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 ايجاد يك پروژه جديد 

 امكانات و قابليتهاي بسيار براي ايجاد و مستند سازي يك پروژه برق و اتوماسيون و يا هيدروليك و EPLANدر نرم افزار 

غيره وجود دارد آنچه پيش نياز به كارگيري اين امكانات است شناخت پروژه و تعريف يك ساختار كلي اوليه از  پنوماتيك و

پروژه مورد نظر مي باشد به طور مثال در اين جا ابتدا به تعريف يك پروژه نمونه كه در بين پروژه هاي برق و اتوماسيون ساختار 

براي مستند سازي و تهيه مدارك فني و نمايشي اين پروژه  امكانات نرم افزار EPLANاطالعاتي متوسطي دارد پرداخته و سپس از 

 استفاده مي كنيم .

 ساختار كلي پروژه پيشنهادي به صورت زير مي باشد :

 1جدول شماره 

 كاربرد كد نمايشي تعداد تابلو نام 
PLC 1 PLC01 سيستم كنندهكنترل 

REMOTE I/O3 REMOTE_1 RELAY  دريافت سيگنال هاي سايت بصورت مستقيم يا با واسطه تابلوهاي
PANEL

REMOTE_2 دريافت سيگنال هايMCC  ها بصورت مستقيم يا با واسطه تابلوهايRELAY 

PANEL 
REMOTE_3 دريافت سيگنال هاي فرمانهاي اپراتوري يا كنترل تابلو نمايشMIMIC    بصورت

 RELAY PANELمستقيم يا با واسطه تابلوهاي 

RELAY PANEL5 RP_01
RP_02
RP_03
RP_04
RP_05

بين سايت و مدارات قدرت و غيره با كارتهاي ورودي و ايجاد ايزوله 
PLCخروجي سيگنالهاي 

MCC8 MCC_01
MCC_02

…..
MCC_08

ACTUATOR هاي سايتكنترل موتورها و 

DESK 2 DESK_01 
DESK_02

 ميزهاي اپراتوري براي كنترل و فرمان 

MIMIC 2 MIMIC_01
MIMIC_02

 صفحات نمايشي كه براي نمايش وضيعت سيگنال ها

 .نمايش مي دهيم تصوير زير ساختار تعريف شده در جدول باال را به صورت گرافيكي در
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 وارد مي شويم و يك پروژه جديد با انجام مراحل زير ايجاد مي كنيم : EPLANاكنون به نرم افزار 

 را انتخاب مي كنيم. NEWگزينه  PROJECTاز منوي  -1

 با وارد كردن نام دلخواه و تغيير ندادن ساير مشخصات فرم ظاهر شده مطابق تصوير زير پروژه مورد نظر را ايجاد مي كنيم . -2
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4-  Pneumatic از  مخزن  كه براي سيستم هواي فشرده(Accumulator)  كمپرسورو (Compressor)  و

و  ولوها و عمل كننده هاي مختلف به عنوان زير  (Air Dryer)هوا خشك كن  و يونيت (Piping)لوله ها 

مي باشد. پنوماتيكمجموعه هاي 

ايجاد و اين نرم افزار را توسط نفت و گاز پارس جنوبي به طور مثال وقتي شما بخواهيد كه پروژه هاي خيلي بزرگ همانند پروژه 

مي دانيم كه اين پروژه بزرگ از چندين فاز اجرايي و هر فاز از چندين فضاي ، براي آن درخت واره يا فلوچارت تعريف كنيد 

با اجزاي اصلي پروژه را ، تشكيل شده است براي تعريف ساختار درخت واره اي اين پروژه در اين نرم افزار  Areaكاري يا 

 . ايجاد مي كنيمو هيدروليك و سياالت اصلي پروسه سيستم هاي كنترلي و برق تقسيم بندي 
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 Plot Frameنحوه ايجاد و تغييرات در 

يكي از گزينه هاي موجود  propertiesدر قسمت  Eplanها در محيط نرم افزار  Pageدر زمان تعريف و يا ايجاد هر يك از 

نياز باشد براي نمايش به  همورد نظر مي باشد هر نوع و مقدار از اطالعات يك پروژه ك Pageبراي  Plot Frameامكان انتخاب 

 قابل نمايش است. Plot Frameكاربران در اين 

براي استفاده از اين كادر و نمايش اطالعات مورد نياز براي كاربران اقدام به ايجاد  Training Project 1بطور نمونه در پروژه 

