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 یعرفم

PLC500 NSERIES  نسل دومPLC در . ه بازارمعرفی شده استب ١٣٨٧ های شرکت کنترونيک از سال
طراحی اين محصول از آخرين دستاوردهای تکنولوژی های جديد در زمينه سخت افزار و نرم افزار استفاده شده 

  .است

را به ايرانيان معرفی  PLCقبل از آن . های کنترونيک گذشته است PLCز توليد نخستين بيش از دو دهه ا
کرديم، با اکراه صنعتگران از بکارگيری آن مبارزه نموديم و در همان دوران دريافتيم که يکی ازکليدهای پيشرفت 

ی داشت و در کار با توجه به اينکه کنترونيک در آن دوران دستی در الکترونيک صنعت. است PLCصنعتی 
فعاليت ميکرد، ورود  که در آن دوران نيز فعاليتی روزآمد بود طراحی مدارات الکترونيکی و مايکروپروسسوری

  .بسيار بديهی بنظر می رسيد PLCبه عرصه ساخت و توليد 

هزاران دستگاه از اين محصول ساخته شده و توسط صدها  .نسل اول توليدات کنترونيک بسيار موفق بود
ند در صنايع ه بودکه در مرکز آموزش اين شرکت دوره های آموزشی مربوطه را گذراند PLCانش آموخته د

های کنترونيک اجرا می  PLCبسياری از پروژه های مهم صنعتی ابتدا توسط . مختلف ايران بکار گرفته شدند
قاضا بود که از عرضه پيشی می ، اين بار اين ت PLCبعدها پس از کسب اعتماد و اطمينان از قابليتهای . شدند
  .گرفت

چند تحول بزرگ  ،ميالدی قرن بيستم ٩٠بخصوص در اواخر دهه  ،نيک و علوم کامپيوتربا پيشرفت الکترو
يکی از اين تحوالت مربوط به عرضه سيستم عامل . ايجاد شد الکترونيکیدر زمينه سيستم های کنترل 

Windows  ارتباط کاربر با  مل ويندوز بنا بر ماهيت خود شکلسيستم عا. بودتوسط شرکت مايکروسافت
و  محيط کار و برنامه نويسی در کامپيوتر به زبانهای مختلف بسيار مشابهت پيدا کرده. کامپيوتر را متحول ميکرد
. دگرديدرسيستم عامل ويندوز امکان اجرای چند برنامه بطورهمزمان فراهم  .ندمی شد ظاهر نرم افزارها يکسان

مبادله اطالعات  .تدوين گرديددر يک کامپيوتر ديگر استانداردهای مبادله داده ها بين برنامه های مختلفاز طرف 
که از سالها پيش کمابيش انجام می شد شکل يکنواخت تری به خود گرفته و با ترويج اينترنت و  نيز بين کامپيوترها

  .ک خواسته اوليه در آمده بودمشاهده ی تواناييهای آن ديگرقابليتهای گسترده ارتباطی به ي

در آنها بسيار رايج آنالين  helpو کاربرد گرافيک و شده  تر از طرف ديگر طراحی نرم افزارها تخصصی 
حجم مطالب  .ی شد که در زمينه علوم مختلف فراگير گرديدگاناين پديده موجب ايجاد فرهنگی جامع و واژه  .شد

رای کم کردن از اين حجم الزم بود که برخی از واژگان پذيرفته شده در ب. آموختنی نيز بتدريج افزايش می يافت
  .رفته و در زمينه های مختلف بکار روندسطح کاربران بصورت استاندارد مورد پذيرش همگان قرار گ

برای برنامه نويسی سيستمهای کنترلی تدوين ی ياستانداردها. بخش صنعت نيز از اين تحوالت بی نصيب نماند
استانداردها با استفاده از تجربياتی که در ساير بخش های علوم کامپيوتری و زبان های برنامه نويسی  اين. شد

  .بدست آمده بودند تدوين گرديدند

برای پيوستن به مسيری که پيش بينی می شد به راه درستی می رود، تصميم گرفتيم که ازهمکاريهای بين 
برای خريد ليسانس جامع نرم افزار  KW-Softwareبا شرکت آلمانی  ميالدی ٢٠٠٠در سال . المللی استفاده کنيم

  . به توافق رسيديم MWTيا به اختصار  MULTIPROG-wtبنام  plcبرنامه نويسی 

در بخش سخت افزار نيز پيش بينی می کرديم که عالوه بر بکارگيری پردازنده های مدرن و سريع، يکی از 
بر خالف بسياری از سازندگان که اليه فيزيکی . باشد ی ارتباطیمحورهای اصلی توسعه در بخش شبکه ها

  می جستند، تشخيص ما اين بود ) RS485و  RS232مثل ارتباطات سريال (ارتباطی راهمچنان در روشهای سنتی 

 IPپشتيبانی از استانداردهای ارتباطی بر مبنای به موازات آن  .شته باشدآينده روشن تری دا اليه فيزيکی اترنت که
  .انتخاب نهايی بنظر می رسيد
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 طوالنی حضورازکسب شده ارزشمند  تجربياتاستفاده ازبا ،  PLC500 NSERIESمحصول جديد کنترونيک، 
بنام استاندارد زبانهای برنامه نويسی در طراحی آن استفاده ازو ساخته شده و با نگاه به آينده  PLCدر بازار 

IEC61131-3   کامال رعايت شده است.  

ها که  PLCبرخالف ساير . در نظرگرفته شده است نيز امکانات گسترده ارتباطی PLC500 NSERIES در 
در اين  CPUاستفاده می کنند، کارت  PLCمتنوع از کارتهای متنوع اضافی در راک برای پياده سازی ارتباطات 

PLC  با دارا بودن پورتهای سريالRS232 ،RS485  وETHERNET  های ارتباطی متنوعی مستقيما پروتکل
مگابيت در ثانيه سريعترين  ١٠٠ارتباط اترنت با سرعت  .را پشتيبانی کرده و نيازی به کارتهای اضافی نمی باشد

  .ارتباطات موجود در صنعت را برای کاربر فراهم می نمايد

رها به پورتهای امروزه تمام کامپيوت. در سمت کامپيوتر نيز نيازی به کارت يا مدول ارتباطی خاصی نداريم
ETHERNET  ياSERIAL کافی است توسط يک کابل مناسب . مجهزندPLC را به کامپيوتر متصل نماييد.  

همراه با رابطهای خاصی دارد که کنترونيک به  MWTبه آشنايی اوليه کار با  PLC500 NSERIESبا کار 
 PLC500و  MWTتند که ارتباط بين اين رابطها معموًال بشکل پنجره های گرافيکی هس. آن اضافه کرده است

NSERIES را بر قرار مينمايد .  

و نشان  PLC500 NSERIESبرای برنامه نويسی  MWTآموزش نحوه کار در محيط  ،متنهدف اصلی اين 
پيش می همراه با اين گفتار مواردی . بر روی اين محصول است IEC1131-3دادن شکل پياده سازی استاندارد 

در اين موارد توضيح . گريز ناپذير ميشود IEC1131-2و استاندارد   MWTی دربارهآيد که شرح مختصر
مراجعه  MWTMAN21-001.PDFلطفًا به کتاب  MWTاده ميشود ليکن برای توضيح کامل دمختصری 

 . فرمائيد

کنترلری مدرن با قدرت و سرعت پردازش باالست و توان کنترل  PLC500 NSERIESاز آنجايی که 
که استفاده از امکانات آن را ميسر عميقی است  های پيچيده و بزرگ را دارد، کار با آن مستلزم آموزش فرآيندهای

خوشبختانه طراحی سخت افزار و نرم افزار آن به گونه ايست که فراگيری آموزشهای آن در مسيری . سازد
  .انجام می شود  (Stream lined)هموار، مستقيم و روان

بتدا بايد زمان بيشتری را صرف آموزش های اوليه کند، ليکن پس از کسب مهارتهای هر چند که کاربر در ا
کاربر بزودی درمی يابد که در تمام مراحل کار با فلسفه . دهدسريع انجام می  را بسياراوليه پروژه های بعدی 

وی کامل از دستاورد بخاطر پيراين . کاری مشخصی روبروست که بدون استثنا و در همه جا دنبال می شود
. و استفاده از مفاهيم جا افتاده در علوم کامپيوتر وانفورماتيک بدست آمده است IEC1131-3استاندارد جامع 

  .مفاهيمی که اگر کاربر يکبار با آنها آشنا شود، هميشه با اوست و در کار با تمام سيستمها به او کمک می کند

با ساير نرم افزارهای برنامه  شباهت بسياری PLCاين کاربر همچنين در می يابد که ساختار نرم افزار 
او قدرت پيش بينی ميدهد که برای برخورد با هر موضوع جديدی اين خاصيت به . نويسی های سطح باال دارد

 & plugاز جنبه سخت افزاری نيز کاربر با کارتها و مدولهای . چگونه برخورد کرده و چه مسيری را دنبال کند
play رد که شيوه نصب آنها با استفاده از درايورهای استاندارد بسيار سرراست استسروکار دا.  

. تمام دستورالعملهای استاندارد را پشتيبانی می کند PLC500 NSERIESبا برخورداری از پردازندهای قوی 
رعمل اچه دستورالعملهای محاسباتیعالوه بر انجام عمليات منطقی که نيازمندی اوليه سيستمهای کنترلی است، 

  .توابع مثلثاتی را انجام می دهداصلی با اعداد صحيح و اعشاری و همچنين دستورالعملهای محاسبات 

. باشد (Open System)سيستمی باز  PLC500 NSERIESتالش بسياری به عمل آمده است که خانواده 
. سطه پشتيبانی می کنندرا مستقيما و بدون وا Modbus-TCPپردازنده های مختلف اين محصول پروتکل رايج 

که دارای چنين  را اين بدين معنی است که کاربر می تواند تمام پانلهای اپراتوری استاندارد موجود در بازار جهانی
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برای انجام امور مونيتورينگ توسط. قرار دهنداستفادهمورد(HMI)پروتکلی باشد بعنوان رابط بهره برداری
کاربرانی که آشنايی با هر. آن در اختيار کاربران قرار می گيردOPC-Serverیکامپيوترها نيز بسته نرم افزار

از دانش قبلی خودداشته باشند می توانند بدون واسطه و وابستگیی مونيتورينگنرم افزاربسته هایيک از
  .استفاده نمايند

، کار باDCSاری شبکه،  برقرPIDم فراتر از استاندارد چون کنترلبرای پياده سازی برخی از مفاهي
دراين توابعشکل استفاده از. اين سيستمها نعبيه شده استCPUاستانداردی درتوابع... کارت کنترل مکان و

ارد بوده و به هيچ آموزش خاصی فراتر از آشنايی با پارامترهای ورودی و خروجیانطباق کامل با شيوه  استاند
  .های آنها نيست

امکانات گسترده ارتباطی آنمی توان بهPLC500 NSERIESهای خانوادهCPUگراز ويژگی های مهم دي
بنابراين برای. استEthernetهای مختلف اين خانواده دارای گذرگاه های ارتباطی سريال وCPU. اشاره کرد

ه اندازیبرای را. ها در شبکه های مدرن اترنتی به هيچ مدول اضافی ديگری نيازی نيستPLCبکارگيری اين
حسن و نه کمکمترين. آن حتی نيازی به دانستن جزئيات کاری و دانش خاص شبکه های اترنتی نيز وجود ندارد

اينست که در سمت کامپيوتر پروگرامرديگر نيازی به اداپتور مخصوصدراين گذرگاهاهميت ترين خاصيت
ترين سيستم و استاندارد ارتباطی که چند سالیوجود ندارد با بررسی های انجام شده، کاراPLCبرای ارتباط با

  .است رايج شده و تا ده ها سال آينده نيز به عنوان انتخاب برتر خواهد بود همين سيستم ارتباطات اترنتی است
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  IEC61131-3خه جديدتر آن و نس IEC1131-3با استاندارد  آشنايی

مجموعه  .تدوين شده است PLCبرای استاندارد کردن زبان های برنامه نويسی  IEC1131-3استاندارد 
دستورالعمل ها و مفاهيم مختلفی که در زمينه سيستمهای اتوماسيون رايج شده موجب تنوع زياد مفاهيم ومطالب 

سرمايه  بهنا سازگاری کاربران را وادار اين تنوع و. تگرديده اسها و سازندگان گوناگون PLCآموختنی در 
 .نمايند ش آموزش سخت افزار و نرم افزارمیزياد در بخ هایگذاري

IEC1131 مجموعه دستورالعملها و ساختار پروژه ها را بصورت استاندارد تعريف  ،زبانهای برنامه نويسی
، همسان سازی آموزش و ايجاد زمينه ای IEC1131های منطبق بر استاندارد PLCمزايای استفاده از. می کند

  .مشترک برای انتقال برنامه ها از يک سيستم به سيستمی ديگر است

بخش سوم استاندارد در مورد . شامل گزارشات فنی مختلفی است دارای چندين بخش و IEC1131استاندارد 
  .زبانهای برنامه نويسی است

ويژگيها و قابليتهای سيستمهای برنامه  ،ساختارها ،ی بر مفاهيم بديهی است که اين استاندارد تاثير بسيار
  .دارد PLCنويسی 

  :با خود آورده در باره چنين مواردی است IEC1131-3بيشترين تاثيراتی که  

   شبيه زبانهای برنامه نويسی سطح باال شده است) Declaration of variables(تعريف متغيرها  •
   ممکن گشته است )Declaration of data types(تعريف نوع داده ها  •
قابل تعريف و تشخيص  )Global Variables(  ومتغيرهای عام )Local Variables(متغيرهای محلی  •

   اند شده
   مفهوم برنامه نويسی به برنامه نويسی سمبوليک تغيير جهت داده است •

   IEC1131-3  در استاندارد مانهتشکيل دهنده سا اجزای

ساختار سخت ، (Configuration Elements) یاجزای ساختار ،منطبق با استاندارد PLCدر يک 
 :اجزای ساختاری عبارتند از. را منعکس می نمايد PLCافزار

   Configurationپيکربندی يا  •
   Resourcesيا  منابع پردازش •
   Tasksدستورات کاری يا  •

  Configurationيا  پيکربندی

در هر پيکربندی می . در نظر گرفت) Rack(يا همان راک  PLCپيکربندی را می توان ساختار عمومی 
  .قرار داد) Resource(توان يک تا چند منبع پردازشی 

  Resourceيا  منبع پردازش

Resource  را ميتوان پردازنده اصلی ياCPU  تلقی کرد که می توان آن را در راکPLC در   .نصب کرد
 Resourceرا تعريف کرد که تنها برای همان ) Global variables(ميتوان متغير های عام  Resourceيک 

  .را می تواند اجرا کند) Task(يک يا چند دستور کار  Resourceهر . اعتبار داشته باشند
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  Taskکار يا  دستور

Task پس بايد برنامه ها . زمان بندی اجرای برنامه های نسبت داده شده به خود را به عهده دارد
)Programs ( را بهTask تنظيمات . ها نسبت دادTask ، زمان اجرای آن را مشخص می کند.  

   Taskچگونگی اجرای 

IEC1131-3  سه نوع زمانبندی برای اجرایTask ها را شرح داده است که عبارتند از:  

فعال شده و اجرا می   در پی زمانی خاصی پیکه در مقاطع  (Cyclic Tasks) دستور کارهای دورانی •
 .شوند

و  CPUمثل تغيير وضعيت کاری در شرايط خاصی  )System Tasks(های سيستمی  دستور کارهای •
. قعال ميشوندبطور اتوماتيک ) I/Oو يا خرابی کارتهای   گرم سرد و مثل استارت های( يا بروز خطا

 Task می های سيسنمی را بنام برنامه های سيست)SPG(  که مخفف عبارتSystem Program است 
  . نيز می شناسند

 Interrupt(در صورت وقوع رخدادهای خاص  )Event Tasks(های رخدادی  دستور کارهای •
Events (فعال می شوند .  

