیار گستر
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Screen Navigation 

 دهیم.انجام  ات را به وسیله برنامه آماده شده فلکسیبل،ر صفحاین قسمت می توانیم عمل تغیدر 

و ترتیب آن را انجام  ه بندي صفحو باز کنیم  Dvice Settingرا در  Screen Navigationکافیست صفحه ي 
 دهیم.

و در این صفحه  می گیریم Unused Screensاست. صفحات را از قسمت  Drag&Dropشیوه کار به صورت 
 رها میکنیم.
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را مشاهده  Start Screensو  Homeبا کلیک بر روي هر صفحه میتوانیم تنظیمات آن صفحه و همچنین صفحه 
 و تنظیم کنیم.

  Runtimeدر محیط  کهصفحات در قسمت پایین تمامی صفحات اضافه می شوند  بعد از انجام تنظیمات هدایتگر
کار تغییر صفحات را انجام می دهند. در ساختار شکل باال فقط جهت هاي باال و پایین براي تغییر صفحه کار برد 
دارند. از باتن هاي دیگر می توانیم براي ورود کاربران و خروج استفاده کرد یا صفحه خاصی را براي آنها در نظر 

 گرفت.

 
 

 ز جهت هاي چپ و راست براي تغییر صفحهات استفاده می شود.اگر صفحات را به صورت موازي چیدمان کنیم ا

 

 

 چیدمان می توانید ترکیبی از این دو مورد باشد.
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با   3و  2و  1می توانیم با جهت چپ و راست منتقل شویم و  بین صفحات  4و  1در این صورت بین صفحات 
 نیز به همین ترتیب. 6و  5و 4جهت هاي باال و پایین و براي 

 می توانیم تنظیمات این قسمت را مشاهده و تنظیم کنیم. Navigation screen settingدر صفحه ي 

 

 

 

 

 Runtimeتغییر زبان در محیط 

چنانچه دستگاه از زبان فارسی پشتیبانی کند می توانیم پروژه را با دو زبان انجام دهیم و با قرار دادن باتن هایی 
 زبان مورد نظر را انتخاب کنیم. SetLanguageبا فانکشن هاي 

ها به صورت کلی باید با هر دو زبان نوشته شوند. همچنین تصاویر Textبراي اینکار تمامی نوشته ها یا به عبارتی 
 گرافیکی نیز در هر دو زبان باید انتخاب شوند. با مراحل کار را در ادامه آشنا می شویم.

را باز  Project language، صفحه  Projectدر پنجره  Language Settings: در شاخه ي  مرحله  اول

 را فعال می کنیم.  Farsi(Iran)می کنیم و زبان 
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را باز می کنیم و زبان  Language and Fontes صفحه ي  Device Settings: در شاخه  مرحله دوم

 فارسی را در این قسمت فعال می کنیم.

 

 

 

پروژه باید انجام دهیم و هر گونه تکست را باید به هر دو زبان بنویسم. مثال : تغییر زبان در طراحی مرحله سوم

 براي باتن استارت داریم:
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برنامه   Toolbarsنام آن را به انگلیسی می نویسم سپس زبان محیط برنامه را با ابزار مشخص شده در قسمت 
 به فارسی تغییر می دهیم و نام این باتن را به فارسی هم وارد می کنیم.

 

 

 Languageمی توانید   View \Toolbarsبرنامه ندارید از مسیر  Toolbarsاگر این ابزار تغییر زبان در قسمت 

support .را اضافه کنید 

 

 Englishراهکار خیلی بهتر و سریع تر این است که پروژه را به یک زبان و ترجیها  مرحله سوم به شیوه دیگر: 

معادل فارسی  Graphicsو  Project Textدر صفحات  Language Settingsانجام داده سپس در شاخه 
 متن ها و تصاویر را اضافه کنیم.
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دو باتن یکی براي انتخاب زبان فارسی و  .Runtimeاضافه کردن باتن تغییر زبان براي محیط مرحله چهارم : 