 با خصوصيات مورد نظر خودمان و اطالعات انتخاب شده در مشخصات پروژه مي كنيم . Plot Frameيك نمونه از 

 بصورت زير مي باشد : Plot Frameمراحل ايجاد 

 را به ترتيب  مانند شكل زير انتخاب مي كنيم. Newو  Plot Frameو  Master Dataزير منوهاي  Utilitiesاز منوي  -1
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حال شما مي توانيد اين 
Plot Frame

ياز   ن را براي صفحات كاري خود استفاده كنيد بر روي هر صفحه از مدارك پروژه كه 

مورد نظر را براي  Plot Frameظاهر شده مي توانيد و از ليست  Propertiesباشد مي توانيد با كليك راست كردن و انتخاب 

 صفحه كاري يا پروژه خود انتخاب كنيد.
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  Interruption Pointاستفاده از ابزار 

از صفحات زيادي و همچنين تنوع بااليي از نوع مدارك تشكيل مي شود.  اين تنوع مدارك در مدارك و نقشه هاي يك پروژه 

يك پروژه تنوع ارتباطات بين مدارك را نيز  ايجاد مي كند از مهمترين نوع ارتباطات بين مدارك مي توان ارتباطات از نوع سيم 

Wiring را مي توان نام برد ابزاري كه برا كشي و يا به اصطالحEplan استفاده مي  ي نمايش اين ارتباطات در محيط نرم افزار

Interruption Point  مي باشد.  شود 

Eplan به صورت زير مي باشد. نحوه به كارگيري اين ابزار در محيط نرم افزار 

24Vdc را براي توزيع بين تجهيزات  شرح اوليه نمونه اجرايي اين ابزار به اين صورت مي باشد كه فرض كنيد مي خواهيم تغذيه

Remote I/O از يك مجموعه فيوز مينياتوري عبور داده و با استفاده از اين ابزار ارتباطي در ساير نقشه  مختلف داخل يك پانل

ارتباط وايرينگ مصرف كننده هاي مختلف را با اين مجموعه فيوز مينياتوري  Remote I/O هاي مدارات برقي اين پانل 

براي  Interruption Pointم به تصوير زير نگاه كنيد متوجه قرار گرفتن چند فيوز مينياتوري و همچنين ابزار نمايش دهي

 نمايش ارتباط بين صفحات مختلف كه با كادر قرمز رنگ مشخص شده مي شويد.
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 مورد نظر در محيط نقشه به صورت زير نمايش داده مي شود . Interruption Pointكردن فرم تصوير قبل  OKبعد از 

 

هاي ديگر آدرس  Interruption Pointحال با استفاده از همين روش مي توان ساير اتصاالت مورد نياز همين نقشه را با اعمال 

 دهي نمود.
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 هاي جديد در يك پروژه  Deviceايجاد قطعات و 

در هر پروژه بسته به شرايط و تجهيزات پروژه المانها و سيمبل هاي مختلفي براي نمايش تجهيزات مختلف استفاده مي شود و به 

 Deviceمنظور استفاده از امكانات مختلف توليد مدارك و گزارشات بايد هر يك از تجهيزات پروژه را با استفاده از سيمبل  و يا 

 مناسب نمايش داد .

مطرح شد و با ارائه نمونه هاي كاربردي به  قبلخت سيمبل هاي مناسب براي نمايش در محيط هاي ترسيمي در فصل بحث سا 

 .شدخوبي يك آموزش كاربردي براي آن ارائه 

برق و اتوماسيون مي پردازيم. ها در يك پروژه بطور مثال   Deviceدر اين فصل به ارائه مطالب براي ساخت و استفاده از انواع 

 :مثالي كه در اينجا مورد بحث قرار ميگيرد

1-  Device عدد كنتاكت 3براي نمايش كنتاكتور سه فاز با كنتاكت هاي كمكي باز و بسته به تعداد  ساخت يكPower  2و 

  مي باشد. Normal Closeعدد كنتاكت  2و  Normal Openعدد كنتاكت كمكي 

عدد كنتاكت خروجي ديجيتال و دو عدد آنالوگ جريان ورودي و  3و  عدد ورودي ديجيتال ششبا  ACيك عدد درايو   -2