اولويت اجرا بدين معنی است که در صورتی که . ای دارای درجه ی اولويت اجرای مشخصی است Taskهر 
ای که درجه اولويت باالتری داشته باشد زودتر اجرا می  Taskفرا رسد  Taskان نوبت اجرای چند به طور همزم

  .شود

POU - واحد ساماندهی برنامه  

POU  مخفف عبارتProgram Organization Unit است .POU  ها واحدهای کوچک و مستقل زبان
  .به فرد باشد بايد در کل پروژه منحصر POUنام هر . هستند PLCبرنامه نويسی 

  بر اساس تفاوت در کاربرد آنها قابل تفکيک هستند POUسه نوع  IEC61131-3در 

• PROGRAM  يا برنامه که به اختصارPROG نيز ناميده ميشود  
• FUNCTION  يا تابع که به اختصارFU نيز ناميده ميشود  
• FUNCTION-BLOCK  يا بلوک تابع که به اختصارFB نيز ناميده ميشود  

و بخش بدنه کدهای  )Variable Declaration(بخش معرفی متغيرها . شامل دو بخش متفاوت است POUهر 
  )Code Body(برنامه 

  .معرفی می شوند POUتمام متغيرهای   (Variable Declaration)در بخش معرفی متغيرها 

  .دستورات و توابع کنترلی به زبان مورد نظر نوشته می شوند Code Bodyدر بخش 
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 FUNCTIONيا  تابع

FUNCTION يا FU  نوعیPOU يک  استفاده از. با چند ورودی و تنها يک خروجی استFU  با مقادير
ستفاده های ديگری نيز ا FUميتوان از  FUدر داخل يک . ورودی يکسان همواره خروجی يکسانی توليد می کند

  .های ديگر بکار برد FBکرد ولی نمی توان از 

  .هستند FUاز نوع ... و  XOR, OR ,ANDتوابعی چون 

    .روند می را تعريف کرده که هنگام ويرايش برنامه بکار بسياری توابع IEC1131-3استاندارد 
 PLC500 NSERIES  توابع به اين . ندنکمی پشتيبانی را  استانداردموجود درتمام توابع Firmware 

Functions   يا به اختصارFW-FU دليل اين نام گذاری اين است که اين توابع در حافظه دائمی . گفته می شود
CPU قرار داشته و غير قابل تغييرند.  

   

   

  

  

  

 FUNCTION_BLOCKيا  بلوک تابع

 FBFUNCTION-BLOCK  ياFB  نوعیPOU  حافظه ی داخلی که با چند ورودی و چند خروجی است
 همبستگی به مقادير حافظه داخلی  ،وضعيت ورودی ها  عالوه برتاثير پذيری از FBخروجی های   .نيز دارد

عيين می کنند بلکه تاريخچه ی نيستند که وضعيت خروجی ها را ت FBبه عبارت ديگر تنها ورودی های . دندار
های ديگر  FUها و  FBميتوان از  FBدرداخل يک . فعاليت های قبلی آن نيز درتعيين مقادير خروجی ها موثرند

  .نيز استفاده کرد

بلکه به زمان  ،خروجی تايمرها نه تنها بستگی به وضعيت ورودی های آن دارد. هستند FBتايمرها نوعی 
نگاهداری زمان سپری  ،يکی از کاربردهای حافظه داخلی FBدر اين . نيزوابسته است )تاريخچه آن( سپری شده
  . شده است

    .ه که می توانند هنگام ويرايش برنامه بکار روندشدتعريف  FBچند IEC1131-3استاندارد در 
NSERIES PLC500 عالوه بر آنها تعدادی . تمام توابع بلوکی استاندارد را پشتيبانی می کندFB  ديگر نيز

 CPUهايی که در حافظه ی دائمی  FBبه تمام . ی ويژه دارنددهااضافه شده اند که کاربر CPUدرحافظه دائمی 
دليل اين نام گذاری . گفته می شود FW-FBيا به اختصار  Firmware Function Blocksنگهداری می شوند 

  .قابل تغييرندقرار داشته و غير  CPUاين است که اين توابع در حافظه دائمی 

از اين نوع . ميناميم  Standard FBتعريف شده اند را  IEC1131-3هايی که در استاندارد  FBآن دسته از 
FB  ها می توان در هرPOU  ای بکار برد.  

 روجیتنها يک خ
 OUTPUT 

 چند ورودی 
INPUTS 

AND 
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FB  های مازاد بر استانداردی که در هر خانواده یPLC  وجود دارند راPLC-Specific FB  می نامند .
FB تانداردی که در هر مدل های مازاد بر اسCPU  از خانواده یPLC  وجود دارند راCPU-Specific FB 

   .می نامند

و نوع  PLCنوع که مشخصات آن را وارد می کنيد، در پنجره مخصوصی  POUهنگام ساختن  MWTدر 
CPU دسترسی به  ،اين انتخاب. نيدانتخاب ک نيز ميتوانيدراFB ی سازدهای افزون بر استاندارد را ميسر م.   

  

  

  

  

 PROGRAMبرنامه يا 

بر ) FB(و بلوک توابع ) FU(است که در آن ترکيب های منطقی ای از توابع  POUنوعی  Program برنامه يا
رودی و خروجی نيز داشته ها می توانند پارامترهای و PROG. دناساس نيازهای کنترلی فرآيند قرار داده می شو

  .هستند) محلی(معموال دارای حافظه ی داخلی  لیو )هر چند بندرت از آنها استفاده می شود( باشند

  است با تفاوت های زير FBشبيه  PROGعملکرد و کاربری 

• PROG  ها را برای اجرا بايد بهTask ها نسبت داد  
• FB  ها را برای اجرا بايد درPROG صدا زد  

  .ها را فرا خوانی کرد PROGها استفاده کرد ولی نمی توان ساير  FBها و  FUمی توان از  PROGدر داخل 

  Instantiationنسخه سازی 

اين موضوع بدين . امکان نسخه سازی را فراهم کرده است IEC1131-3 ،ها FBبرای استفاده ی مکرر از  
 FBاستفاده مکرر از يک  .گيرد میلی چندين بار مورد استفاده قراريکبار ساخته ميشود و FB هره مفهوم است ک

دارای حافظه ی داخلی است؟ در اين صورت حافظه ی داخلی تاريخچه ی  FBچطور امکان دارد در حاليکه 
ی بنام نسخه سازی اين پرسش مهم را با تکنيک از موارد کاربردی را در خود نگه ميدارد؟ عملکرد کداميک 
(Instantiation)  دادپاسخ می توان.  

در  FBهنگامی که از آن . عملکرد آن ساخته می شود الگویساخته می شود، در حقيقت  FBزمانی که يک 
الگوی . برنامه خود استفاده می کنيد، در حقيقت نسخه ای مطابق با آن الگو را به برنامه ی خود اضافه می کنيد

FB همه مشخصاتFB  نظر تعداد و نوع ازI/O اختصاص . ها و ميزان حافظه ی مورد نياز را مشخص می کند
 FBپس چنانچه هر نسخه ای از . را در آن قرار داده ايم FBايست که  POUاين حافظه از محل حافظه ی داخلی 

  در برنامه اضافه شود، به اندازه ی مورد نياز برای آن حافظه مجزا اختصاص می يابد

اسامی نسخه ها . استفاده می شود (Instance Name)، از نام نسخه FBتفکيک نسخه های مختلف يک  برای
اختالل ايجاد خواهد  FBدر غير اين صورت فضای حافظه های آنها مشترک شده و در کار . نبايد مثل هم باشند

FB 
  چند ورودی

حافظه  چند خروجی 
 داخلی
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در ليست متغير های محلیرا بايدFBنام نسخه یاستفاده می کنيد،FBاز يکPOUدر يکدر صورتيکه .شد
POUالبته اين کار در .قرار دادMWTکافی است که يک. بشکل خودکار انجام ميشودFBمثلTONرا در
مشاهده می کنيد که يک نسخه از. آن را مشاهده کنيدمحلیقرار داده و سپس ليست متغيرهایPROGيک

TONبه نام مثالTON_1ه داشته باشيد که درتوج .به ليست اضافه شده استMWTبا پاک کردنFBاز
در مورد متغيرهای محلی در ادامه. از ليست پاک نميشود و شما بايد دستی آن را حذف کنيدFBبرنامه، نسخه ی

هرچند. نيز نسخه سازی کردهاPROGازها نيست و می توانFBمنحصر بهنسخه سازی. گفتگو خواهيم کرد
ولی به هر حال امکان استفاده از نسخه هایميرود،کاربدر يک پروژهPROGاز هرمعموال تنها يک نسخه

  .وجود داردResourceدر هرPROGمتفاوت يک
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 PLCمدل اجرای برنامه ها در 

را مطابق با  Task ورکارهايی بنامسيستم عامل دست. شود ديده می PLC در شکل زير چگونگی اجرای برنامه در
 هايی از جنس POU تمام Task فرارسيدن نوبت اجرای هر با   .فراميخواند برای اجرا Task مشخصات
Program  که به آن Task نسبت داده شده اند نيز اجرا خواهند شد. 

ار دارند نيز به همين قر  ها Program در ای که (Function  blocks) و بلوکهای تابع (Functions) توابع
 و برخی ديگر توسط کاربر نوشته شده (Firmware) برخی از اين توابع از نوع داخلی .صورت اجرا می شوند

  (User Function Block).اند

 .نسبت داد Task را می توان به Program از جنس های POU داشته باشيد که تنها بنا براين توجه

 
 
 

  

Task0 

 سيستم عامل

USER FUNCTION 
BLOCK 

 برنامه هايی از نوع 
Program 

Task1 

FW FUNCTION 
BLOCK 

  

FUNCTIONS 
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 IEC1131-3در استاندارد  (Data Types)نوع داده ها 

نوع  .اختيار نمايدمی تواند را چه مقاديری ) variable(مشخص می کند که هر متغير  Data typeنوع داده يا 
 .را تعريف می کند ی مورد نيازيا بايتها محدوده مقادير ممکن و تعداد بيتها ،مقدار اوليه Data type داده يا

  :ندها تعريف شده ا Data typeسه خانواده از IEC1131-3در استاندارد 

   Elementary data typesداده های نوع پايه يا  •
   Generic data typesيا  ژنريکداده های نوع  •
  User defined data typesداده های نوع تعريف شده توسط کاربران  •

  Elementary Data Typesی نوع پايه يا داده ها

مشخص شده و در جدول زير  IEC1131-3در استاندارد  elementary data typeمقادير و اندازه داده های 
  . مشاهده می شوند

 مقداراوليه
Initial Value 

 محدوده
Range   

 اندازه
Size   

 شرح
 Description 

 نوع داد
Data type  

 عدد بول يا عدد منطقی  1  1…0  0
Boolean  

BOOL 

  عدد صحيح کوتاه  8  127…128-  0
Short Integer 

SINT 

  عدد صحيح  16  32767…32768-  0
Integer 

INT 

0  -2,147,483,648 … 
2,147,483,647  

  عدد صحيح بلند  32
Double Integer 

DINT 

  صحيح بی عالمت کوتاهعدد   8  255…0  0
Unsigned Short Integer 

USINT 

  عدد صحيح بی عالمت  16  65535…0  0
Unsigned Integer 

UINT 

  عدد صحيح بلند بی عالمت  32  4,294,967,295…0  0
Unsigned Double Integer 

UDINT 

  عدد حقيقی يا اعشاری  32  38^3.4 … 38-^3.4  0
Real Numbers 

REAL 

T#0s    32  زمان  
Duration 

TIME 

  ٨زنجيره ای از بيتها بطول   8    0
Bit string of length 8 

BYTE 

  ١۶زنجيره ای از بيتها بطول   16    0
Bit string of length 16 

WORD 

  ٣٢زنجيره ای از بيتها بطول   32    0
Bit string of length 32 

DWORD 
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   Generic data typesيا  ژنريکداده های نوع 

 Elementary data typeشامل گروه های طبقه بندی شده ای از همان داده های  در حقيقت اين نوع داده ها
 ,DINT, INT, SINT, UDINTشامل تمام انواع " هر عدد صحيحی"به معنی  ANY_INTمثال . هستند

UINT  وUSINT ع ورودی های تابعی از جنس اگر مثال نو. ميشودANY_INT  باشد، به معنی آن است که آن
  .تابع هر يک از انواع عدد صحيح باال را می تواند به عنوان ورودی بپذيرد

 .داده های نوع ژنريک در جدول زير نشان داده شده اند

ANY 
 
ANY_NUM 
  ANY_REAL 
   REAL 
  ANY_INT 
   DINT, INT, SINT 
   UDINT, UINT, USINT 
 ANY_BIT 
  DWORD, WORD, BYTE, BOOL 
 STRING 
 TIME 

   

  .است ذکر شدهنوع ورودی ها بصورت زير  ،ANDتابع  helpدر :لمثا

Parameter Data types Description 
IN1  ANY_BIT input value 
IN2  ANY_BIT input value 
OUT  ANY_BIT output value 

پذيرفته و  DWORDو BOOL ،BYTE ،WORDاز هر يک از ا نواع  خود راورودی های  ANDيعنی تابع 
 (Bool)مثال می تواند دو عدد منطقی  .بديهی است که البته بايد همه آنها يکسان باشند. می کند ANDآنها را با هم 

اهم دو بايت را ب همين تابع ميتواند   .در خروجی ظاهر کند Boolکرده و پاسخ آن را در بصورت  ANDرا با هم 
AND در خروجی قرار دهد بصورت بايت کرده و نتيجه حاصل را.  

  User-defined data typesداده های تعريف شده توسط کاربر يا 

داده هايی مانند آرايه ها . اده ها را تعريف کنندعالوه بر داده های پايه ای کاربران نيز می توانند انواع ديگری از د
.اين نوع داده ها را پشتيبانی نمی کند PLC500 NSERIESدر حال حاضر . و ساختارها از اين نوع داده ها هستند
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  متغيرها

  

  

 (Variables)  در استانداردIEC1131-3  

  ، سه نوع متغير تشريح شده استIEC1131-3تاندارد در اس

 Symbolic variablesمتغيرهای سمبولی  •
 Directly represented variablesارائه می شوند متغيرهايی که مستقيما   •
  Located variables) با محل مشخص در حافظه( متغيرهای مستقر •

  .اعالن کرد (Keywords)ت کليدی با کمک کلما POU متغيرهای متغيرها را بايد در صفحه کار

متغيرهای  PLC500 NSERIES بدليل کاربرد اندک ، ايجاد ابهام و زمينه دادن به تکرار عادت های قديمی،: نکته
   .را پشتيبانی نمی کند و ما نيز اين موضوع را شرح نخواهيم داد (Directly represented) نوع دوم

  (Variable declaration keywords)کلمات کليدی اعالن متغير 

اين کلمات کليدی در جدول زير تشريح شده . استفاده کرد" کلمات کليدی اعالن متغير"هنگام اعالن متغيرها بايد از 
  .اند

کلمه کليدی 
(Keyword)  

  شرح

VAR  • محلی يا داخلی که می توانند تنها در داخل  برای اعالن متغيرهایPOU بکار روند 
  FB (FB instance)برای اعالن نسخه ای از يک  •
 برای اعالن متغيرهايی که مستقيما اعالن می شوند •
را  (Retentive)ويژگی پايداری باشد  ”RETAIN“چنانچه همراه با کلمه کليدی  •

  هم خواهد داشت
VAR_INPUT  • ايی که به عنوان ورودی به برای اعالن متغيرهFU  ياFB  ای که در حال تدوين آن

 بکار می روندهستيد 
  تنها برای اعالن متغير ها بصورت سمبلی بکار می رود •

VAR_OUTPUT •  برای اعالن متغيرهايی که به عنوان خروجی ازFU  ياFB  ای که در حال تدوين
 آن هستيد بکار می رود

 ی شودنوشته م FB يا  FUمقدار آن در  •
 ضمنا می توان مقدار آن را خواند •
  ، می توان آن را پايدار نيز نمودRETAINبا کمک کلمه کليدی  •

VAR_IN_OUT •  آدرس متغير بهPOU ی ديگر پاس داده می شود 
 متغير هم خواندنی و هم نوشتنی است •
  معموال برای داده ها يی با نوع پيچيده مثل آرايه ها و ساختارها بکار می رود •

. بدنبال می آيد ممکن است در وحله اول کمی انتزاعی و غير قابل لمس باشد مطالب ارائه شده در مبحثی که
در مرور اوليه ممکن است که همه . بنا براين توصيه می شود ابتدا مطالب را بصورت کلی مرور کنيد