انتخاب   Settingsرا از شاخه  SetLanguageآن فانکشن   Eventدیگري براي زبان انگلیسی می آوریم و در 
 می کنیم و زبان مورد نظر را به هریک می دهیم.
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Report  

 آنها پرینت تهیه کنیم.توسط این بخش می توانیم صفحاتی را آماده کنیم تا در صورت نیاز از 

کردن گزارش جدید ساخته می شود. صفحه ي  Add Reportمی رویم، با  Reportشاخه  Projectدر ویندوز 
 آن را باز می کنیم.

طراحی کنیم. نام  Toolsدر این صفحه می توانیم صفحه مورد نظر جهت چاپ شدن را توسط ابزار هاي پنجره 
مقدایر تگ ها را نمایش دهیم و تصاویر گرافیکی اضافه  I/O Feildبزار هايمتغیر هاي موجود را نوشته توسط ا

 کنیم.

 

 

 

برویم  Toolsدر پنجره  Reportهمچنین براي گزارش گرفتن از آالرم ها و دستورالعمل ها می توانیم به قسمت 
 و با اضافه کردن آنها به صفحه این کار را انجام دهیم.
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آن فانکشن  Eventباید در صفحه گرافیکی یک باتن اضافه کنیم و براي  Runtimeبراي تهیه پرینت در محیط 
PrintReport   را از شاخهPrint .اننتخاب کنیم 

 

 

گزارش تهیه شده را انتخاب می کنیم. در صورتی که روي این باتن کلیک شود گزارش  Reportدر قسمت 
 طراحی شده و انتخاب شده چاپ می شود.
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 شده براي دستورالعمل ها ي مثال گفته شده را مالحظه می کنید.گزارش چاپ 

 

 

 

 

 

 

 ) Movementقابلیت حرکت براي اشکال ( 

براي هر شکل می توانیم قابلیت حرکت با استفاده از یک تگ ایجاد کنیم. براي این کار در تنظیمات به قسمت 
Animation وانیم انتخاب کنیم. حرکت عمودي، افقیرفته و یک مورد از چهار مورد قابلیت حرکت را می ت  ،

توسط دو تگ که میزان جابه جایی در  Direct movementقطري و حرکت مستقیم. حرکت مستقیم یا 
 را مشخص می کنند انجام میشود. Yو  Xمحورهاي 
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ا مشخص داریم. نقطه شروع حرکت و اتمام حرکت ر Byteیا  Wordیا  Intبراي حرکت نیاز به یک تگ با تایپ 
 می کنیم و رنج تغییرات تگ از نقطه شروع تا نقطه ي پایان را تنظیم می کنیم. 

با توجه به مقدار فعلی تگ، شکل در رنج مکانی تعیین شده قرار می گیرد و با تغییر مقدار  Runtimeمحیط در 
 تگ، شی جا به جا میشود.
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 ) Flashing(   قابلیت چشمک زدن

در تنظیمات اشکال و ابزار ها میتوان حالت چشمک زن براي آنها ایجاد کرد. براي این کار کافی است  در تنظیمات 
 برویم و این قابلیت را روي حالت استاندارد قرار دهیم. Flashingبه زیر شاخه  Propertiesو شاخه 
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 )  Linear Scalingاسکیل خطی (  قابلیت

 را به مقدار نمایشی و برعکس تبدیل کرد. هاي خارجی می توان مقدار پردازشی تگ توسط این قابلیت براي تگ

 0بین  Barاست را در ابزار  70تا  10فرض کنید میخواهیم فرکانس کاري یک موتور را که در محدوده ي مقدار 
یم و در برویم. روي تگ مورد نظر کلیک کن Tagsدرصد نمایش دهیم. در این صورت باید به صفحه  100تا 

 برویم و تنظیمات زیر را انجام دهیم. Linear Scalingبه قسمت    Propertiesتنظیمات آن در شاخه 

 

 

 

زمان کارکرد یک وسیله را باید تعیین  HMIیکی از کاربرد هاي مهم براي این قسمت هنگامی است که توسط 
 کنیم.