 يك عدد آنالوگ جريان خروجي و سه عدد پايه براي اتصال پتانسيومتر و اتصال كابل شبكه پروفي باس

 .جديد در ديتا بيس پروژه مورد نظر بايد مراحل زير طي شود  Deviceبراي ايجاد يك 

  Managementو در نهايت گزينه Partsزير منوي  Utilitiesجديد مطابق تصوير زير از منوي  Deviceبراي ايجاد يك  -1

 را انتخاب مي كنيم.
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در صورتي كه نياز به استفاده از بوبين و كنتاكت هاي كمكي و اصلي اين تجهيز در يك صفحه نقشه از طراحي باشد بعد درج 

Function template ها اجزاي اصلي و فرعي تجهيز مورد نظر در صفحه  سيمبل تجهيز در محيط طراحي به ترتيب تعريف

 نقشه مورد نظر قابل استفاده مي باشد.
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 آموزش ترسيم و نمايش كابل و رشتهاي داخلي كابل هاي فرمان 

ابزارها و امكاناتي فراهم شده است براي استفاده از اين  Eplanبراي نمايش كابلها و اطالعات فني و گرافيكي آنها در نر افزار 

 موارد بايد به صورت زير اقدام شود .

 مطابق تصوير زير انتخاب مي كنيم . رازير منوي Insert Cable definitionاز منوي  -1

ً كليك مي  و بر روي صفحه كار در محل نمايش كابل مورد نظر كليك كرده و در انتهاي محل نمايش كابل مورد نظر مجددا

 بعد از كليك دوم فرم زير نمايش داده مي شود. نماييم.
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 مورد نظر را وارد كرده اين اطالعات شامل موارد ذيل مي باشد : نيد مشخصات كابلدر اين فرم شما مي توا

1- Displayed DT  كه نمايش دهندهTag .شناسايي كابل در كل پروژه مي باشد 

2- Type   كه مشخص كننده نوع كابل مي باشد اين نوع كابل در صورتي كه در قسمتPart Management   كابل ها را

  .باشيد مي توانيد از آن كابل ها استفاده كنيدتعريف كرده 

را با  21coreقابليت تعريف دارد مثال يك كابل   Number of Connectionتعداد وايرهاي داخل يك كابل با گزينه  -3

 در اين جا تعريف مي كنيم و يا رنگ عايق وايرها را با اين گزينه انتخاب مي كنيم. 21عدد 

 مشخص مي شود .  Voltageا گزينه ولتاژ كاركرد كابل ب -4

 نمايش داده مي شود. Full DTاطالعات كلي مربوط به يك كابل درپروژه توسط گزينه  -5

 شما مي توانيد متراژ مورد نظر براي اين كابل را وارد نماييد. Lentghدر قسمت  -6

 فراهم مي شود.) امكان انتخاب واحد اندازه گذاري قطر رشته هاي (Unit Coreدر قسمت  -7

 .ميشود  مشخص هاي كابل  و متراژ و غيره براي آن  Coreتا اينجا سايز 
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 را انتخاب كرده تا فرم زير نمايش داده شود .  Displayسربرگ   -5
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  Connectionتغيير نوع و نحوه نمايش انواع اتصاالت و 

نوبت به انواع اتصاالت و رنگ بندي وايركشي  Eplanبعد از طراحي و استفاده از انواع سيمبل ها و تجهيزات در محيط نرم افزار 
خط  از تك خطي و چند خطيدر صورتي كه بخواهيم انواع اتصاالت  يا وايرينگ در مدارات در نقشه هاي پروژه مي رسد.  

 ممتد ، خط و نقطه و ...  استفاده شود بايد مراحل زير را انجام دهيم :

 .صفحه نقشه مورد نظر را باز مي كنيم -1

را   Navigatorرا انتخاب كرده و از زير مجموعه اين منو گزينه   connectionزير منوي  project dataاز منوي  -2
 .انتخاب مي كنيم
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 مي كنيم. باز مي شود اتصاالت يا وايرينگ مربوطه را انتخاب  connectionsدر پنچره ستوني كه با نام  -3
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قبل از ورود به نمايش مشخصات اتصاالت مي توان با تعريف يك كابل براي اتصاالت مورد نظر امكان بهتر درك كردن 
 فراهم نمود.مشخصات فني  و نمايشي اتصال مورد نظر را 