 PLCدر مباحث بعدی که کاربری آنها را ضمن برنامه نويسی برای . مطالب را صد در صد درک نکنيد
پس از کسب مهارت های اوليه بسيار مفيد . يد کرد، بتدريج با جزييات آنها آشنا خواهيد شدمشاهده خواه

  .خواهد بود که مجددا به مطالعه اين بخش بازگرديد
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VAR_EXTERNAL •  برای اعالن متغيرهای عام مورد استفاده درPOU بکار می رود 
در ليست متغيرهای  VAR_GLOBALتعريف اصلی آن قبال توسط کلمه کليدی  •

 عام اعالن شده است
 ای تغيير داد POUاين متغيرها را ميتوان در هر  •
  

VAR_GLOBAL  •  پروژه و درهمه  سراسربرای اعالن متغيرهايی که درPOUا اعتبار دارنده 
  ، می توان آن را پايدار نيز نمودRETAINبا کمک کلمه کليدی  •

END_VAR  • برای پايان دادن به بلوک اعالن متغيرها  

  

  .نيز هنگام معرفی و اعالن متغيرها وجود داردکلمه کليدی ديگر  دو، تشريح شده عالوه بر کلمات کليدی

آخرين مقدار خود را  WARM_RESTARTدر برای متغيرهای پايدار که  RETAINکلمه کليدی  •
 .حفظ می کنند

  .که محل قرارگيری متغير در حافظه را مشخص می کند ATکلمه کليدی  •

  (Global Variables)  و يا در صفحه کار متغيرهای عام POUاعالن متغيرها يا در صفحه کار متغيرهای 
  .انجام می شود

  Global and Local Variablesمتغيرهای عام و متغيرهای محلی 

بنا براين از ديدگاه حوزه اعتبار متغيرها دو نوع  . يا به کل پروژه محدود می شود POUاعتبار هر متغير يا به يک 
  .متغير قابل تشخيص است

 Local variablesمتغيرهای محلی يا  •
  Global variablesيرهای عام يا متغ •

در چنين مواردی می . به آن متغير محلی گفته می شود باشداعتبار داشته  POUاگر متغيری تنها در محدوده يک 
  .دکربرای تعريف آن استفاده  VAR_OUTPUTو  VAR ،VAR_INPUTتوان از کلمه های کليدی 

برای تعريف و اعالن متغيرهای عام . متغير عام گفته می شوداگر متغيری در تمام پروژه اعتبار داشته باشد به آن 
هايی که قصد استفاده از آنها را داريم نيز از کلمه  POUدر . استفاده می شود VAR_GLOBALاز کلمه کليدی 

  .استفاده می کنيم VAR_EXTERNALکليدی 

مقدار اوليه متغيرهای . در نظر گرفت  (Initial Value)برای تمام متغيرهای عام ميتوان مقدار اوليه ای :١نکته 
در ساير موارد به چگونگی راه اندازی . اعمال می شوند PLCبه  GlobalVarعام بالفاصله پس از ارسال فايل 

  .بستگی داردمراجعه  PLCسرد و گرم 

ليه مقدار او. در نظر گرفت  (Initial Value)برای تمام متغيرهای محلی ميتوان مقدار اوليه ای :٢نکته 
در ساير موارد به چگونگی راه اندازی . اعمال می شوند PLCبه  POUمتغيرهای محلی بالفاصله پس از ارسال 

  .بستگی دارد PLCسرد و گرم 
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 PLCتعيين محل استقرار متغيرهای عام در حافظه 

خروجی های . قرار می گيرند Iبنام ناحيه  PLCدر ناحيه ای از حافظه ی  PLCه ورودی ها پس از ورود ب
بجز . قرار ميگيرند Qدر ناحيه ای از حافظه بنام  PLCساخته شده نيز قبل از اعمال به ترمينالهای خروجی 

I/O ها نواحی ديگری نيز برای مبادله اطالعات بين بخشهای مختلف وPOU  است که های مختلف پيش بينی شده
است که حرف اول حافظه يا  Mيکی از اين نواحی ناحيه ای بنام  .ها قرار دارند POUدر دسترس تمام 

Memory است.  

با در هر يک از اين نواحی، بايد فضای متناسبی را  (Located variables)ی مستقر متغيرهااستقراربرای 
خاصی به اين منظور  وکلمات کليدی از بيانيه ها IEC1131-3در استاندارد  .اختصاص داد هاآنتوجه به اندازه ی 
  .استفاده می شود

بيانيه ی تعيين محل استقرار شامل کلمه . برای اعالن متغير از يک نام ويک آدرس منطقی استفاده ميشود
  .، پيشوند محل استقرار، پيشوند سايز و آدرس استقرار می باشد%، عالمت ATکليدی 
  

  .و سايز متغيرهای مستقر را نشان می دهد جدول زير پيشوندهای محل
  

 شرح  پيشوند محل استقرار
I    Physical input 
Q    Physical output 
M    Physical address in the PLC memory 
 
 شرح   پيشوند سايز
X    Single bit size (BOOL تنها با داده های نوع (  
None   Single bit size 
B    Byte size (8 bits) 
W    Word size (16 bits) 
D    Double word size (32 bits) 

  .ها را از نوع عام و با مشخص کردن محل آن تعريف کنيم I/Oمعموال بهتر است که تمام 

  

از   BYTEوع و يک متغير از ن چند ورودی منطقی (GlobalVars)مثال اگر در صفحه کار متغيرهای عام 
PLC را مطابق عبارات زير داشته باشيم:  

VAR_GLOBAL 
 Start_Command AT %IX0.0  : BOOL; 
 Stop_Command  AT %IX0.1   :  BOOL; 
 MyByte  AT %MB34 : BYTE; 
END_VAR 

 
  :ميتوان از آنها به اين شکل استفاده کرد POUسپس در صفحه کار متغيرهای 

VAR_EXTERNAL 
 Start_Command : BOOL; 
 Stop_Command  : BOOL; 
 MyByte  : BYTE; 
END VAR 
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استفاده  VARی همانطور که گفته شد از کلمه کليد PROGهايی از جنس  POUبرای اعالن متغيرهای محلی در 
برای تعريف آنها تنها کافی است نام و نوع متغير . به اين متغيرها، متغيرهای سمبوليک هم گفته می شود .می شود

  .آدرس و محل قرار گيری جنين متغيرهايی از ديد کاربران پنهان خواهد بود. مشخص کنيدرا 
 
 
VAR 
 LubOil_Ready  : BOOL ; 
 Fault   : BOOL ; 
 Motor1_Temperature : INT ; 
 …. 
END_VAR 

  
  

متغيرهای  POUدر خارج از اين . قرار داريم همواره ميتوانيم از اين متغيرها استفاده کنيم POUمادام که در اين 
  .فوق ناشناسند

مزيت عمده اين روش در اين است که برای موارد غير ضروری الزم نيست از فضای حافظه با ارزشی چون  
  .ستفاده کنيما Sيا  Mناحيه 

  

  

  

اگر کاربر متغيری را . نيز پيش بينی شده است Sناحيه ديگری از حافظه بنام  PLC500 NSERIESدر 
در نظر گرفته  Sبصورت عام اعالن کند ولی محل استقرار آن را معلوم نکند، محل استقرار آن از ناحيه ی 

مه نويس مديريت استقرار متغيرهای عام مستقر را به عهده خود سيستم واگذار می بدين ترتيب برنا. می شود
  .در حاليکه اگر استقرار آنها را خود به عهده بگيرد بايد مراقب هم پوشانی نواحی حافظه باشد. کند

. مستقر می شوند POUدر محلی از همان  POUمتغيرهای محلی هر  PLC500 NSERIESدر 
ايجاد  POU، حافظه ی اختصاصی برای متغيرهای محلی همان POUبدين ترتيب با ايجاد هر 

  .، حافظه ی اختصاص يافته نيز آزاد ميشودPOUميشود و با پاک کردن آن 
  .ام شده و کاربر از خطاهای احتمالی مصون خواهد بوداين کار بصورت خودکار انج
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 PLC500 NSERIESسخت افزارهای 

اينچ  ١٢اينچ و  ١٩است که در راکهای  متنوعیمدولها يا کارتهای  شامل  PLC500 NSERIESسخت افزار
 ١٢ هایشيار و در راک ١٠اينچ  ١٩ هایدر راک ،و منبع تغذيه CPU کارت مجتمع عالوه بر. نصب می گردند

 .پسش بينی شده است I/O شيار برای نصب ساير کارتهای ۵اينچ 

 با توانايی CPU مدلهای مختلف. انتهای سمت چپ راک نصب می شود و منبع تغذيه در CPU کارت •
 های مختلف وجود دارد

  کاناله ٣٢يا  ١۶کارت ورودی ديجيتال  •
  کاناله ٣٢يا  ١۶کارت خروجی ديجيتال  •
  کاناله ٨يا  ۴ورودی آنالوگ  کارت •
  کاناله ٨يا  ۴کارت خروجی آنالوگ  •
  RTD دما توسط کاناله برای اندازه گيری ٨يا  ۴کارت ورودی آنالوگ  •
  J ترموکوپل نوع دما توسط کاناله برای اندازه گيری ٨يا  ۴کارت ورودی آنالوگ  •
  K ترموکوپل نوع دما توسط کاناله برای اندازه گيری ٨يا  ۴کارت ورودی آنالوگ  •
  محوره ٢کارت کنترل مکان يا سرعت  •
 خروجی ديجيتال سريع ٨ورودی ديجيتال سريع و  ١۶کارت واکنش سريع با  •
 اند و ساير کارتهای ديگر که در کتابهای مربوطه تشريح شده •

  
ب برای نص. در راک نصب می شوند Plug & Play کليه کارتها دارای ايزوالسيون نوری بوده و بصورت

در محل رعايت قانون مندی خاص  و يا (Dip switch) نيازی به تنظيمات سخت افزاری مثل تنظيم آنها در راک
  .مشخصات کامل سخت افزارها در کتاب مربوطه تشريح شده است. يستننصب هر کارت 

  
  CPUيا گذرگاه های ارتباطی  پورتها

 .نصب شده استاستاندارد و يک گذرگاه انتخابی ديگر (Port) دو گذرگاه ارتباطی CPU بر روی مدول

از اين پورت . کامپيوتر يا ساير وسايل سريال وصل شود که مستقيما ميتواند به RS232 پورت سريال •
بايد  MULTIPROG در سمت کامپيوتر و در برنامه. استفاده نمود PLC می توان برای برنامه نويسی

  پورت سريال بعنوان گذرگاه ارتباطی انتخاب شود
را به يکديگر  PLC کامپيوتر و، LAN یطريق شبکه  که می تواند مستقيم و يا از Ethernet پورت •

 و برای اتصال شبکه ای از کابل (Cross) معکوس اترنتی برای اتصال مستقيم از کابل. ارتباط دهد
 .تفاده می شوداس (Straight) مستقيم اترنتی

 .ميتواند سفارش داده شود Optionنيز بصورت  RS485گذرگاه  •

  کابلهای ارتباطی
 Ethernetدو تا از آنها برای ارتباط . ، سه نوع کابل وجود داردNسری  PLC500برای ارتباط کامپيوتر و 

 .RS232و ديگری برای ارتباط سريال 

از  PLCهنگامی بکار می روند که کامپيوتر و  )Ethernet Staright Cable( نت مستقيمکابل اتر •
   اترنتی به يکديگر متصل می گردند Switchيا  Hubو از راه  LANطريق شبکه 

مستقيما  PLCهنگامی بکار می روند که کامپيوتر و  )Ethernet Cross Cable( کابل اترنت معکوس •
  يکديگر متصل می گردند

از راه پورت سريال به  مستقيما PLCهنگامی بکار می روند که کامپيوتر و  RS232يال رکابل س •
 يکديگر متصل می گردند

•  



  راهنمای کاربری
PLC500 NSERIES  

20 ١٣٨٨کنترونيک                                                                                                ويرايش اول آذر ماه 

  Cold and Warm Restarts راه اندازی سرد و گرم

چنين شرايطی در . راه اندازی گرم محسوب می شود PLC500 NSERIESروشن کردن عادی 
. با آخرين مقادير خود که در زمان خاموش کردن دستگاه داشته اند باال می آيند (RETAIN)پايدار  متغيرهای

  .وجود داشته باشند، در راه اندازی گرم اجرا می شود PLCدر  SPG1ور سيستمی ضمنا چنانچه دست

شيوه انجام اين کار در مبحث بعدی که . می تواند به شکل سرد نيز انجام شود PLCروشن کردن 
در راه اندازی سرد، متغيرهايی که دارای . را توضيح ميدهد روشن خواهد شد Run/Stopمانورهای کليد 

  .ه باشند با مقدار اوليه پر می شوندمقدار اولي

وجود  SPG1و  SPG0بايد خاطر نشان کرد که در راه اندازی سرد و گرم، چنانچه دستورهای سيستمی 
  .داشته باشند، آنها نيز اجرا ميشوند

خواص متغيرهای عام در لحظه روشن شدن دستگاه در صورتی اعمال می شوند که فايل : ١نکته
  .ارسال شده باشد PLCبه  (GlobalVariables)متغيرهای عام 

به تنهايی هر يک از آنها برای با توجه به انعطاف پيش بينی شده در اعالن متغيرها که ميتوان  :٢ نکته
تعريف کرد، ديگر نيازی به استفاده از  (RETAIN)و پايداری  (Initial value)خواصی چون مقدار اوليه 

ها زمانی مورد نياز هستند که  Taskاين . دين منظور نيستب SPG1و  SPG0دستورات سيستمی چون 
 PLCدر زمان روشن شدن را  INIT_POS2_00و  TCP_Initبخواهيد پارامترهای  توابع پيچيده ای چون 
  .به توابع و يا کارتهای مربوطه ارسال نماييد

  
  
  
  
  
  
  

روش  روبروشکل 
کار با متغيرهای محلی را 
در راه اندازی های سرد و 

 .نشان ميدهد گرم
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.شکل زير نيز چگونگی کار با متغيرهای عام در راه اندازی های سرد و گرم را نشان می دهد
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  در هنگام روشن کردن دستگاه Run/Stopکردن کليد  وصلو  قطع
Toggling Run/Stop switch in power-up 

شروع ) سبز و زرد( بااليی  LEDباشد دو  Stopدر حالت  Run/Stopچنانچه کليد  PLCدر لحظه روشن کردن 
دت يک شمارنده تعداد دفعاتی ثانيه طول می کشد و در اين م ۵اين چشمک زدن به مدت . به چشمک زدن می کنند

  .تغيير وضعيت ميدهد را می شمارد Runبه  Stopکه اين کليد از حالت 

 

 .بسته به تعداد اين شمارش يکی از عمليات زير انجام می شود

تعداد شمارش  
 شرح بيشتر  عملی که انجام می شود  شده

               0 
Cold Restart  

 راه اندازی سرد

اگر در اين مدت هيچ کاری انجام ندهيد و فقط 
صبر کنيد تا چشمک زدن تمام شود راه اندازی 

برده و Runکليد را به حالت . سرد انجام می شود
 .شاهد اجرای برنامه باشيد

              =2* 

 Recovery  

برای اجرا بر روی  Flashمحتويات حافظه 
RAM کپی ميشود 

متغيزها و ساير فايل  ،ها  Task ،ها POUتمام  
کردن در حافظه  Fixهايی که قبال طی عمليات

Flash  نوشته شده اند مجددا از حافظهFlash  بر
 .کپی شده و آماده اجرا می شوند RAMروی 

 پاک می شود RAMحافظه   2<              

متغيرها و فايل های  ،هاTask ،هاPOUتمام  
پاک گشته و  RAMاجرايی مختلف از حافظه 

آدرس اترنت و سريال به مقادير پيش فرض
IP=192.168.0.20  وNode Address = 48 

 .باز می گردند

بايد مطمين ) ٢=شمارش ( RAMبه  Flashقويا تاکيد می شود که برای انجام عمليات کپی گرفتن از  :احتياط
در غير . و مناسب برای فرايند تحت کنترل استحاوی نسخه ای معتبر از برنامه کنترلی  Flashباشيد که 

اگر از اين موضوع اطالع کافی . اينصورت اين کار شبيه ارسال برنامه نامناسب برای کنترل فرايند شماست
 .کرده و آن را مطالعه نماييد Uploadشده را  Zipنداريد ابتدا پروژه 

  

1         2               3        4          Toggles 

Power 

RUN 
STOP 
Switch 

Run  

Stop  

5 Seconds 

 زمان چشمک
 زدن
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 Types of Memories  گونه های مختلف حافظه

 RAMحافظه ی "  اين حافظه ها عبارتند از. برای برنامه ها و فايل ها وجود دارد CPU180سه نوع حافظه در 
 RAMدر حاليکه داده های حافظه . "Flashحافظه "و  "بدون باتری RAM" ، "دار-با پشتيبانی باتری يا باتری

حافظه . بدون باتری در چنين شرايطی خراب می شوند RAMداده های  ،ع برق ثابت می مانندباتری دار با قط
يا  Flashingنقش يک ديسک سخت را دارد که داده های آن را تنها با اجرای روش خاصی بنام  Flashنوع 

Fixing با قطع برق داده های  اين نوع حافظه برای نگهداری داده ها نيازی به باتری نداشته و. می توان تغيير داد
 .درون آن ثابت می مانند

RAM انتقال داده به حافظه ها و بين . با باتری می تواند داده هايش را پس از قطع برق تا ماه ها ثابت نگاه دارد
  آنها در شکل های زير شرح داده شده اند

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RAM ظه ی مهم ترين حاف باتری دارCPU برنامه های کنترلی از اين بخش از حافظه اجرا می شوند و   .است
قرار دارند برای اجرا بايد ابتدا بر روی حافظه ی  Flashبه همين دليل است که برنامه هايی که در حافظه نوع 

 .کپی شوند RAMنوع 

RAM فايل  واسطه انتقال بدون باتریZippedPrj  بينPLC  وقتی که فايل . استو کامپيوترZipped Project 
بنا براين با خاموش و روشن کردن . بدون باتری قرار می گيرد RAMدر حافظه ی می فرستيد،  PLCرا به 
PLC معموال ارسال اين فايل به . از بين ميرودPLC  زمانی سودمند است که پروژه ی شما نهايی شده و قصد
ارسال ميکنيم، فايل  PLCدر اينصورت همه برنامه ها را به . تثبيت نماييد Flashها را در حافظه ی داريد آن

ZippedPrj  را نيز ارسال مينماييم و سپس دستورFix را صادر می کنيم.  