. 

 

 را می سازیم و تنظیم اسکیل کردن آن را مطابق زیر انجام می دهیم.  MW2تگ با آدرس 

 

 
 163  

  
 

Rahmani.a.mft@gmail.com 

Meysam.zare.4@gmail.com 

 

mailto:Rahmani.a.mft@gmail.com
mailto:Meysam.zare.4@gmail.com


 
 

 

 مهندس عارف رحمانی

 مهندس میثم زارع

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

 

 

 زمان مورد نیاز را به ثانیه وارد کنیم. I/Oبا انجام این تنظیم میتوانیم توسط 

 

 Layers )الیه ها ( 

عال فیک صفحه گرافیکی بسته به نوع دستگاه داراي الیه ها متعددي است. تمامی این الیه ها به صورت پیشفرض 
هستند. این الیه ها براي راحتی طراحی پروژه ساخته شده اند. در تنظیمات صفحه گرافیکی و قسمت 

Properties  در زیرشاخهLayers  تعداد الیه هاي موجود را مشاهده می کنید. در این قسمت می توان با غیر
ناپدید کرد. این کار فقط در زمان طراحی فعال کردن یک الیه تمامی اشکال و ابزار هایی که در این الیه هستند را 

 تمامی الیه ها نمایش داده می شوند. Runtimeپروژه امکان پذیر است و در زمان 
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به صورت پیشفرض هستند که میتوان  0تمامی ابزار ها و اشکالی که در صفحه قرار می گیرند داراي الیه شماره  
این الیه ها را تغییر داد. هر چه شماره الیه باالتر رود آن شکل یا ابزار در الویت نمایش باال تري قرار می گیرد و  

 ایین تر قرار میگرد.در واقع روي اشکال و ابزار هایی با شماره الیه پ

به  Propertiesبراي درك بهتر این موضوع در صفحه گرافیکی یک باتن می آوریم و در تنظیمات در قسمت 
 تغییر می دهیم. 2می رویم و الیه آن را به  Miscشاخه ي 

 

 

 ار میسپس یک شکل مربع می آوریم و روي باتن قبلی قرار می دهیم. مشاهده می شود که باتن روي مربع قر
 گیرد.

 قرار دهیم باتن در زیر این شکل قرار می گیرد. 3اگر الیه مربع را شماره 
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 تصاویر گرافیکی براي باتن ها و سوئیچ

 میتوانیم روي باتن ها تصاویر گرافیکی قرار دهیم. 

فشردن  حینبراي هرباتن دو تصویر گرافیکی می توانیم داشته باشم. حالت اول قبل از فشردن باتن و حالت دوم 
 آن.

 را انتخاب می کنیم. Graphic، حالت   Generalبراي این کار در تنظیمات باتن در شاخه 

 

 

. می توانیم از تصاویر گرافیکی آماده انتخاب کنیم.تصویر گرافیکی دلخواه را می توانیم کادر مشخص شده  از
 شده در کتابخانه برنامه استفاده کنیم. 

 

تصاویر متنوع و جامع اي تهیه شده است. در مسیر زیر دو شکل گرافیکی  Graphics و قسمت Toolsدر پنجره 
از باتن موجود را در قسمت خالی صفحه قرار می دهیم. با این کار این دو تصویر در صفحه ي کوچک انتخاب 

 قرار می گیرد. ،تصویر گرافیکی

 SymbolFactory Graphics\SymbolFactory True Color\3-D Pushbuttons Etc 
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 بعد از انتخاب تصاویر براي باتن، آنهارا از صفحه گرافیکی پاك می کنیم.

 

 

 

 اینکار براي سوئیچ نیز امکان پذیر است.
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 Faceplateساخت یک صفحه 

 صفحات کوچکی که هنگام فشردن یک باتن برروي صفحه ظاهر می شوند و اطالعاتی را به کاربر می دهند.