 
دبل كيلك اتصال روي آن  Connectionsحال براي ديدن و اعمال تغييرات بر روي هر يك از اين اتصاالت در ستون   -4 

 را انتخاب مي كنيم. Propertiesكرده و يا از راست كليك روي آن گزينه 
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------------------براي كارت هاي Over View Digital Outputآموزش طراحي و ساخت  -3   19 

------------------كارت هاي Analog Input براي Over Viewآموزش طراحي و ساخت  -4    33 

----------------براي كارت هاي Over View Analog Outputآموزش طراحي و ساخت  -5    50 

-----------------------براي كارت هاي  Over Viewآموزش طراحي و ساخت  -6 FM350-1 68
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 و آدرس دهي آنها PLCآموزش ايجاد كارتهاي 

  PLCاز كارتهاي ورودي و خروجي   Over Viewآموزش ايجاد مدل نمايشي  -1

اين  .بايد بدانيم كه اين نمونه از مدارك حاوي چه نوع اطالعاتي مي باشد PLCقبل از اقدام به طراحي اين نوع از نمايش كارتهاي 
  :ي باشدنوع مدارك شامل اطالعات زير م

سفارش Orderمدل كارت و سازنده و شماره 

مورد نظر Remote I/Oشماره كارت در 

آدرسهاي ورودي و خروجي

Comment هاي مريوط به هر سيگنال از كارت مورد نظرتوضيحات و يا

مربوط به نمايش و استفاده از اين ترمينال كارت در ساير مدارك و نقشه ها Cross Reference  آدرس

 

را در قسمت تنيظمات پروژه انجام  PLCقبل از شروع به كار در اين مورد نياز است كه نحوه آدرس دهي ورودي و خروجي هاي 

 دهيم براي اين مورد به صورت زير اقدام مي كنيم :

 را انتخاب مي كنيم.  Settingگزينه   Optionsاز منوي  -1

 
 را براي پروژه مورد نظر مشابه تصوير زير انتخاب مي كنيم. PLCدر فرم تنظيمات ظاهر شده مسير تنظيمات  -2
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 برسيم. 15bitكاناله  8يك كارت آنالوگ ورودي  Over Viewير براي در نهايت بايد به نمايش شكل ز

 

Analog Outputبراي كارت هاي  Over Viewآموزش طراحي و ساخت 

براي كارت هاي آنالوگ خروجي اقدام به باز كردن پروژه مورد نظر  PLC Card Overviewقبل از شروع به ايجاد نقشه هاي 

 يا ايجاد پروژه جديد مي كنيم.

Overview در پروژه مورد نظر براي ايجاد يك صفحه كاري از نوع Page : مطابق روال زير  اقدام مي كنيم 

مي كنيم كه فرم زير  Overviewاقدام به ايجاد يك صفحه جديد از نوع  Newانتخاب گزينه  و Pageبا استفاده از منوي   -1

 نمايش داده مي شود.
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Analog Inputبراي كارت هاي  Over Viewآموزش طراحي و ساخت 

اقدام به باز كردن پروژه مورد نظر يا  براي كارت هاي آنالوگ ورودي PLC Card Overviewقبل از شروع به ايجاد نقشه هاي 

 ايجاد پروژه جديد مي كنيم.

Overview در پروژه مورد نظر براي ايجاد يك صفحه كاري از نوع Page : مطابق روال زير  اقدام مي كنيم 

مي كنيم كه فرم زير  Overviewاقدام به ايجاد يك صفحه جديد از نوع  Newو انتخاب گزينه  Pageبا استفاده از منوي   -1

 نمايش داده مي شود.
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 Digital Outputبراي كارت هاي  Over Viewآموزش طراحي و ساخت 

 اقدام به باز كردن پروژه مورد نظر يا ايجاد پروژه جديد مي كنيم. PLC Card Overviewقبل از شروع به ايجاد نقشه هاي 

Overview در پروژه مورد نظر براي ايجاد يك صفحه كاري از نوع Page : مطابق روال زير  اقدام مي كنيم 

مي كنيم كه فرم زير  Overviewاقدام به ايجاد يك صفحه جديد از نوع  Newو انتخاب گزينه  Pageبا استفاده از منوي   -1

 نمايش داده مي شود.

 
 جهت انجام تنظيمات مربوط به صفحه كاري جديد موارد زير انجام مي شود : -2

نمايش داده  آدرس قرار گرفتن صفحه كاري مورد نظر در ساختار پروژه و شماره آن Full Page  Nameدر قسمت 

مي شود .