 Flashنوشتن در حافظه ی قبل از  Zipped Projectبرای ذخيره موقت فايلبنابراين ميتوان گفت که اين حافظه 
 مجددا Recoveryفرايند وجود داشته باشد در  Flashدر صورتی که چنين فايلی در حافظه ی . ار می رودبک

يادآوری می  .دريافت کرد PLCدر اين زمان ميتوان فايل زيپ شده را از  .بدون باتری کپی می شود RAMروی 
حافظه باتری دار مقرون به معموال فايل بسيار بزرگی است که نگهداری آن روی  Zipped Projectکه  شود

  .صرفه نيست و به همين دليل است که از حافظه بدون باتری استفاده شده است

RAM with 
Battery Back-up

RAM without 
Battery Back-

up 

Flash Memory

ZippedPrj 

POUs, Tasks, 
GlobalVars, 
HWConfig, 
ResSettings 

Fixing/Flashing 

Fixing/Flashing 

Recovery 

Recovery 
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بر  Fixing/Flashingتوسط فرآيند RAMمحتويات . محيط ذخيره دايمی داده ها و برنامه هاست Flashحافظه 
  .کپی می شود RAMبه  Flashعکس از روی بر Recoveryنوشته می شود و در Flashروی 

  

 Nسری  PLC500 برنامه نويسیمحيط 
Programming of PLC500 Nseries  

 
در خالل آن هر گاه . شامل مراحل مختلفی است که در اينجا شرح داده می شوند Nسری  PLC500برنامه نويسی 

  .باشد، در آن موارد نيز مطالبی عنوان خواهد شد PLCآشنايی بيشتر با ساختار و مشخصات  نياز به
  

 Creating a project  ساختن پروژه
تر پروگرامر کامپيوتر برنامه نويسی يا کامپيو پروژه در .تشکيل پروژه است ، PLC اولين گام در برنامه نويسی

پنجره زير پيدا . را انتخاب کنيد "New Project "گزينه "File "برای تشکيل پروژه، از منوی. تشکيل ميشود
  .خواهد شد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  چند انتخاب برای ساختن يک پروژه جديد وجود دارد
 "PLC500N CPU180-1"است شما ميتوانيد با انتخاب الگوی  CPU180-1از نوع    CPUاگر  •

 .پيش فرض تشکيل دهيد  )Work sheet(و صفحه های کار   پروژه ای کوچک با مقاديراوليه
 
 PLC500N CPU180-1 "است شما ميتوانيد با انتخاب الگوی  CPU180-1از نوع    CPUاگر  •

with Modbus" و صفحه های کار   پروژه ای کوچک با مقاديراوليه)Work sheet(  و  پيش فرض
 .تشکيل دهيد Modbusبرای متغيرهای نيز صفحه ی کاری 

 "PLC500N CPU180-1G"است شما ميتوانيد با انتخاب الگوی  CPU180-1Gاز نوع    CPUاگر  •
 .پيش فرض تشکيل دهيد  )Work sheet(و صفحه های کار   با مقاديراوليه  کوچک  پروژه ای

 
 PLC500N CPU180-1G "است شما ميتوانيد با انتخاب الگوی  CPU180-1Gاز نوع    CPUاگر  •

with Modbus" و صفحه های کار   پروژه ای کوچک با مقاديراوليه)Work sheet(  و  پيش فرض
 .تشکيل دهيد Modbusنيز صفحه ی کاری برای متغيرهای 
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با پاسخ دادن به سواالتی که در چند مرحله  "Project Wizard"  يا ميتوانيد با استفاده از جادوگر پروژه •
  .شود پروژه ای تشکيل دهيدپرسيده می 

  
ممکن است همراه با تکميل نسخه های نرم افزار   )Templates(يادآوری می شود که الگوهای مورد اشاره   

  . تغيير کند
به هر حال با هر يک از روش های باال پروژه ی کوچکی ساخته می شود که ساختار کلی آن در پنجره ی سمت   

  .است مشاهده می شود" هدرخت پروژ"چپ تصوير که همان 
  

  .پروژه ساخته شده شامل اجزای زير خواهد بود

  Untitledو يا  Mainبنام  PROGRAMاز نوع  POUيک  •
  PLC500 Nseriesبر اساس  Configuration يا يک ساختار •
  CPU180-1Gيا  CPU180-1بر اساس  CPUيا  Resourceيک  •
  ١٠msو بازه زمانی   )Execution order 0( صفر با الويت اجرای Cyclic-Taskيک  •
  يکبار اجرا شود ١٠msاضافه شده تا هر  Taskبه  PROGRAMنسخه ای از  •

   
  

در هنگام نصب نرم افزار و در مسير    "MWTMAN21_001.PDF"بنام  MULTIPROGراهنمای  :توجه
در اين کتاب شما می توانيد به تمام جزييات ايجاد پروژه و مراحل ويرايش . هد گرفتنصب برنامه قرار خوا

POU  ها به زبان های مختلفLD, FBD, SFC ,IL  وST آشنا شويد.  

که بايد به  است پروژه شامل چند فايل. کامپيوتر برنامه نويسی يا کامپيوتر پروگرامر تشکيل ميشود پروژه در 
PLC ارسال گردند.  

و  PROGRAMای از جنس  POUمثل .شوندمی ارسال  PLC خی از فايلهای پروژه برای اجرا بهبر  •
TASK  

 .(HwConfig)را معرفی می کند PLC يکی از فايلها ساختار سخت افزار •
 می کند تنظيم PLC پارامتر هايی را در سمت  يکی از فايلها  •
 ح خواهند شدو بتدريج تشري چند فايل ديگر که کارکردهای ويژه دارندو  •

 .اجزای زير است يک پروژه ی حداقلی دارای 

  PROGRAM از نوع POU يک •
 را اجرا کند PROGRAMبا اولويت اجرای صفر که   CYCLIC TASK  يک دستورکار دورانی يا •
  Hardware Configuration اي  PLCساختار سخت افزار •

و پی  دورانیسيکليک يا بصورت  PROGRAM برنامه ی کنترلی نوشته شده در PLC با ارسال اين فايل ها به
 .شود اجرا میدر پی 

  .ايجاد کرد PLC بيشتری در برنامه به تدريج ميتوان اين ساختار را گسترش داده و انعطاف
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  Project tree  درخت پروژه

چنانچه اين . ديده ميشود "Project Tree Windows"پنجره درخت پروژه  MWTمعموًال در سمت چپ تصوير 
  .را انتخاب کنيد "Project Tree Windows"رفته  Viewپنجره را مشــــــاهده نميکنيد به منوی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  سه صفحه ی گسترده دارد POUهر 

 صفحه گسترده برای متون راهنمای کاربران

 POU رده برای مبغيرهایصفحه گست

 POU  صفحه گسترده برای برنامه

 Task دورانی  Task0    ميلی  ١٠که هر
 را اجرا می کتد POU Mainيک بار  ثانيه

  متغيرهای عام صفحه گسترده برای 
(Global Variables) 

 PLC پيکربندی يا ساختار سخت افزاری
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  NSERIES  PLC500 چند نکته در مورد

در درک بهتر مباحث بعدی کمک می کند، در  Nسری  PLC500با توجه به اينکه شناختن برخی از مشخصات 
  .می پردازيم PLCو برخی از نواحی حافظه ی  watchdogاينجا به شرح چند نکته از چگونگی کارکرد 

  CPU180   در Watchdogمکانيزم عملکرد 

نظارت می کند تا مطمئن شود که آنها در لحظه ی مناسب و ) Tasks(سيستم عامل براجرای دستورهای کاری 
معمولی اجرای کامل برنامه در بازه ی زمانی  Multi-taskدر سيستم عاملهای . بطور کامل اجرا می شوند

 .انجام شود Taskچندان مهم نيست زيرا ادامه کار می تواند در نوبت بعدی فعال شدن ) time-slot(اصخ

ها بيکديگر وابسته اند و هر يک بخشی از يک فرايند Taskصنعتی که ) Real-time(در سيستمهای کنترلی آنی
اهميت خطيری ) Data Integrity and Consistancy(پيوستگی و سازگاری داده ها  ،واحد را پردازش می کند

  .دارد

ميتوانند  ،باشند بی پاياناز سوی ديگر برنامه هايی که ساختار بدی داشته باشند و دارای حلقه های بزرگ و حتی 
CPU  را برای مدتی طوالنی و يا برای هميشه وقف اجرای بخش کوچکی از برنامه کرده و حوادث بزرگ و

بايد اطمينان دهد که در بازه ی زمانی اختصاص يافته  PLCسيستم عامل به همين دليل . مخربی را باعث شوند
  . بطور کامل اجرا ميشود Taskفعاليتهای تعريف شده برای آن  Taskبرای هر 

PLC500 Nseries    برای جلوگيری از وقوع چنين شرايطی از مکانيزمWatchdog  يا سگ نگهبان استفاده می
 PROGای بايد بتواند در بازه زمانی اختصاص داده شده به آن تمام  Taskهر اساس کار بدين شکل است که . کند

 گذشته یای در سيکل  Taskبدين معنی که اگر . های وابسته به خود را از شروع تا پايان بطور کامل اجرا کند
درصورت . ديگر مجالی برای تکميل کار خود در سيکل بعدی نخواهد داشت ،را تکميل نکرده باشد شخود وظايف

همراه با اين کار . برده تا امنيت فرايند را تضمين نمايد STOPرا به  CPU ،بروز چنين مواردی سيستم عامل
  .ثبت می نمايد CPUرا نيز در حافظه  Watchdogخطای 

 Taskرا در ) Inputs and Outputs( برنامه ای است که متغيرهای سريع فرآيند  برنامه ی خوب و ساختار يافته
هايی با بازه  Taskو بخشهايی از فرايند که نيازی به پردازش سريع ندارند را در ) بازه زمانی کوچک(سريع های 

و حلقه های   های سريع Taskمعموال ورودی ها و خروجی های ديجيتالی بايد در . زمانی بزرگتر پردازش نمايند
  .های کندتر قرار گيرند Taskکنترلی آنالوگ که اغلب دارای محاسبات طوالنی رياضی هستند در 

هايی با بازه های زمانی مختلف تقسيم  Taskاين نکته را نيز بايد در نظر داشت که گرچه می توان فعاليتها را بين 
ليکن مواردی پيش می آيد که تمام کارها بايد در يک بازه زمانی مشخص انجام شوند و راه ديگری وجود  ،کرد
ين بازه زمانی بايد آنقدر بزرگ باشد تا مجال اجرای تمام کارها امکان پذير باشد در چنين مواردی کوچکتر. ندارد

  .گريز ناپذير خواهد بود Watchdogدر غير اين صورت خطای 
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  PLC500 NSERIESدر حافظه تصاوير فرآيند  

Process Images in PLC memory 
 

در فضاهای ثابت و ) Global Variables(ای عام ــــــــو متغير ه) Outputs(، خروجی ها ) Inputs(وروديها 
 . شهرت دارند نگاهداری ميشوند) Process Image(که به فضای تصاوير فرآيند PLCی از حافظه ــــاختصاص

  .شکل زير اين نواحی را نشان می دهد
  
   

     

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q= 
Outputs 

از حافظه، تصويری از خروجی های فيزيکی را در  Qبخش 
مه مقادير خروجی ها را بر اساس برنا PLC.خود نگاه ميدارد

کاری محاسبه کرده و نتايج آن را در اين بخش از حافظه 
سپس در زمان مناسب اين مقادير را به کارت های. قرارميدهد 

 . خروجی ارسال مينمايد

M1= 
Memory 

   Modbusبرای ارتباطات  از حافظه بيشتر M1بخــــــش 
نيز عام هستند ومی توان از  M1متغيرهای . ساخته شده است

ليکن چنانچه . انند ساير متغيرهای عام استفاده کردآنها م
تماس بگيرند برخی  CPUبا    Modbusتجهيزاتی که با زبان 

با Holding registersو  Coilsمثل  Modbusاز متغير های 
 .در ارتباط خواهند بود PLCاين ناحيه از حافظه 

 

M= 
Memory   بخشM در خود نگاه از حافظه، متغيرهای عامی از فرآيند را

ميدارد که آدرس آنها را برنامه نويس با مسئوليت خود مشخص 
و  Located Global Variablesر ها را اين متغي. کرده است

 . مينامند Located Varختصار ا يا به 

S= 
Memory  

از حافظه، متغيرهای عامی از فرآيند را در خود نگاه  Sبخش 
نويس مشخص نکرده و اين  ميدارد که آدرس آنها را برنامه

ر ها را اين متغي. مسئوليت را به عهده سيستم قرار داده است
Unlocated Global Variables  ختصارا يا به و  

 Unlocated Var مينامند . 