قرار نمی  Tagsنیاز به یک باتن با تگ داخلی داریم. این تگ در فهرست  Faceplateبراي ساخت یک صفحه 
 پلیت آن باتن معتبر است.گیرد و فقط براي محیط فیس

 

 کنیم.  را انتخاب می  Create Faceplateیک باتن در صفحه اضافه می کنیم و روي آن کلیک راست کرده و 

 

 

 

 کنیم.  شویم و صفحه ي مورد نظر را ایجاد می ایجاد شده می faceplateوارد صفحه 

 کنیم. SetBitباتن این تگ را  Eventپلیت را ایجاد کنیم و در ابتدا باید تگ مربوط به فعال سازي این فیس

 تصویر زیر انجام شود. ، مطابق Newو از قسمت  faceplate ساخت تگ باید در صفحه 
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یه متن روي  Textیک شکل مستطیل براي متمایز کردن این صفحه روي این باتن قرار می دهیم و توسط ابزار 
 آن اضافه می کنیم.

 

 

براي تگ ساخه شده توسط  ResetBitآن فانکشن  Eventاضافه می کنیم و در  Xیک باتن کوچک با حرف 
 انجام می شود.این کار براي بستن این صفحه  باتن اول تنظیم می کنیم.
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و در تنظیمات گروهی آنها در  انتخاب می کنیم حاال تمام اشکال اضافه شده این صفحه بجز باتن اول را
Animation  وVisibility شرط نمایش این صفحه را یک شدن مقدار تگ ساخته شده ،Tag_1  تنظیم می

می شود و ن صفحه کوچک نمایش دادهفشرده شود ای Runtime در محیط  Helpکنیم. در صورتی که باتن 
 را بزنیم این صفحه محو میشود. Xچنانچه باتن 
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وقتی به محیط صفحه گرافیکی اصلی برگردیم این شکل را مشاهده می کنیم که به صورت گروه شده است. تغییر 
یم باید نها انجام دهو تنظیم آنها در این صفحه گرافیکی اصلی ممکن نیست. براي اینکه مجددا تنظیمات را براي آ

 را انتخاب کنیم. Edit Faceplateروي آن کلیک راست کنیم و 

 

 

 سیموالتور برنامه را باز کرده و نتیجه را مشاهده می کنیم.
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 مجددا صفحه بسته می شود. Xصفحه فیسپلیت ظاهر میشود و با کلیک بر روي باتن  Helpبا کلیک روي باتن 

 

 

این صفحات باتن هاي که قابلیت انجام فانکشن داشته باشند بسازیم باید مراحل زیر را طی  براي اینکه بتوانیم در 
 پلیت ایجاد کنیم که در آن توسط چهار باتن به  صفحهات پروژه بریم.کنیم. فرض کنید می خواهیم یک فیس

 پلیت با ظاهرتصویر زیر آماده می کنیم.مراحل قبل را می رویم و صفحه ي فیس
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ها این باتن Eventباید درصفحه ي اصلی تعریف شوند. براي اینکه بتوانیم  ها داشته باشید فانکشن این باتنتوجه 
تنظیمات  Faceplate Configurationو قسمت  Faceplateصفحه را در صفحه اصلی تعریف کنیم باید در 

 را انجام دهیم .