مشخص كرد كه با توجه به ايجاد يك صفحه نمايش براي كارت مي توان نوع صفحه كاري را  Page typeدر قسمت 

انتخاب مي شود . Over View(I)نوع  PLCخروجي 

مي توان توضيحاتي براي بهتر شناسايي شدن اين صفحه كاري وارد كرد اين  Page descriptionدر قسمت 

ر قسمت نمايش ساختار درختي پروژه ها مطابق تصوير زير نمايش داده مي شود.توضيحات د
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 CIRCUITدر صورت رسم و ايجاد مدارات  مي رسد CIRCUIT DAIGRAMبعد از اين مرحله نوبت به ايجاد مدارات 

DAIGRAM  و ايجاد توضيحات براي سيگنال هاي استفاده شده در اين مدارات بطور نمونه نمايشOver view   از كارت هاي

PLC به صورت زير نمايش داده مي شود. 
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 Digital Outputبراي كارت هاي  Over Viewآموزش طراحي و ساخت 

 اقدام به باز كردن پروژه مورد نظر يا ايجاد پروژه جديد مي كنيم. PLC Card Overviewقبل از شروع به ايجاد نقشه هاي 

Overview در پروژه مورد نظر براي ايجاد يك صفحه كاري از نوع Page : مطابق روال زير  اقدام مي كنيم 

مي كنيم كه فرم زير  Overviewاقدام به ايجاد يك صفحه جديد از نوع  Newو انتخاب گزينه  Pageبا استفاده از منوي   -1

 نمايش داده مي شود.

 
 جهت انجام تنظيمات مربوط به صفحه كاري جديد موارد زير انجام مي شود : -2

نمايش داده  آدرس قرار گرفتن صفحه كاري مورد نظر در ساختار پروژه و شماره آن Full Page  Nameدر قسمت 

مي شود .

مشخص كرد كه با توجه به ايجاد يك صفحه نمايش براي كارت مي توان نوع صفحه كاري را  Page typeدر قسمت 

انتخاب مي شود . Over View(I)نوع  PLCخروجي 

مي توان توضيحاتي براي بهتر شناسايي شدن اين صفحه كاري وارد كرد اين  Page descriptionدر قسمت 

ر قسمت نمايش ساختار درختي پروژه ها مطابق تصوير زير نمايش داده مي شود.توضيحات د
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Analog Inputبراي كارت هاي  Over Viewآموزش طراحي و ساخت 

اقدام به باز كردن پروژه مورد نظر يا  براي كارت هاي آنالوگ ورودي PLC Card Overviewقبل از شروع به ايجاد نقشه هاي 

 ايجاد پروژه جديد مي كنيم.

Overview در پروژه مورد نظر براي ايجاد يك صفحه كاري از نوع Page : مطابق روال زير  اقدام مي كنيم 

مي كنيم كه فرم زير  Overviewاقدام به ايجاد يك صفحه جديد از نوع  Newو انتخاب گزينه  Pageبا استفاده از منوي   -1

 نمايش داده مي شود.
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 برسيم. 15bitكاناله  8يك كارت آنالوگ ورودي  Over Viewير براي در نهايت بايد به نمايش شكل ز

 

Analog Outputبراي كارت هاي  Over Viewآموزش طراحي و ساخت 

براي كارت هاي آنالوگ خروجي اقدام به باز كردن پروژه مورد نظر  PLC Card Overviewقبل از شروع به ايجاد نقشه هاي 

 يا ايجاد پروژه جديد مي كنيم.

Overview در پروژه مورد نظر براي ايجاد يك صفحه كاري از نوع Page : مطابق روال زير  اقدام مي كنيم 

مي كنيم كه فرم زير  Overviewاقدام به ايجاد يك صفحه جديد از نوع  Newانتخاب گزينه  و Pageبا استفاده از منوي   -1

 نمايش داده مي شود.
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FM350-1براي كارت هاي  Over Viewآموزش طراحي و ساخت 

اقدام به باز كردن پروژه مورد نظر يا  FM350-1براي كارت هاي  PLC Card Overviewد نقشه هاي قبل از شروع به ايجا

 ايجاد پروژه جديد مي كنيم.