I= 
Inputs  بخشI از حافظه، تصويری از ورودی های فيزيکی را در خود

ورودی ورودی ها را از کارت های  PLC. نگاه ميدارد
. ميخواند و مقادير آنها را در اين بخش از حافظه قرار ميدهد
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  آدرس دهی نواحی تصاوير فرايندنحوه 

در اغلب موارد برنامه نويس نبايد نگران محل استقرار متغيرها در حافظه باشد زيرا اختصاص حافظه برای 
. هستند PLCتنها استثنا در اين مورد ورودی ها و خروجی های . متغيرها می تواند کامال اتوماتيک انجام شود

مستقر  مشخصیبنا بر ماهيت سخت افزاری خود الزاما در آدرسهای  )ها PLC )I/Oورودی ها و خروجی های 
در مواردی نيز کاربر بداليلی مايل . بايد به عهده بگيرد می شوند و لذا مديريت آدرس دهی آنها را برنامه نويس
به همين داليل به اختصارنحوه آدرس دهی نواحی . است خود بخشی از ساماندهی حافظه را به عهده بگيرد

  .اوير فرايند در حافظه را شرح می دهيمتص

ل استقرار آنها محاندازه وبايد  (Located Variables )ی مستقرهمانطور که ميدانيد در موقع اعالن متغيرها 
   . اشکال مختلف آدرس دهی بشکل زير است .را مشخص کنيم

UVariable  description 
 %IX4.5   Input Bit 5 of byte 4 
%QX6.2  Output Bit 2 of byte 6 
%Q6.2   Output Bit 2 of byte 6 
%MB56  Memory Byte 56 
%QW32  Output Word 32 (Bytes 33, 32) 
%ID73   Input Double 73 (Bytes 76, 75, 74, 73) 
 

  .(LSB)لطفا توجه کنيد که آدرس متغيرهای چند بايتی آدرس کمترين بايت آن است 
. مکن است هنگام آدرس دهی متغيرهای چند بايتی هم پوشانی در آدرسها ايجاد شودهمچنين توجه داشته باشيد که م

  :مقادير بعضی از متغيرها عبارت خواهند بود از. پديده ی هم پوشانی را نشان می دهدشکل زير 
 
IB0 = 32 
IW0 = 5A32 
IW1 = 9C5A 
ID2 = 7D43DF9C 

  

0 32 

1 

2 

3 

4 

5 

5A 

9C 

DF 

43 

7D 

IW2 

IW4 

IW1 

IW0 

IW3 
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 PLC500 NSERIESدر  POUساختار 

اختصاص يافته ) Local Variables(فضايی از حافظه برای متغيرهای محلی  POUدر هر  CPU180  در
ايجاد ) Source Code(بطور خودکار و همراه با متن برنامه  POU  اين بخش از حافظه هنگام ويرايش. است
) Initialization. (شود متغيرهای محلی با مقادير اوليه پر ميشوندارسال مي PLCبه  POUهنگاميکه . ميشود

 . مربوطه اعتبار دارند POUمتغيرهای محلی در محدوده يادآوری می شود که 
   

 
  

هم مثل متغيرهای عام می توانند دارای مقدار اوليه باشند و خاصيت پايداری يا  POUمتغيرهای محلی 
RETAIN  خواص پايداری يا مقدار اوليه در مورد اين متغيرها  در راه اندازی های سرد و گرم . داشته باشند

  .درست به همان شکلی عمل می کنند که در مورد متغيرهای عام عمل ميشد
   

 

آدرس . نگهداری ميشوند POUساختار  Zمتغيرهای محلی در بخش 
تعيين شده و برنامه بشکل خودکار متغيرهای محلی هنگام ويرايش 

 .استقرار آنها در حافظه باشد محلنويس نبايد نگران 

چنانچه ماوس را  )Statusمشاهده ( کردن برنامه  Debugهنگام  
.خواهيد ديد% Zها را بصورت روی اين متغيرها قرار دهيد آدرس آن

Z 
 متغيرهای محلی

POU  

 متن برنامه
POU  
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  PLCوظايف يا دستورهای کاری 

Tasks 

معرفی  CPUباشند می توانند برای اجرا به  Programآنهايی که بصورت  ،هايی که مينويسيد POUاز ميان  
بخودی خود اجرا نمی شوند زيرا زمان و نحوه ی اجرای برنامه ها  CPUاين برنامه ها پس از ارسال به . شوند

در زمان روشن کردن  را بصورت پی در پی ميخواهيم يا تنها يکبار  POUآيا اجرای اين . هنوز مشخص نيست
دستگاه و يا با وقوع رخداد خاصی؟ اگر اجرای آن را پی در پی ميخواهيم با چه فاصله ی زمانی؟ پاسخ اين 

  .می دهد Taskسواالت را چيزی بنام دستور کار يا 

انجام می  Taskطريق نسبت دادن آنها به دستور کار يا   از ،برای اجرا CPUبه   ها PROGRAMمعرفی  
ای دارد که به  Taskبستگی به زمان و چگونگی اجرای Program در حقيقت زمان و چگونگی اجرای هر .شود

  .آن وابسته است

  :در نظر گرفته است Taskسه نوع دستور کار يا  IEC61131-3دراستاندارد 

در فواصل زمانی معينی بصورت پريوديک فعال می  )Cyclic Tasks(های دورانی  دستور کارهای •
  .شوند

قعال  CPUدر شرايط خاصی بسته به کارکرد  )System Tasks(های سيستمی  دستور کارهای •
  ...و   گرم سرد و مثال در استارت های. ميشوند

 Interrupt(در صورت وقوع رخدادهای خاص  )Event Tasks(رخدادی  های دستور کارهای •
Events (فعال می شوند.  

  به پروژه اضافه می شود؟ Taskچگونه 

پنجره ی زير باز می . را انتخاب کنيد Insertکليک راست کرده و  Tasksدر درخت پروژه بر روی گره ی  
  .شود

  

  

 

  

 

 
 
 
 
  

و  Cyclic  ،Eventاين سه نوع عبارتند از . ميتوان انتخاب کرد Taskهمانطور که ديده می شود، سه نوع 
System . در ادامه اين سه نوع دستور کار ياTask تشريح می شوند.  
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  Cyclic Task  دستورکار دورانی

 CYCLICنوع دستور کار را  Taskپس از تعيين نام برای   -شکل صفحه قبل– Taskدر پنجره ی وارد کردن 
  .را بزنيد OKانتخاب کنيد و کليد 

در . وارد نماييد   Taskنوع  پنجره ی جديدی باز می شود که پارامترهای مربوطه را متناسب با OKبا زدن کليد 
  .باشد فعال خواهد بود Taskپنجره جديد تنها بخشهايی که مناسب برای نوع 

 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  .ها دو پارامتر وجود دارد Taskبرای اين . هستند Cyclicها از نوع  Taskمهمترين 
• Interval : اين پارامتر فواصل زمانی اجرایTask ه در اين محل قرار هر عددی ک. را تعيين ميکند

وارد  ٣مثال اگر عدد . فواصل اجرای آن را بر حسب ميلی ثانيه محاسبه می کند١٠داده شود با ضريب  
 .ميلی ثانيه يکبار اجرا می شود ٣٠در فواصل زمانی  Taskشود، اين 

• Execution Order:  اين پارامتر اولويت اجرایTask يت عدد صفر باالترين اولو. را تعيين می کند
 .کمترين اولويت را داراست ٩و عدد 

• Enable Watchdog:  با فعال کردن اين گزينه، چنانچه به هر دليلیCPU  نتواند برنامه های مربوط
 . ميرود Stopبه  Runاز حالت  CPUرا در فواصل زمانی تنظيم شده اجرای کامل نمايد،  Taskبه 

  
. با هم فرا می رسد Taskش می آيد که نوبت اجرای چند ، مقاطع زمانی خاصی پيPLCدر مراحل کار  :١ نکته

آن کوچکتر  Execution Orderای اولويت دارد و زودتر اجرا می شود که پارامتر Taskدر چنين حالتی آن 
  . است

  
را همواره فعال نکه داريد مگر در مواردی که می خواهيد موقتا  Enable Watchdogگزينه ی  :٢ نکته

در اين گونه موارد بخاطر داشته باشيد که پس از . يد که خطای مربوطه مشکل ساز استآزمايشی انجام ده
  .آزمايشات خود حتما آن را به حالت فعال بازگردانيد

  
  
  

را  Task در اين پنجره پارامترهای
 .را بزنيد OK کليد وارد کرده و
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   CPU180دستورات کاری دورانی در 
 Cyclic Task in CPU180  

  
CPU180  ١٠می تواند تا Task دورانی داشته باشد. 

مشخص  Taskبا اين دو پارامتر فاصله زمانی اجرا و اولويت اجرای . دورانی به دو پارامتر نياز دارد Taskهر 
به را  ٢۵۵تا  ١می توان عددی بين  کهمشخص شده  Time Intervalفاصله زمانی اجرا توسط پارامتر . می شود

  .ميلی ثانيه برای آن در نظر گرفته می شود ٢۵۵٠تا  ١٠اجرای در نتيجه فاصله زمانی . آن نسبت داد
پارامتر اولويت اجرای  ،بطور هم زمان فرا برسد Taskهنگامی که در يک مقطع زمانی نوبت اجرای چند 

اولويت اجرا . تعيين ميشود execution orderاين اولويت توسط پارامتری بنام  .آنهاست که نوبت را معين ميکند
های دورانی با عدد کوچکتر برای Task. انتخاب کرد ٩تا  ٠دورانی را می توان بين اعداد  Task دهبرای اين 

  .اجرا مقدم ترند
   

و ٢٠و ١٠با فواصل زمانی اجرای  Task_A ، Task_C  ,Task_Bدورانی به اسامی  Taskفرض کنيد که سه 
  .شکل دياگرام زمانی زير نحوه اجرای آنها را نشان می دهد. داريم ٢و ١و ٠های اجرای ميلی ثانيه با اولويت  ٣٠

 
 

 
  

 CPUهر . باشد ٠آن  execution orderای است که پارامتر  Taskدورانی اصلی  Taskلطفا توجه کنيد که 
مثل خواندن ورودی ها و  CPUلی ترين فعاليتهای زيرا اص دارد ٠با اولويت اجرای  Taskحداقل نياز به يک 

 .همزمان گرديده اند Taskبا اجرای اين  PLCنوشتن در خروجی های 

 Taskدورانی با اولويت اجرای صفر)Execution Order 0 ( دارای اين ويژگی خاص است که خواندن ورودی
  .ها و نوشتن خروجی ها قبل و بعد از اجرای آن صورت ميگيرد

 .به شکل زير توجه کنيدلطفا  

Task_A  ميلی ثانيه اجرا می شود ١٠هر  
 
Task_B  ميلی ثانيه اجرا می شود ٢٠هر  
 
 
Task_C  ميلی ثانيه اجرا می شود ٣٠هر  
 

0 10 20 30 40 50 ms
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  دستورکار رخدادی يا وقفه ای
 Event Task  

 
کليد  انتخاب کنيد و EVENTنوع دستور کار را  Taskپس از تعيين نام برای   Taskدر پنجره ی وارد کردن 

OK را بزنيد.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Process Input 
Image  

Cyclic Task 
Execution 
Order 0  

Process Output 
Image  

Physical 
Inputs  

Physical 
Outputs  

با اولويت اجرای صفر  Taskقبل از اجرای  PLCاز ورودی های فيزيکی  )I(خواندن مقادير ورودی 
  . انجام ميشود

 Taskپس از اجرای  PLCبر روی خروجی های فيزيکی ) Q(بشکل مشابهی نوشتن مقادير خروجی 
  . ی صفر انجام ميشودبا اولويت اجرا
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  . را می پرسد  Eventشماره ی پديدار ميشود و تنها  Taskتنظيمات ی  پنجره OKبا زدن کليد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Event Task  ها زمانی اجرا می شوند که اتفاقی افتاده باشد که نياز به سرويسی سريع و خارج از نوبت داشته
  در صورتی که هر . خروجی ديجيتالی است ١۶ورودی و  ٨دارای  FR24-00اکنش سريع  مثال کارت و. باشد

  
 شما می توانيد. را فعال می کند  Event task 0بالفاصله  تغيير کند، يک از ورودی های از صفر به يک 

  .نسبت دهيد Taskبه اين نوشته و آن را هايی  POUدر  کارهای مناسب برای چنين رخدادهايی را
  
پيش بينی شده است، اما تاکنون تنها يکی از آنها  Event Taskشش  CPU180وجه داشته باشيد، گرچه برای ت

ها در آينده مشخص  Event Taskکاربرد ساير  .برای گسترش های آينده رزرو شده اندبقيه آنها  .فعال شده است
  .خواهد شد

  
EVENT TASK0                       فعال است 
EVENT TASK1                       رزرو شده است 
EVENT TASK2                       رزرو شده است 
EVENT TASK3                       رزرو شده است 
EVENT TASK4                       رزرو شده است 
EVENT TASK5                       رزرو شده است 
 

  دستورکارسيستمی
 System Task  

اين . بشکل خودکار برای اجرا فرا خوانده می شوند در شرايط خاص و دستورات سيستمی توسط سيستم عامل
يا  System Programها  Taskبه اين  .يا بروز خطا و نظاير آن است PLCشرايط شامل تغيير وضعيت کاری 

SPG نيز گفته می شود.  
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انتخاب کنيد و کليد  SYSTEMنوع دستور کار را  Taskپس از تعيين نام برای   Taskکردن  در پنجره ی وارد
OK را بزنيد.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

را می   System Program Numberبازميشود وتنها شماره ی  Taskپنجره ی تنظيم های  OKبازدن کليد 
  . پرسد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  

CPU180-1 ستمی می تواند تا شش دستور کار سي(System Task) داشته باشد . 
در حال حاضر برای کارهای خاص اختصاص يافته و بقيه برای  ٣و  ٢، ١،، ٠ها شماه های  Taskاز ميان اين 

 .گسترش احتمالی رزرو شده اند
   

:SYSTEM TASK0 (SPG0) اندازی سرد اجرا می شود يک بار در راه  
):SYSTEM TASK0 (SPG1اندازی گرم اجرا می شود   يک بار در راه   

SYSTEM TASK2 (SPG2) :که  هنگامیPLC  بهStop  رفته باشد، اينTask  بجایدر صورت وجود         
Cyclic Task0 شود می اجرا.  

SYSTEM TASK3 (SPG3) :ی که يکی از کارت هایمهنگا PLC و يا خراب شود  از راک خارج شود
  .اجرا می شود

  .ها برای گسترش در آينده پيش بينی شده اند SYSTEM TASKساير 



  راهنمای کاربری
PLC500 NSERIES  

37 ١٣٨٨کنترونيک                                                                                                ويرايش اول آذر ماه 

  
  

  PLCايجاد و ويرايش برنامه 

به معنی گذاردن  Insertنماد . ست کنيدکليک را Logical POUsدر پنجره ی درخت پروژه و دربخش 
  .پنجره ی زير باز می شود. به منظور پذيرش، بر روی آن کليک چپ کنيد. ظاهر می شود

  
در اين پنجره چند پارامتر را بايد 

  .کنيد مشخص
  

 ٢۴که می تواند تا  POUنام  .١
حرف شامل حروف و اعداد 
 .باشد و با حرف شروع شود

 
 را POUبلوک  Typeنوع يا  .٢

، Programاز بين گزينه های 
Function  ياFunction 

Block انتخاب کنيد. 
  

زبان برنامه نويسی را از بين  .٣
 .پنج زبان مختلف انتخاب کنيد

  
 .را بزنيد OKکليد  .۴

  

  
 ٣دارای  POUهر . ، نام برنامه ی وارد شده اضافه می شودLogical POUsدر زير مجموعه  OKبا زدن کليد 

ناميده ايد، نام سه صفحه ی کار بترتيب  Mainمثال اگر نام برنامه را . خواهد بود(Worksheet)صفحه ی کار 
  :عبارت خواهند بود از

• MainT   اين صفحه ی کار برای نوشتن متون راهنمای شماست و نقشی در نحوه ی کار ندارد. 
• MainV  داين صفحه ی کار برای نگهداری متغير های برنامه ای است که شما می نويسي. 
• Main  صفحه ی اصلی برنامه است که منطق کاری و برنامه کنترلی را در آن می نويسيد  

  :مطالب پيشرفته
 

  . های آن نقشی ندارد CPUو در انواع  PLC500Nدرخانواده  Use Reserveانتخاب  •
را معموال تغييری نمی  Processor typeو  PLC typeدر برنامه های ساده گزينه های  •

ويس مشخص می سازد که هدف برنامه ن <independent>عبارت غير وابسته يا . دهيم
 .استفاده خواهد شد IEC1131-3ايست که در آن تنها از توابع استاندارد  POUايجاد 

، برخی توابع اضافه بر استاندارد نيز وجود دارند Nسری  PLC500در خانواده ی بزرگ  •
، نوع PLC typeدر صورتيکه چنين هدفی داريد از گزينه . که ميتوان از آنها استفاده کرد

 .اب کنيدانتخ PLC500Nآن را 
در نتيجه . دارای تواناييهای متفاوتی است PLC500Nهای خانواده ی  CPUهر يک از  •

ی مورد نظر  CPUبرای هر يک، مجموعه ای از توابع خاص وجود دارد که با انتخاب 
 .به آنها دسترسی خواهيد داشت Processor typeدر گزينه ی 
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 .صفحه ی کار مربوطه باز می شود. کليک دوبل کنيد Main صفحه ی کار بر روی نماد
 
  
  
  

  
  

   يش، جادوگر ويراافزون بر در اختيار داشتن ميله ی ابزارها در باالی صفحه ،برای ويرايش برنامه
(Edit Wizard) چنانچه آن را در صفحه نمی بينيد، از منوی . هم در اختيار شماستView  گزينه ی ،Edit 

Wizard را فعال کنيد.  