 رویم.می Event Interfaceبه تب  Faceplate Configurationدر پنجره 

 

 

 

با کلیک کردن روي هر یک از باتن هاي مربوط به صفحات، در قسمت سمت راست یک شماره باتن هایالیت می 
مورد نظر را در سمت   Eventشود. روي عالمت + کنار آن باتن در سمت راست پنجره کلیک می کنیم و نوع 

 می کنیم.  Drag&Dropراست 
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اضفه میشود. این کار را براي سه باتن دیگر نیز انجام می دهیم.  Clickدر سمت چپ گزینه  Eventدر شاخه 
 نشود.دهیم تا اسامی یکسان  تغییر می  Page1-Clickاضافه شده در سمت راست را به  Clickابتدا نام 

 

 

 
 174  

  
 

Rahmani.a.mft@gmail.com 

Meysam.zare.4@gmail.com 

 

mailto:Rahmani.a.mft@gmail.com
mailto:Meysam.zare.4@gmail.com


 
 

 

 مهندس عارف رحمانی

 مهندس میثم زارع

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

شرکت فنی و مهندسی 

 نوآوران صنعت پارسه

 را فراموش نکنید.  Visibilityتنظیمات مربوط به 

 

 

براي این  Eventروي این فیسپلیت کلیک کنیم مشاهده می کنیم که شاخه  حاال اگر به صفحه اصلی برویم و
 انجام دهیم. باتن هاي آنرا براي   ActiveScreenشده است و می توانیم فانکش  ایجادصفحه 
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 وارد محیط سیموالتور می شویم و نتیجه را تست میکنیم. ،ها Eventبعد از تکمیل فانکشن دادن به 

 

 

 

 

 

 ي باتن ها به صفحات مورد نظر میرویم.با کلیک رو
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Keypanel  

 فانکشن ها در کلید ها معرفی می شوند. ،ندارند Touchدر کی پنل هایی که قابلیت لمس یا 

تواند عمل کرد یکسان در تمام صفحهات داشته باشد که در این صورت یک پرچم سبز رنگ در کنار  هر کلید می
می تواند در هر صفحه عملکرد خاص داشته باشد که در این صورت پرچم زرد رنگ  ینطورهم .آن قرار می گیرد 

 کنار کلید قرار می گیرد.

 

 

 

می سازیم و فانکشن  Intخواهیم مقدار یک تگ را افزایش و کاهش دهیم. ابتدا یک تگ  توسط دو کلید می
IncreaseValue  وDecreaseValue .را براي آن کلید ها در نظر می گیریم 
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می توانیم جهانی بودن آن را تعریف کنیم و همچنین یک شکل  Softkeyتنظیمات این   Generalدر شاخه 
 گرافیکی براي کادر قرمز رنگ کنار آن ایجاد کنیم.

 

 

 

کنید این فانکشن در همین  دهیم. مالحظه می کی بعدي انجام میتنظیمات افزایش مقدار تگ را براي سافت
 کی ها فانکشنی تعریف نشده است.این سافت Eventدر سایر صفحات در شاخه  صفحه معتبر است و

 

تنظیمات را انجام دهیم.  Templateباید در صفحه ،  Runtimeکی ها در محیط براي کارکرد یکسان این سافت
را در  کیسافتشماره صفحه مربوط به  Text   مثال تنظیمات سوییچ بین صفحات را انجام می دهیم. توسط ابزار

 آن تنظیم میکنیم. Eventفانکشن فعال سازي صفحه را در  دهیم. کنار آن قرار می
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 سیموالتور را باز می کنیم و نتیجه را مشاهده می کنیم.
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چنانچه در صفحه خاصی نخواهیم از سافت کی جهانی استفاده کنیم، در همان صفحه روي همان سافت کی کلیک 
 را غیر فعال می کنیم. Use global assignmentتیک مربوط به   Generalکرده و در تنظیمات شاخه 

شن اضافه کنیم زیرا آن نمی توانیم فانک  Eventکلیک کنیم در  F13وقتی روي   Screen_4مثال در صفحه 
 این سافت کی جهانی شده است.

 

 

 

 را غیر فعال می کنیم.  Use global assignmentگزینه   Generalدر شاخه 
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معتبر است و این  Scrren_4حاال می توانیم براي این سافت کی فانکشن تعریف کنیم که فقط در این صفحه 
 انجام نمیدهد.در این صفحه سافت کی دیگر کار تغییر صفحه را 
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