Overview در پروژه مورد نظر براي ايجاد يك صفحه كاري از نوع Page : مطابق روال زير  اقدام مي كنيم 

مي كنيم كه فرم زير  Overviewاقدام به ايجاد يك صفحه جديد از نوع  Newو انتخاب گزينه  Pageبا استفاده از منوي   -1

 نمايش داده مي شود.

 
 جهت انجام تنظيمات مربوط به صفحه كاري جديد موارد زير انجام مي شود : -2

ه آن نمايش داده آدرس قرار گرفتن صفحه كاري مورد نظر در ساختار پروژه و شمار Full Page  Nameدر قسمت 

مي شود .

مي توان نوع صفحه كاري را مشخص كرد كه با توجه به ايجاد يك صفحه نمايش براي كارت  Page typeدر قسمت 

انتخاب مي شود . Over View(I)نوع  PLCخروجي 

مي توان توضيحاتي براي بهتر شناسايي شدن اين صفحه كاري وارد كرد اين  Page descriptionدر قسمت 

توضيحات در قسمت نمايش ساختار درختي پروژه ها مطابق تصوير زير نمايش داده مي شود.
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در ساير نقشه ها مي توان ارتباط آن را به لحلظ آدرس دهي  overviewصورت استفاده از اين نمايش  بعد از مراحل فوق در

 بسيار خوب درك نمود.
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 فهرست مطالب

 1 -------------------------------قسمت اول   Circuit Diagramترسيم و تهيه انواع مدارات 

 Circuit diagram -------------------------------  4ترسيم كارتهاي ديجيتال ورودي در  -1

 Circuit diagram    ----------------------------   23ترسيم كارتهاي ديجيتال خروجي در  -2

 Circuit diagram-----------------------------   43  ترسيم كارتهاي آنالوگ ورودي در  -3

 Circuit diagram ------------------------------65ترسيم كارتهاي آنالوگ خروجي در  -4

 86 ------------------------ در FM350 Circuit diagramترسيم كارتهاي خاص از جمله  -5
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Circuit Diagram  ترسيم و تهيه انواع مدارات 

 Circuit Diagramانواع مدارات  -1

تك خطي  Circuit Diagramمدارات  -

چند خطي Circuit Diagramمدارات  -

 قدرت استفاده مي شود .برق تك خطي اغلب براي مدارات  Circuit Diagramمدارات 

و حتي و اتوماسيوني چند خطي بيشترين كاربرد را داشته و براي نمايش تمامي مدارات برقي  Circuit Diagramمدارات 

 مدارات هيدروليكي و يا پنوماتيكي استفاده مي شوند.

 خطي را نمايش مي دهند. چندتصوير زير يك نمونه از مدارات 

 مي باشد. PLCمدارات كارتهاي   Circuit diagramتصوير باال مربوط به 
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 مي باشد. Relay Panelمدارات پانل هاي   Circuit diagramر باال مربوط به تصوي
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 مي باشد. MCCپانل هاي مدارات   Circuit diagramتصوير باال مربوط به 

فوق و يا ساير مواردي از اين نقشه ها كه در اينجا نمونه از آنها ارائه نشده است با هدف  Circuit diagramهر يك از مدارات 

كاربرد خاص طراحي و استفاده مي شود و در كل اطالعات اصلي موجود در اين مدارات نمايش دهنده ارتباطات سيستم هاي 

 كنترل و قدرت و مدارات واسط و يا ايزوله كننده هاي مربوطه مي باشد.

محوريت طراحي با ليست  در تمامي پروژه هاي امروزي محوريت طراحي با سيستم كنترل مي باشد و در يك سيستم كنترل نيز

و يا در برخي موارد سيگنالهاي از قبيل انكودر ها و يا پكيچ  خروجي /خروجي و آنالوگ ورودي  /سيگنالهاي ديجيتال ورودي 

آنچه در مورد يك سيستم كنترل از همه موارد نمايشي سيستم كنترل اهميت باالتري دارد  مي باشد هاي اندازه گيري خاص 

 مت از آموزش نرم افزار Eplanسمي باشد در اين ق در نقشه هاي Circuit diagram سخت افزاري PLCكارتهاي نمايش 

PLC از انواع ديجيتال و آنالوگ  و كارت هاي مخصوص مي  اقدام به آموزش طراحي و نمايش اطالعات كارتهاي سخت افزار