روشن می  Edit Wizard پنجره ظاهر شده و  + عالمت بزرگی بشکل. در محلی از صفحه ی کار کليک کنيد
  .حلی از صفحه ی کار کليک کنيدهر گاه اين پنجره تاريک بود کافيست که در م. شود

تابع . ، کافی است روی آن کليک دوبل نماييدEdit Wizardبرای قرار دادن هر يک از توابع موجود از ليست 
  .نصب خواهد شد +مورد اشاره در محل 

در صورت لزوم ماوس را روی آن گذاشته و همراه با فشرده . را روی صفحه قرار دهيد ANDتابعی مثل 
رنگ آن  و يک کليک ساده، با قراردادن ماوس روی تابع. کليد چپ ماوس آن را در صفحه جابجا کتيد نگهداشتن

روی هر يک از ورودی ها و  .شده است Markدر اين حالت ميگويند که اين شیء انتخاب يا . خاکستری ميشود
  .خروجی های تابع هم می توان کليک ساده و در نتيجه آن را مارک کرد

  
ديگری  ORخواهيد ديد که تابع . را کليک دوبل کنيد OR، تابع Edit Wizardع را مارک کنيد و از خروجی تاب

  .را کامل کنيدشکل زيربه همين ترتيب  .به آن متصل خواهد شد
  

 Edit Wizardيا  جادوگر ويرايش LDميله ابزار ويرايش به زبان 

 مکان نما

Edit Wizard 
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سيم  .ستفاده کتيدبرای اتصال خروجی هر تابع به ورودی تابع ديگر از رابطی که به همين منظور وجود دارد ا
از  مجددا برای متصل کردن مجدد اين دو تابع می توانيد. را بزنيد deleteرابط بين دو تابع را مارک کرده و کليد 

 Escاگر ديگر به اين وسيله نيازی نداريد، کليد  .که در شکل باال می بينيد استفاده کنيد Connect Objectsابزار 
  .کار کليک دوبل کنيد و يا در جايی در صفحه را بزنيد

اگر تنها يک قطعه را  .هنگام ويرايش برنامه گاهی الزم است قطعات را بر روی صفحه ی کار جابجا کنيد
اگر گروهی از قطعات و . جابجا می کنيد، تنها آن را مارک کرده و با نگه داشتن کليد چپ ماوس آن را جابجا کنيد

در همين حال ماوس را روی . کليد چپ ماوس را فشرده و فشرده نگهداريدمتغيرها را می خواهيد جابجا کنيد، ابتدا 
کليد چپ ماوس را روی يکی از اجزای مارک  حاال. صفحه حرکت دهيد تا قطعات موجود درمنطقه ای مارک شود

قطعه گذاری اتوماتيک روی صفحه ی کار گاهی با  .را در صفحه جابجا کنيد شده قرار دهيد و بلوک مارک شده
در اين موارد بايد بشکل دستی برای نصب قطعات فضا . همراه است (Collision) ام خطای برخورد قطعاتپي

  .ايجاد کنيد

برنامه نويسی بصورت ترکيبی از .  هم برنامه بنويسيد ladderميتوانيد به زبان  LDبا استفاده از ميله ابزار 
  .همواره امکانپذير است FBD و  LDزبانهای 

ستردگی و حجم زياد مطالب، آموزش زبان های برنامه نويسی مورد نظر اين نوشتار نيست ليکن با توجه به گ
  .نرم افزار مفيد است Helpدر اغلب موارد استفاده از

Connect Object 
 برای اتصال یرابط
  قطعات بين
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 MULTIPROGو ويرايش کامل برنامه لطفا به کتاب راهنمای  مل به مطالب مربوطهکادسترسی برای 
  .مراجعه کنيد

  امل کنيمرا ک آنمتغير های برنامه و 
ورودی و تر کرده و  برنامه را کمی تکميلدر ادامه بايد . تاکنون چند تابع را بر روی صفحه کار قرار داده ايم

  .کنيم مشخصخروجی های اين توابع را 
 در دو حالت بهره برداری دستی Startمان را با فر (Motor_1)ميخواهيم موتورفرض کنيد که در مثال قبل 

(HAND) و اتوماتيک  (AUTO) وشن کنيم و با ايجاد خطای رFault  زدن کليد و ياStop آن را خاموش کنيم.  
  

 .در آدرسهای زير قرار دارند PLCورودی ها و خروجی های 
  

  آدرس
Address 

  محدوده کاربری
    Scope 

 نوع داده
Data 
type 

 نام متغير
Variable 
Name 

I0.0    عام ياGlobal BOOL Start 
I0.1    عام ياGlobal BOOL Stop 
I0.2    عام ياGlobal BOOL HAND 
I0.3    عام ياGlobal BOOL AUTO 

 Local BOOL Faultمحلی يا   -
Q0.0   عام ياGlobal BOOL Motor_1 

  
  .اعمال می شوند PLCهای  I/Oطريق  بقيه سيگنالها از Faultهمانطور که ديده می شود بجز سيگنال 
اين . نيز در برنامه استفاده کرده ايم FBمالحظه می کنيد که از يک . برنامه را مطابق شکل زير تکميل نماييد

 .است Flip-flopنام دارد که نوعی  RSبلوک تابع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، تابع مورد نظر Edit Wizardره ی ،  در پنجRSبرای توضيح بيشتر در مورد کار بلوک تابع فليپ فالپ نوع 
 Help onدر پنجره ی کوچکی که ظاهر می شود گزينه . را مارک کنيد و روی ماوس کليک راست نماييد

FB/FU را انتخاب کنيد. 
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. کليک دوبل کنيد ANDين ورودی تابع برای اين کار روی اول .حاال بايد متغيرها را به برنامه نسبت داد
  .پنجره زير برای معرفی متغير ظاهر می شود

   
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

متغير . همانطور که ديده می شود در اين پنجره نام متغير و محدوده ی کاربری آن را می توان وارد نمود
Start  بعنوان ورودیPLC دو پنجره ی پايين تر محل . ر گرفتاست پس بايد محدوده کاربری آن را عام در نظ

به همين دليل با زدن . معلوم نيست Startهنوز برخی از خواص متغير . ثبت مشخصات متغير را يادآوری می کند
  .پنجره ی زير باز می شود Propertiesويا کليد  OKکليد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .پنجره بسته می شود ثبت ومشخصات داده شده  OKبا زدن کليد 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  محدوده کاربری متغير نام متغير
Scope 

محل درج مشخصات متغير 
  باشد Localدر صورتيکه 

MainV worksheet 

محل درج مشخصات متغير در 
  باشد Globalصورتيکه 

 Global_Variablesفايل 

محل استقرار متغير که 
محل انتخاب   است I0.0در اينجا 

 نوع داده
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  .همين روش را برای ساير متغيرها ادامه دهيد و برنامه را مانند شکل زير کامل کنيد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

همانطور که در . است Faultکه بايد در مورد متغير ها رعايت کنيد مربوط به سيگنال  تنها نکته ی متفاوتی
پس دقت کنيد که در پنجره ی تعريف متغير . مجدول متغير ها خواسته بوديم، اين متغير را از نوع محلی می خواهي

هرگز از گزينه ی . انتخاب کنيد و در پنجره ی بعدی تنها نوع داده را وارد نماييد Localآن را  Scopeمربوطه 
AT آدرس استقرار متغيرهای محلی همراه با خود . استفاده نکنيدPOU بوده و از ديد کاربران مخفی است.  

  
  

فايل باز شده و عبارات   کليک دوبل کنيداز درخت پروژه   Global_Variablesکار حاال اگر روی صفحه 
  :زير را در آن خواهيد ديد

VAR_GLOBAL (*AUTOINSERT*) 
 Start  AT  %IX0.0 : BOOL; 
 Stop  AT  %IX0.1 : BOOL; 
 HAND  AT  %IX0.2 : BOOL; 
 AUTO  AT  %IX0.3 : BOOL; 
 Motor_1 AT  %QX0.0 : BOOL; 
END_VAR 

  

در ادامه  .ندخيره شده اذاينها همان متغيرهايی هستند که شما نوشته ايد و بصورت خودکار در اين فايل 
حاال که . را خودتان تايپ کنيد I/Oکار ميتوانيد به همين شيوه ادامه دهيد يا می توانيد از اين پس حداقل ساير 

بخصوص با استفاده از دستورات  دستی سريعتر است الگوهای ويرايش را در اختيار داريد احتماال تايپ
Copy  وPaste .مثال تمام ورودی ها را . از طرف ديگر همواره خودتان می توانيد اين جدول را منظم تر کنيد

 .مرتب کنيد به ترتيب شماره آنها مرتب کنيد بعد تمام خروجی ها و نهايتا ساير متغيرهای عام را

برای اين کار از پنجره ی درخت پروژه، و در . ر متغيرهای محلی بيندازيمحاال نگاهی هم به صفحه کا
را انتخاب و بر روی آن  MainVی مورد نظر يعنی  POUصفحه کار متغيرهای  Logical POUsبخش 

  صفحه کار مربوطه باز می شود . کليک دوبل نماييد
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  .اطالعات مندرج در اين فايل بشکل زير خواهد بود

VAR_EXTERNAL (*AUTOINSERT*) 
Start : BOOL; 
Stop : BOOL; 
AUTO : BOOL; 
HAND: BOOL; 
Motor_1 : BOOL; 

END_VAR 

VAR  (*AUTOINSERT*) 
 Fault : BOOL; 
 RS_1 : RS; 
END_VAR 

. نيز معرفی شده اندPOUبصورت عام تعريف شده بودند به اينقبالمالحظه می کنيد که متغيرهايی که
توجه داشته باشيد که در اينجا ديگر ذکری. انجام شده استVAR_EXTERNALکلمه کليدیاين معرفی با

  .اين متغيرها را هم شبيه متغيرهای داخلی خود می داندPOUاز اين پس .از محل استقرار متغير نشده است

  . معرفی شده استPOUبهVARتوسط کلمه کليدی ديگری بنامFaultمتغير محلی

و از نوعبودهنFUياتابعاز نوعRSديگری که ديده می شود اين است که چون فليپ فالپنکته مهم
چند بايت حافظه یFBاما اين .داردیاست، هر نسخه از آن نياز به حافظه ی داخلی مستقلFBيابلوک تابع

  داخلی نياز دارد؟ اين حجم از حافظه را چگونه و توسط چه مکانيزمی دريافت می کند؟

شناخته شده است، با اضافه شدن يک نسخه ازPLCاز آنجايی که اين قطعه برای: در پاسخ بايد گفت
به اندازه یPOU،)استRSاز بلوک تابعای -instance-که در حقيقت نام نسخه(RS_1متغيری بنام

توان تعدادمیPOUبدين ترتيب در هر. مناسبی برای آن از حافظه ی محلی خود اختصاص می دهد
  .قرار دادایFBو بطور کلی از هر نوع...بيشماری فليپ فالپ، تايمر، کانتر و

 .و کاربر نيازی به دانستن آنها نداردبودهآنچه که بيان گرديد تنها برای شرح ماوقع در داخل سيستم

هر بخش را در يک وهمی توان برنامه کنترلی را به چند بخش منطقی و با معنی تقسيم کردکاربرهمواره
PROGبرای اجرا بهبايد آنها را، کاربرپس از تهيه برنامه ها. دنکپياده سازیبا نامی مناسبTaskها نسبت

   .خواهيم ديد" TaskبهProgramنسبت دادن" اين موضوع را در بخش .دهد
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   Taskبه  Programنسبت دادن  

برای اجرای . ارسال کنيد بخودی خود اجرا نمی شود PLCبه  را Programای از جنس  POUاگر 
Program  يک بايد نسخه ای از آن را به ابتداTask مربوط کنيد.  

مثال ممکن است . يک برنامه وجود داشته باشد یاز طرف ديگر ممکن است شرايط مختلفی برای اجرا
پس . اجرا کنيم... ، يکبار در اثر وقوع پديده ای خاص و PLCدر لحظه روشن شدن  بخواهيم برنامه ای را يکبار

  .را برای هر يک از اين موارد اختصاص دهيم Programالزم است نسخه های مختلفی از 
  

  .به شکل زير عمل کنيد Taskبه  Programبرای نسبت دادن 
 ای وجود ندارد، آن را ايجاد کنيد Taskاگر در پروژه شما  •
کليک راست کنيد و از پنجره ی کوچکی که در سمت راست مکان نمای ماوس ظاهر می  Taskبرروی  •

 بمعنی وارد کردن را انتخاب کنيد Insertشود، گزينه 
بر اساس انتخاب شما بخشهايی از آن . اين پنجره چند منظوره است. پنجره ای بشکل زير باز می شود •

 .روشن و يا تاريک می شود
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 . را انتخاب کنيد Programگزينه  Typeدر بخش  •
آن . وجود دارد Program typeهای موجود در پروژه در ليست کشويی  Programالگوی تمام  •

Program ای که مورد نظر شماست انتخاب نماييد 
 .نامی برای اين نسخه از برنامه ی خود انتخاب کنيد Program instanceدر بخش  •
 شما وابسته ميشود Taskبه  M1:Mainد پنجره بسته شده و برنامه ای بنام را بزني OKکليد  •

  
را نيز اجرا می  Mainاز الگوی برنامه ی   M1فرا برسد، نسخه ی  Taskبدين ترتيب هر گاه که نوبت اجرای 

  .کند
  

بترتيب  PLCترتيب اجرای آنها در . نسبت داد Taskهای بيشتری را نيز به  Programبديهی است که ميتوان 
   .مربوطه خواهد بود Task شاخهوارد کردن آنها در زير
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  PLCآرايش و ساماندهی سخت افزار 

PLC Hardware Configuration 

 PLCهرچند که  .از سخت افزارهای مربوط به خود آگاه واز سالمت آنها مطمئن باشدبايد  PLCهمواره 
ميتواند با مراجعه به کارتهای مختلف از ماهيت و حضور آنها مطلع شود ولی مجموعه سخت افزارهای آن را بايد 

سخت افزار موجود و سخت افزار  در اين صورت با مقايسه. نموددر فايلی ساماندهی کرده و برای آن ارسال 
  .سالم است يا نهمزبور ، معلوم می شود که آيا سيستم کامال مشخص شده در فايل 

کليک  Configuration، در درخت پروژه روی گره  (HwConfig)برای ايجاد فايل ساماندهی سخت افزار 
شيارموجود در  ١٠معادل ( رديف ١٠اين جدول دارای . باز می شود Hardware configجدول . دوبل نماييد

  .ستنوع کارت سخت افزاری ا ١٠برای وارد کردن  ) اينچی ١٩راک بزرگ 

اگر درخت سخت افزار بسته است آن را باز . ديده می شود PLCدر سمت چپ اين جدول نام کارتهای مختلف 
وس را روی نام کارت برده، کليد چپ آن را ابرای قرار دادن کارتهای مختلف در شيار های مختلف، صرفا م. کنيد

نظر را با حرکت ماوس کشيده،  به سمت شيارها کارت مورد با همين شرايط، . فشار داده و آن را فشرده نگه داريد
  .می گويند Drag & dropبه مجموعه اين حرکات . ببريد و در شيار مناسب کليد چپ را رها کنيد

  . قرار دهيد PLCراک  های معادل در Slotهمه کارتهای مورد نظر را به همين صورت در

  

  
  

 درخت سخت افزار

 Saveکليد 

شيارهای 
  نصب کارت
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مثال اگر اولين کارت را از . خودکار تعيين می شودمالحظه می کنيد که آدرس  شروع تمام کارتها بصورت 
يت  با ۴چون اين کارت دارای . در شيار صفر قرار دهيد، آدرس شروع کارت صفر می شود  DI32-00 نوع 

ير  سا. اختصاص می يابد IB3 , IB2, IB1 , IB0برای وروديهای  ٣و ٢و ١و ٠ورودی ديجيتالی است، بايتهای 
. از آدرس صفر شروع می شوند کارتهای خروجی نيز. درسهای بعدی قرار می گيرندآنيز در  ی ورودیکارتها

هر کارت به تعداد مورد نياز از اين آدرسها برای خود رزرو می کند و کارتهای بعدی در آدرسهای آزاد بعدی 
  .قرار می گيرند

 HwConfig فايل فالپی ديسک نمايان است محتويات جدول بصورت نماد که بصورت Saveن کليد دبا ز 
اين فايل را نداشته باشد و  CPUمادام که  .ارسال نمود PLCسپس بايد اين فايل را به .در کامپيوتر ذخيره می شود

زرد رنگ  LEDمغايرتی وجود داشته باشد،  HwConfigيا بين کارتهای نصب شده در راک و اطالعات فايل 
Hardware Error فايل مناسب پس از ارسال . روشن باقی می ماندLED خاموش ميشود.  