 .نماييم
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 Circuit diagramترسيم كارتهاي ديجيتال ورودي در 

نمايش يك بايت يا  Circuit diagramو خورجي ديجيتال در يك  و معمول ترين روش براي ترسيم كارتهاي وروديبهترين 

 مي باشد. Circuit diagramاز مدارات  گديتا كارت در يك بر 8bitبه عبارتي 

وجي شامل موارد زير ورودي و خربراي كارتهاي ديجيتال  Circuit diagramاطالعات حداقلي مورد نياز براي نمايش در يك 

 مي باشد:

  PLCآدرس سيگنال در كارت  -

Function textكامنت و يا توضيحات مشخص كننده براي نمايش ارتباط سيگنال با سنسورهاي سايت  -

Cross referenceارتباطي  آدرس  -

سايز وايرينگها و اتصاالت استفاده شده -

نام يا تگ استفاده شده براي تجهيزات و سيمبل ها -

 بصورت زير عمل مي كنيم. Circuit diagramدر نقشه هاي  PLCنمايش اطالعات مربوط به كارتهاي  براي

 

و يا با راست كليك بر روي آخرين صفحه ايجاد شده مي توان اقدام به ايجاد  Pageاز منوي   Newبا استفاده از گزينه   -1

را در  Circuit diagramات مورد نياز براي اين نقشه مي كنيم و توضيح  Schematic multi-line(I)صفحه جديد از نوع 

 اعمال مي نماييم. Page descriptionقسمت 
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Contact image setting را مطابق تصاوير زير انجام مي دهيم.تنظيمات مربوط به سربرگ 

 
 را بصورت شكل زير داشت. PLCبعد از انجام مراحل باال مي توان نمايش اين ترمينال كارت 
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براي اتصال سيگنالهاي مورد نظر به اين آدرسهاي ورودي و  رله ترمينالهاي ايزوله كننده در صورتي كه نياز به نمايش و استفاده از 

مورد نظر در اين نوع نمايش از  رله ترمينالهاي ايزوله كنندهاقدام به اضافه كردن  Insertخروجي باشد با استفاده از منوي 

 مي كنيم. PLCي كارتهاي كانالها

اين رله هاي ايزوله كننده به صورتي استفاده مي شود كه بوبين آنها توسط سيگنال خروجي از تجهيز يا سنسور سايت برق دار مي 

مورد نظر مي رسد و از طريقه اين رله و كنتاكت آن ايزوله بين  ولتاژ مثبت از طريق كنتاكت اين رله به كانال كارت PLCشود و 

 تامين مي شود. يت و كارت PLCسا

رله ترمينال قبل از اقدام به اضافه كردن اين رله ترمينال براي نقشه هاي مورد نظر نياز است كه ابتدا سيمبل مورد نظر براي نمايش 

 ايزوالتور مطابق با آموزش هاي داده شده در بخش طراحي سيمبل طراحي و ايجاد مي شود.
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 مي نماييم. PLCله اقدام به تامين تغذيه سيگنال براي كنتاكت و كانال كارت در اين مرح
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قبل از شروع ايجاد اين نوع نمايش بيان شد تكميل شد و  خروجيسيگنال از يك كارت ديجيتال  bitدر اين مرحله نمايش يك 

 نمايش داده مي شود .  Circuit diagramسيگنال يا يك بايت داده در يك صفحه نقشه 8bitكه هر 
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 مي نماييم. PLCارت در اين مرحله اقدام به تامين تغذيه سيگنال براي كنتاكت و كانال ك
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 Over view cardبهتر است كه مطابق آموزش داده شده در قسمت  كارتحال بعد از اقدام به نمايش تمامي سيگنالهاي يك 

ارتباط بين مدارك  Over viewكرده و با نمايش كارت مورد نظر در حالت  Over viewز نوع اقدام به ايجاد يك صفحه ا

 ك را مالحظه نماييم.تيايجاد شده به صورت اتوما

از كارتهاي مختلف را مي توان به صورت يك ماكرو  Over viewهر نوع نمايش  Over view cardدر قسمت آموزش 

 وارد مي كنيم.  Over viewماكروي مورد نظر را در صفحه  Insertويندو ذخيره كرد براي تسريع در كار از منوي 
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 مورد نظر اضافه مي كنيم. PLCرا به باكس  0vdcترمينال هاي تغذيه 

 

www.jozvecenter.ir
www.jozvecenter.ir
www.jozvecenter.ir
www.jozvecenter.ir
www.jozvecenter.ir


 
 

 

www.jozvecenter.ir
www.jozvecenter.ir
www.jozvecenter.ir
www.jozvecenter.ir
www.jozvecenter.ir


 را مطابق تصاوير زير انجام مي دهيم.برگ Contact image settingتنظيمات مربوط به سر

 
را  PLCآنالوگ ورودي كارت  ها براي مي توان نمايش اين ترمينالبراي تمامي كانال هاي كارت آنالوگ بعد از انجام مراحل باال 

 بصورت شكل زير داشت.
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 ي آنالوگ به صورت رير نمايش داد.ديگر از اين نوع كارتهاو در فرمت ديگر مي توان نمايش  
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 Over view cardحال بعد از اقدام به نمايش تمامي سيگنالهاي يك كارت بهتر است كه مطابق آموزش داده شده در قسمت 

ارتباط بين مدارك ايجاد شده به  Over viewكرده و با نمايش كارت مورد نظر در حالت  Over view نمايش اقدام به 

 صورت اتومايتك را مالحظه نماييم.

 
 

 

 Circuit diagramدر  آنالوگ خروجيترسيم كارتهاي 

 آنالوگهمانند مراحل ورودي هاي  Circuit diagramتمامي مراحل مختلف براي ترسيم خروجي هاي آنالوگ در مدارات 

 مي باشد. آنالوگمي باشد و تنها آدرس دهي براي خروجي هاي 

براي درك بهتر ارتباطات  Circuit diagramبراي مدارات  خروجيقبل از اقدام به ايجاد يك نمايش از كارت هاي آنالوگ 

 اول ايجاد مي كنيم. نالههشت كا خروجيت آنالوگ براي نمايش كار overviewدروني مدارك ايجاد شده ابتدا يك صفحه 
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را انتخاب كرده و مطابق تصوير زير  Displayسربرگ  PLCبراي تنظيم مشخصات مربوط به نمايش اطالعات اين سيگنال 

 تنظيمات آن را تغيير مي دهيم.
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را بصورت شكل زير  PLC خروجيكارت آنالوگ چهار كانال اول ي توان نمايش اين ترمينالها براي  بعد از انجام مراحل باال م

 داشت.

 
 

را بصورت شكل زير  PLCبعد از انجام مراحل باال مي توان نمايش اين ترمينالها براي  چهار كانال دوم كارت آنالوگ خروجي 

 داشت.
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Circuit diagram در  FM350خاص از جمله ترسيم كارتهاي 

ساير همانند مراحل  Circuit diagramدر مدارات  FM350سيگنال هاي يك كارت تمامي مراحل مختلف براي ترسيم 

 مي باشد. اين نوع كارت تابع مشخصات فني كارت مي باشد و تنها آدرس دهي براي  كارت هاي ورودي و خروجي

براي درك بهتر ارتباطات دروني  Circuit diagramبراي مدارات  FM350قبل از اقدام به ايجاد يك نمايش از كارت هاي 

 ايجاد مي كنيم. FM350براي نمايش كارت  overviewك صفحه مدارك ايجاد شده ابتدا ي
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 PLCانكودر به  *Aيا   Aيك عدد ترمينال براي سيگنال   PLC card power supplyمطابق تصوير زير با استفاده از ابزار  -6

BOX  .مشخصات ترمينال مورد نظر را مطابق تصاوير زير تنظيم مي كنيم. اضافه مي كنيم 
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براي ترمينال هاي   PLC card power supplyمطابق تصوير زير با استفاده از ابزار  -12  PLCبه   16و  12يك عدد ترمينال 

BOX  .ظيم مي كنيم.مشخصات ترمينال مورد نظر را مطابق تصاوير زير تن اضافه مي كنيم 
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به  DO1تا  DO0يك عدد ترمينال براي ترمينال هاي   PLC card power supplyبزار مطابق تصوير زير با استفاده از ا -14

PLC BOX  .مشخصات ترمينال مورد نظر را مطابق تصاوير زير تنظيم مي كنيم. اضافه مي كنيم 
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در ساير نقشه ها مي توان ارتباط آن را به لحلظ آدرس دهي  overviewبعد از مراحل فوق در صورت استفاده از اين نمايش 

 .بسيار خوب درك نمود
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	آموزش