 LEDارسال کرده ايد ولی همچنان  PLCرا بدرستی ساخته و به  HwConfigگاهی اعتقاد داريد که فايل 
مراجعه کنيد تا شماره شياری که کارت با  Information Stackدر اين صورت به . زرد خطا روشن مانده است

  .مشکل مواجه شده است را پيدا کنيد

. کارت را شناسايی نخواهد کرد CPUکارت وجود نداشته باشد،  Vdc 24ی شود که چنانچه تغذيه ياد آوری م
  .بنابراين ابتدا مطمئن شويد که اين تغذيه سالم بوده و بدرستی به کارت داده شده است

يا  (Enable)  که می توان کارت را فعال نيز وجود دارد Statusدر جدول تنظيم سخت افزارها ستونی بنام 
حتی با نصب سخت افزارغير فعال نيز آدرس های مناسب برای کارت رزرو می  .ردک (Disable)غير فعال 

 کردهرا برنامه ريزی  PLC، شده اندبنابراين ميتوان مادامی که هنوز سيم کشی های سخت افزاری را کامل ن. شود
حضور يا عدم حضور  CPUر کارت، با غير فعال کردن ه گفتنی است که. نمودو اجرای برنامه را آزمايش 

خروجی از نوع ، اگر کارت از نوع ورودی است ورودی های آن خوانده نمی شود و اگر کارت را چک نمی کند
برنامه نويسی  CPUاين خاصيت کمک می کند که تنها با داشتن يک . است، خروجی برای آن هم ارسال نمی شود

   .و تست برنامه را شروع کنيد

  
 

مقدار ورودی )  plcاجرا در  statusديدن (کردن برنامه   Debugنگام در مورد کارتهای غير فعال، ه  :نکته
 forceمقدار . ارسال شده است PLCگويی که واقعا چنين سيگنالی به . کرد forceها و خروجی ها را می توان 

 .قرار می گيرد process imageشده در حافظه ی 
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 PLC باتباط ار
انجام می  Control Dialogو بالعکس از مسير پنجره ی کنترل يا  PCبه  PLCهرگونه ارسال و دريافت از 

  .کليک کنيدرا قرار دارد  MWTکه درميله ابزارهای           برای وارد شدن به اين پنجره کليدی با نماد. شود
  

اين پنجره . انجام ميشود (Control Dialog Box)از طريق پنجره ی کنترل  CPUات با بخش مهمی از ارتباط
  .فشرده شود MWTهنگامی ظاهر ميشود که دکمه ی مربوطه در ميله ابزار 

  

  
 .پنجره ی کنترل بشکل زير است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Control Dialog Button 
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فايل ساماندهی  ق آن ميتوان برنامه ها، دستورات کاری،پنجره ی کنترل مهمترين رابطی است که از طري
  .ارسال و يا از آن دريافت نمود PLCرا به ... سخت افزار و 

 
 PLCهنگامی که پنجره ی کنترل برای باز شدن آماده ميشود، محتويات پروژه در کامپيوتر و نيز حافظه ی 

فايلهای پروژه ای که در کامپيوتر قرار دارد و در در سمت چپ . داردپنجره ی کنترل دو بخش اصلی . را ميخواند
برقرار نباشد، سمت راست اين  PLCاگر ارتباط با . را نمايش می دهد PLCسمت راست محتوای حافظه ی 

  .به شکل زير توجه کنيد. پنجره تاريک و بيشتردکمه های آن بجز سه کليد غير فعال خواهند بود
 

 
 

  
  

  .ديده می شوند روبروسه دکمه ای که هنوز فعالند در شکل 
  
  
  

 
. ارتباطی بکار ميرونداين سه کليد برای برقراری ارتباط، قطع ارتباط و تغيير در مقادير پارامترهای 

. ، پنجره ی مربوطه را باز می کند (Communication Settings)دکمه ی تنظيم پارامترهای ارتباطی 

 

  سمت کامپيوتر PLCسمت 
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را وارد  PLCو شماره گره ی مناسب برای تماس با  IPدر پنجره ی تنظيم پارامترهای مخابراتی ميتوانيد آدرس 

  .Node Number = 48و  IP=192.168.000.020در ابتدا و بعنوان پيش فرض اين مقادير عبارتند از . کنيد
  

  .برای ارتباط با کابل سريالی است (Node Number) ره گرهبرای ارتباط با کابل اترنتی و شما IP آدرسکاربرد 
  .مورد نظر خود را انتخاب کنيد  (Communication channel)کانال مخابراتی

  
و يا معکوس           (Straight Ethernet cable)اگر اترنت انتخاب شود هريک ازدو نوع کابل مستقيم 

(Cross Ethernet cable)  ردرا می توان بکار ب.  
  

  .اگر مخابرات سريالی انتخاب شود، بايد از کابل سريال استفاده نمود
  

، نوار سبز رنگی در  Testبه هر صورت چنانچه پارامترها و کابل ارتباطی بدرستی انتخاب شوند، با زدن کليد 
  .دکانال ارتباطی ظاهر می شود و چنانچه ارتباط برقرار نشود اين نوار برنگ خاکستری باقی می مان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بوسيله پيامی به کاربر هشدار داده می شود که آيا مايل به ذخيره ی . ببنديدپس از نهايی کردن انتخابها، پنجره را 
  دائمی تنظيمات است؟

  
 
  

 
 
 
 

با پارامترهای جديد صورت  PLCپروژه، ارتباط با  طول انتخاب شود، از اين پس و در تمام Yesاگر گزينه 
دارای پارامترهای مخابراتی مخصوص به خود  که در کامپيوتر قرار دارد ، هر پروژه ایبه عبارت ديگر .ميگيرد

  .دارای پارامترهای مخصوص به خود می باشد PLCاست به همان شکلی که هر 
  

هماهنگی بوجود آيد، سمت راست پنجره ی کنترل نيز فعال و  PLCاگر بين پارامترهای دو سمت پروژه و 
  .ی شودروشن م
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  .قطع و وصل می شود PLCارتباط با  Reconnectو  Disconnectبا دکمه های 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  .ارسال نمود PLCبا برقراری ارتباط ، می توان برنامه ها و ساير فايلها را برای 

 
 
 
 
 
 

لطفا ابتدا مطمئن شويد که پروژه ی شما کامپايل شده و هيچ  PLCقبل از ارسال برنامه ها به  :توجه
 .خطايی ندارد

استاتيکی و مناسبی  IPدارای آدرس اگر از مخابرات اترنتی استفاده می کنيد، کامپيوتر شما بايد  :نکته
  .آنها مساوی باشند آدرس منظور از آدرس مناسب، آدرسی است که سه بخش اول.  باشد

را  IPاست، در سمت کامپيوتر آدرس  192.168.0.20برابر با  PLCدر سمت  IPمثال اگر آدرس  
  .مساويند .192.168.0اين دو آدرس در سه بخش اول آدرس يعنی  .قرار دهيد 192.168.0.11

  
 .سيستم عامل ويندوزتنظيم نماييدControl Panelکامپيوتر خود را در IPآدرس 

 و شماره بازنگری PLCمشخصات 
 CPUسيستم عامل  

و   (Disconnect)کليد های قطع 
 (Connect)وصل 
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 CPU180تنظيمات 

ی ارتباط آدرس ها و پارامترهای اين پارامترها عمدتا.  تپارامترهايی در نظر گرفته شده اس CPU180برای 
تعريف شده که گرچه نقشی در چگونگی  CPU180چند پارامتر فرعی ديگر نيز برای  .را تغيير می دهند

در  PLCولی از ديدگاه حفظ و نگهداری برنامه های يا در رفتار مخابراتی آن ندارند پردازش برنامه کنترلی  
  .اهميت دارنددراز مدت بسيار 

دو  .گيردمورد بررسی قرار می  CPUچگونگی تاثير آنها در کار  ،اين پارامترهاضمن معرفی در اينجا 
در ارتباطات اترنتی و سريالی را  CPU آدرس   ”Node Number“و  ”IP Address“بنامهای پارامتر 

در شبکه  IPو آدرس  RS485يا شماره گره مخابراتی در شبکه سريال  Node Number .مشخص می سازند
Ethernet کاربرد و اهميت دارند.  

  
  :مقدار پيش فرض اين دو پارامتر عبارتند از 

IP Address = 192.168.0.20  
Node Number = 48 

 
  .دنقرار می گيردر اين دو پارامتر  باال را کامال پاک می کنيد، مقادير پيش فرض CPUهر گاه که حافظه ی 

و يا مادامی که در شبکه ) با ارتباط سريال يا اترنتی(متصل می شود  PLCمستقيما به مادامی که کامپيوتر 
ولی چنانچه . يستمخابراتی وسيله ی ديگری با اين آدرسها قرار نداشته باشند، نيازی به تغيير اين آدرسها ن

ستگاه ها در شبکه داشته باشيد، بالفاصله شناسايی ددر شبکه  PLC500 NSERIESبخواهيد بيش از يک دستگاه 
ها نبوده و در مورد هر وسيله ی  PLCاين مشکل منحصر به . ناممکن شده و کشمکش بين آنها آغاز می گردد

بنابراين فراهم آوردن امکان تغيير در  .ديگری نيز صادق است از جمله آدرس کامپيوترهای حاضر در شبکه
  .آدرسهای تجهيزات الزام آور است

را هم می توان از پنجره ی  PLCو آدرس  Control Panelا می توان از راه کامپيوترها ر IPآدرس 
Resource Settings  تغيير داد. 

پنجره . را انتخاب کنيد Settingsکليک راست کرده و گزينه  Resourceدر پنجره درخت پروژه، بر روی 
  )متفاوت است با هم کمی CPUشکل اين پنجره در مدلهای مختلف . (ای بشکل زير باز می شود

مخصوص کامپيوتر است  ١آدرس . انتخاب کرد ۵۶تا  ٢را می توان از  Node Numberدر شبکه سريالی 
وجود داشته  Masterدر شبکه ارتباطی سريال تنها يک کامپيوتر می تواند به عنوان . که نيازی به تنظيم ندارد

کامپيوتر با ارسال . می باشند Masterبوده و صرفا پاسخگوی درخواستهای  Slaveها  plcبقيه . باشد
  .درخواستهای خود به آدرس مورد نظر پاسخ خود را گرفته و بعد به سراغ آدرس ديگر می رود

ها plcتمام کامپيوترها و  IPآدرس . مشخص ميشود IP Addressها توسط  plcآدرس  Ethernetدر شيکه 
تمام تجهيزاتی که سه . سه رقم اول آدرس تعيين می شوداين محدوده معموال با . در يک محدوده مشخص باشندبايد 

قرار داشته و ميتوانند مستقيما با هم در ارتباط )  LAN(رقم اول آدرس آنها يکسان باشد، روی يک شبکه محلی 
  .می باشند LANمثال آدرسهای زير روی يک . باشند

IP Address = 192.168.0.21 
IP Address = 192.168.0.22 
IP Address = 192.168.0.203 
IP Address = 192.168.0.205 
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 plcمحدود نبوده و هر دستگاه کامپيوتر می تواند با چند دستگاه  Masterدر شبکه های اترنتی تعداد وسايل 
را اجرا می  MULTIPROGبنابراين با يک دستگاه کامپيوتری که نرم افزار  .ارتباط بگيرد Slaveبه عنوان 

ها را  plcبه همين ترتيب می توان برنامه نويسی . باشد plcای ساخت که شامل چند دستگاه کند می توان پروژه 
  .بصورت تيمی توسط چند دستگاه کامپيوتر انجام داد

در يک شبکه اين امکان را هم فراهم می آورد که مثال ضمن اينکه چند دستگاه  Masterامکان حضور چند 
هستند، کامپيوتريا کامپيوترهای  plcدر حالت جمع آوری اطالعات از يک کامپيوترمونيتورينگ و پانل اپراتوری 

  .آن باشند debuggingديگری در حال برنامه نويسی و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عالوه بر پارامتر های مخابراتی به شرحی که بيان شد، چند پارامتر  Resource Settingsدر پنجره ی 
است نيزوجود دارد که ميتواند برای شناسايی برنامه ای که در ... و ديگر که شامل مشخصات پروژه ، نام نويسنده 
  .حال اجراست اطالعات مفيدی در اختيار بگذارد

بعدا خواهيد ديد که با . درمی آيد ResConfigاطالعات اين پنجره بصورت فايلی بنام  OKبا زدن کليد 
  .، آدرس ارتباطی آن تغيير خواهد کرد CPUارسال اين فايل به 
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  ارسال می شوند PLCبرنامه ها وفايل هايی که به 

ارسال برخی از اين فايلها انتخابی، بعضی اجباری و يکی . ارسال نمود PLCفايل های زير را می توان به 
  .وژه ارسال کردرا بهتر است در آخرين مرحله ی طراحی پر از آنها

  
 اجباری        HWConfig - فايل ساماندهی سخت افزار •
• Program Organization Units (POUs)        اجباری 
 اجباری            : Tasks -دستورات کاری •
  انتخابی     ResConfig - بنام  Resourceيا   سی پی يو فايل تنظيم های •
 انتخابی          -GlobalVarsفايل متغيرهای عام   •
 انتخابی         ZippedPrj  -ی پروژه  فايل فشرده •

 
قرار داشته و بايد دارای آدرس  LANدر شبکه ی  PLCهنگامی مورد نياز است که  ResConfigفايل 

  .نيز نوشته می شود... البته در اين فايل اطالعاتی در مورد برنامه، تاريخ نگارش و . منحصر به فردی باشد
  

 (Initial value)ليه .ی رود که برخی از متغيرهای عام مقدار اوبکار م PLCهنگامی در  GlobalVarفايل 
  .تعريف شده باشند (RETAIN)داشته باشند و يا از نوع پايدار 

  
 Fixارسال می کنيم که پروژه کامال نهايی شده باشد و آماده ی  PLCرا زمانی به  ZippedPrjفايل فشرده ی 
  .، تمام پروژه قابل بازيابی است PLCن فايل از با باز خوانی اي. باشد Flashشدن در حافظه ی 

  
  .فرستاده شوند PLCمطلقا ضروری بوده و بايد به  PLCارسال ساير فايلها به 

 
  PLCارسال برنامه ها و فايل ها به 

در پنجره  PLCبه  GlobalVarsو  ZippedPrj ،HWConfig ،ResConfigچهار دکمه برای ارسال فايلهای 
با کليک کردن روی هر يک از اين چهار کليد که در سمت چپ اين پنجره قرار دارند . کنترل پيش بينی شده است

  .فايل مربوطه ارسال می شود

 
 

ار دهيد تا متن مربوط به عملکرد برای اطمينان از عملکرد هر يک از اين چهار دکمه، ماوس را روی آنها قر
  .هر يک ظاهر شود

اگر اين فايل با سخت افزار . فرستاد PLCفايل ساماندهی سخت افزار را بدون هيچ محدوديتی می توان برای 
 قرار دارد CPUکه روی مدول  Hardwareکوچک زرد رنگ خطای  LEDنصب شده مطابقت داشته باشد، 

 چهار دکمه ارسال

دکمه برای ارسال فايلهای از اين چهار 
، سامانه سخت (ZippedPrj)فشرده پروژه 

، سامانه پردازشگر (HWConfig)افزار 
(ResConfig) و متغيرهای عام

(GlobalVars) استفاده ميشود. 
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نمايش دهنده ی آن است که ساماندهی سخت افزار بدرستی صورت گرفته  LEDخاموش شدن اين . خاموش ميشود
  .است

 
چون پارامترهای ارتباطی در . ارسال نمود PLCرا نيز با دکمه مربوطه می توان به  ResConfigفايل 

ری ست شده و پس از آن پارامترهای جديد  CPUفعال می شوند، پس از ارسال اين فايل،  CPUزمان استارت 
در اين صورت . ممکن است قطع شود PLCتوجه داشته باشيد که پس از ارسال اين فايل ارتباط با   .می شوند فعال

برای برقراری ارتباط مجدد بايد تنظيمات کانال . بايد کانال ارتباطی در سمت کامپيوتر نيز متناسبا تغيير کند
  .يم کنيدمجددا تنظ Communication Settingsرا با دکمه  PLCارتباطی با 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

توجه داشته باشيد که پس از . ارسال کنيد PLCرا با کليک بر روی دکمه مربوطه به  GlobalVarفايل 
اگر برخی از متغيرها مقدار اوليه . خواهند بودقابل شناسايی   PLCخواص متغير های عام برای ارسال اين فايل 

ميشوند و در ساير موارد در هنگام استارت  تنظيم هامتغير ير اوليهمقاد ،فايل اين داشته باشند، يکبار پس از ارسال
  .CPU های سرد و گرم

  
کردن فايل  saveتوليد اين فايل با . ، الزم است که ابتدا اين فايل را توليد کنيد ZippedPrjقبل از ارسال فايل 

  . را انتخاب کنيد Save project as/ Zip project asگزينه ی  Fileاز منوی . انجام می شود zippedبصورت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فايل فشرده ی پروژه در . را بزنيد Saveخاب کرده وکليد را انت zwt.*گزينه  Save as typeدر قسمت 
در اين مورد  .ارسال کنيد PLCپس از ايجاد اين فايل می توانيد آن را برای . می شود ذخيره zwtبا دنباله کامپيوتر

  .د بيشتر توضيح داده خواهد شددر بخش های بع
 

 Communication Settingsتنظيمات ارتباطی    
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ماوس را روی . انجام می شود drag & dropی و به روش آشنای گها بسادTaskها و  POUارسال 
POUکليد را فشرده نگه داشته آن را به پنجره ی مشابه روبروی آن . ی مورد نظر برده کليد سمت چپ را بفشاريد

کليد  .با انجام اين کار پنجره ی شکل زير ظاهر خواهد شد. کشانده  و کليد ماوس را رها کنيد PLCدر سمت 
Send پس از ارسال پنجره را ببنديد. را بزنيد تا فايل ارسال شود.  
  

 
 
 
 

 PLCرا بتوان به  Taskنيز به همين ترتيب انجام می شود ليکن قبل از آنکه  (Tasks)ارسال دستورات کاری 
در غير اينصورت پنجره ای باز شده و . ارسال شده باشند PLC های مورد نياز آن بايد بهPOUارسال نمود، 

  .پيامی را مبنی بر همين موضوع را به اطالع می رساند
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  اجرای برنامه ها Statusا ديدن ببرنامه ها  (Debugging)عيب يابی 

  
نحوه ی  CPUها، می توان در تماس آنالين با  taskفراخوانی آنها در و  CPUپس از ارسال برنامه ها به 

  .اجرای برنامه ها را مشاهده و عيب يابی کرد
ظاهر ميشود تا يادآوری کند که  MWTنوار سبز رنگی در پايين صفحه . کليک کنيد Debugروی دکمه 
  .شده استبرقرار  PLCتماس آنالين با 

 
ی مورد  POUاين کار با کليک دوبل روی صفحه کار . صفحه کار برنامه ای را که مايليد عيب يابی کنيد باز کنيد

  .نظر انجام می شود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

  
  

خه ی مورد نظر را برای برقراری ارتباط، نام نس MWTوجود داشته باشد،  POUچنانچه نسخه های متعددی از 
  .سوال می کند

برای برقراری  Debugکليد 
و مشاهده  PLCارتباط آنالين با 

 .نحوه اجرای برنامه بکار ميرود

Debug button 
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تعداد پنجره هايی که  .ها، نمايش آنالين آنها را نيز مشاهده خواهيد کرد POUبا باز کردن صفحه ی کار ساير 

  . پنجره است ٣٢د حد اکثر نيو اجرای همزمان آنها را مشاهد ک هبدين شکل باز کرد يدمی توان
  

 Cascade ،Tileگزينه های  Windowsن از منوی ميتوا POUهمزمان چند  Statusبرای مشاهده 
Horizontally يا و Tile Vertically را انتخاب کرد.  
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  توسط کاربر FBايجاد و ويرايش 

ز خود ني  ،PLC500 NSERIESعالوه بر توابع و بلوک های تابع موجود در  می تواند USERکاربر يا 
نياز به نگارش اين توابع زمانی احساس ميشود که کاری تکراری داشته و  .بلوک توابع مورد نيازش را توليد کند

در اين صورت کاربرمی تواند . يا به عملکرد خاصی نياز داشته باشيم که از عهده توابع موجود ساخته نباشد 
گفتنی است که . د به هر تعداد از آن استفاده کندنوشته و بع FBعملکرد مورد نظر خود را در قالب بلوک تابعی 

اگرچنين توابعی بسيار پر کاربرد باشد، کاربر می تواند از آنها توابع کتابخانه ای ساخته و در ساير پروژه ها نيز 
  .از آنها استفاده بعمل آورد

. ، با يک مثال کوچک شروع می کنيمUSER FUNCTION_BLOCK برای تشريح مراحل تدوين يک 
ورودی ها و خروجی های اين بلوک تابع عبارتند . است DelayedANDبلوک تابع ساده ی ما بلوک تابعی بنام 

  :از

 BOOLاز نوع  IN1ورودی  •
 BOOLاز نوع  IN2ورودی  •
  TIMEاز نوع  DELAYورودی  •
 BOOLاز نوع  OUTخروجی  •
  TIMEاز نوع  ETخروجی  •

که خروجی آن بالفاصله پس  ANDخالف تابع ساده ی  بدين شرح است که می خواهيم بر FBعملکرد اين 
شد و بمدت مشخصی  TRUEميشود، چنانچه هر دو ورودی آن  TRUEشدن ورودی هايش  TRUEاز 

TRUE  ماند خروجی آنTRUE از طرف ديگر می خواهيم زمان سپری شده را در خروجی تابع داشته . شود
  .باشيم

مثال در هنگام پر شدن مخزنی که در سطح آن تالطم زيادی وجود . احتماال کاربرد چنين تابعی زياد است
شدن سيگنالهای ورودی گذشته و واقعا سطح  TRUEدارد، وقتی اقدام به بستن شير ورودی می کنيم که مدتی از 

بنابراين تصميم گرفته ايم که آن . اين مدت نيز در مخازن مختلف متفاوت است. مخزن به حد نصاب رسيده باشد
نوشته تا بتوانيم از آن در  FBشکل را ب

  .چند مورد استفاده کنيم

  
يکی از انواع  FBيادآوری می شود که 

POU بنابراين برای ايجاد آن ابتدا . هاست
ايجاد و "بايد به روش گفته شده در بخش 

عمل کنيم با اين " PLCويرايش برنامه 
 نوع يا ، Insertتفاوت که در پنجره ی 

Type  برنامه راFunction Block 
  .انتخاب کنيم

  

  

  

در اين . نام مورد نظر را هم تايپ کنيد

 

به اين انتخاب دقت کنيد
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  .را هم انتخاب کنيد FBزبان نگارش . را نوشته ايم DelayedANDمثال 

ايجاد شده و در درخت پروژه و در زير  FBمطابق معمول صفحات کاری سه گانه برای اين  OKبا زدن کليد 
  :صفحات کاری عبارتند ازای .قرار می گيرند Logical POUsگروه 

•  DelayedANDT 
• DelayedANDV 
• DelayedAND 

و متون راهنما ی  Textاضافه شده برای نوشتن  Tکه به انتهايش حرف  worksheet اولين صفحه کار يا  -
  .کاربراست 

ای ه Variableهم اضافه شده برای ثبت متغيرها يا  Vکه به انتهايش حرف  worksheetدومين صفحه کار يا  -
FB است.  

  .استفاده کرده برای نوشتن کد برنامه است FBکه تنها از نام  worksheetسومين صفحه کار يا  -

  .را باز کرده و توابعی بشکل زير را در آن قرار دهيد  DelayedANDصفحه کار 

 

  

  

  

  .حاال بايد متغيرهای آن را تعريف کنيد

مثل شکل زير باز می  Variableای بنام  پنجره. کليک دوبل کنيد ANDروی اولين ورودی گيت  .١
 .و محدوده کاربری متغير را محلی انتخاب کنيد IN1مانند شکل نام متغير را . شود

  

  

  

  

  

  

  

  

 نام متغير

 محدوده کاربری
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و  BOOLمطابق شکل نوع متغير را . پنجره ی زير باز می شود Propertiesو يا  OKبا زدن کليد  .٢
 .انتخاب کنيد VAR_INPUTآن را  Usageکاربرد يا 

  

  

  

 

  

  

  

  

ثبت شده  VAR_INPUTو با کاربری  BOOL، از نوع IN1اولين متغير بنام . را بزنيد OKکليد  .٣
 .است

 . تکرار کنيد IN2با نام  ANDهمين مراحل را برای ورودی دوم  .۴
 .تکرار کنيد TIMEو داده ی نوع  DELAYمراحل مشابهی را برای ورودی سوم با نام  .۵
و کاربری  BOOLبا داده ی نوع  OUTبنام  FB مراحل مشابهی را برای خروجی اول .۶

VAR_OUTPUT تکرار کنيد. 
بمعنی زمان  Elapsed Timeمخفف عبارت انگليسی ( ETمراحل مشابهی را برای خروجی دوم بنام  .٧

 .تکرار کنيد VAR_OUTPUTو کاربری  TIMEبا داده ی نوع ) سپری شده

  .شکل درونی تابع را در زير مشاهده می کنيد

    

  

  

  

  

  

  .مراجعه کنيد، تعريف متغيرها را به اين شکل خواهيد ديد DelayedANDاگر به صفحه کار متغيرهای 

 

 



  راهنمای کاربری
PLC500 NSERIES  

61 ١٣٨٨کنترونيک                                                                                                ويرايش اول آذر ماه 

VAR (*AUTOINSERT*) 
 TON_1 : TON; 
END_VAR 
 
VAR_INPUT  (*AUTOINSERT*) 
 IN1  : BOOL; 
 IN2  : BOOL; 
 DELAY : TIME; 
END_VAR 
 
VAR_OUTPUT  (*AUTOINSERT*) 
 OUT  : BOOL; 
 ET  : TIME; 
END_VAR 

 

 
  
  

که می بينيد متغيرهای اين  همانگونه
POU   در سه نوع  محلی، ورودی و

  .خروجی طبقه بندی شده اند

اگر همه مراحل را بدرستی انجام داده 
برنامه کامپايل  F9باشيد با زدن کليد 

. شده و به خطايی برخورد نمی کنيد
  .بلوک تابع شما برای استفاده آماده است

  

  

  

  DelayedANDاستفاده از بلوک تابع 

را باز کنيد و  Mainصفحه کار . ديگری می توان استفاده کرد FBمثل هر  DelayedANDاز بلوک تابع 
بسته است آنرا باز  Edit Wizardاگر پنجره ی . ظاهر شود+ ی از آن کليک کنيد تا عالمت در نقطه ا

بر روی آن کليک دوبل کرده و نسخه ای از . را هم می بينيد DelayedANDحاال در ليست توابع نام . کنيد
  .آن را مطابق شکل زير در صفحه کار قرار دهيد

نام تابع در ليست ظاهر شده است

 نسخه ای از تابع را در صفحه کار قرار دهيد
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  PLCتکميل و ارسال برنامه ها به 

. را معرفی کنيد I/Oها روی ورودی ها و خروجی های آن کليک دوبل کرده و متغيرهای  FBمثل ساير 
  .های تابع را بشکل زير قرار دهيدI/Oليست 

  آدرس
Address 

  محدوده کاربری
    Scope 

 نوع داده
Data 
type 

 نام متغير
Variable 
Name 

I0.4    عام ياGlobal BOOL LS100 
I0.5    عام ياGlobal BOOL LS101 
Q0.1    عام ياGlobal BOOL TANK_FULL 

 Local TIME ElapsedTimeمحلی يا   -

LS100  وLS101  دوLevel Switch  هستند که به عنوان ورودی بهPLC خروجی . داده شده اند
TANK_FULL  پارامتر . نظر هم سپری شده باشد فعال می گرددزمانی که مخزن پر شود و زمان مورد

به معنی زمان سپری شده نشان می دهد که از زمان مورد نظر چه مقدار گذشته  ElapsedTimeخروجی 
  .است

متغير زمان را بصورت صريح يا به عبارت   DELAYتوجه داشته باشيد که در اين مثال برای ورودی 
ارامتر زمان در متغير ديگری قرار دارد نام آن را به تابع معرفی کنيد اگر پ. ديگر عدد ثابت وارد کرده ايم

  .و اگر می خواهيد زمان را بشکل صريح و عدد ثابت وارد کنيد از يکی از عبارتهای زير استفاده کنيد

T#5S, t#5S, time#5s, TIME#5S 

صفحه  MWTدر . ردشرح کاملی وجود دا About IEC1131مربوط به  helpدر مورد مقادير ثابت در 
help  مربوطه را باز کنيد و در بخشIndex  آن عبارتLiterals در بخش . را تايپ کنيدduration  انواع

در مورد ساير انواع . مختلف ديگری از اشکال وارد کردن عدد ثابت را برای زمان مشاهده می کنيد
  .متغيرها هم بررسی نماييد

  

کار از صفحه  Localليست کامل متغيرهای 
MainV  را در شکل روبرو مشاهده می

  .کنيد

  

  

  

  

  

VAR_EXTERNAL  (*AUTOINSERT*) 
 Start : BOOL; 
 Stop : BOOL; 
 AUTO : BOOL; 
 HAND : BOOL; 
 Motor_1 : BOOL; 
 LS100 : BOOL; 
 LS101 : BOOL; 
 TANK_FULL : BOOL; 
END_VAR 
 
VAR  (*AUTOINSERT*) 
 Fault  : BOOL; 
 RS_1  : RS; 
 DelayedAND_1 :
 DelayedAND; 
 ElapsedTime : TIME; 
END_VAR 
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از صفحه  Globalليست کامل متغيرهای 
را در شکل  Global_Variablesکار 

  .روبرو مشاهده می کنيد

 

 

 

وقتی که تمام برنامه بدرستی کامپايل شود و خطايی نداشته باشد می توان آنها را به . پروژه را کامپايل کنيد
PLC ارسال نمود.  

درموقع ارسال . بفرستيم PLCتغيير ايجاد کرده ايم پس بايد آن را يکبار ديگر برای  Mainدر برنامه ی 
هم در ليست ارسال  DelayedANDمتوجه می شويم که در ليست ارسال نسخه ای از بلوک تابعی بنام 

تغيری از نوع م Mainاز آنجايی که کامپايلر می داند که در ليست متغيرهای برنامه . ظاهر می شود
DelayedAND  ديده می شود وPLC  آن را نمی شناسد پس يک نسخه از آن را برایCPU  و قبل از

  ).شکل زير.(ارسال می کند تا هنگام مراجعه به آن چيزی برای اجرا وجود داشته باشد Mainارسال برنامه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

پس در اين . کنيد که تغييری در آنها ايجاد کرده ايدتوجه داشته باشيد در موقع ارسال تنها فايل هايی را ارسال 
  .را ارسال کنيد Taskمثال الزم نيست که مجددا 

را برای اجرا به ) DelayedANDمثل ( FBگاهی ديده می شود که کاربران سعی می کنند نسخه ای از  :نکته
Task بايد توجه داشت که وظيفه ی . اضافه کنندTask  اجرایPOU  هايی از جنسProgram اجرای . هاست
POU  هايی از جنسFU  ياFB  به عهدهProgram  هاست.  

VAR_GLOBAL (*AUTOINSERT*) 
 Start AT  %IX0.0 : BOOL; 
 Stop AT  %IX0.1 : BOOL; 
 HAND AT  %IX0.2 : BOOL; 
 AUTO AT  %IX0.3 : BOOL; 
 Motor_1 AT  %QX0.0 : BOOL; 
 LS100 AT  %IX0.4 : BOOL; 
 LS101 AT  %IX0.5 : BOOL; 
 TANK_FULL AT  %QX0.1 : BOOL; 
END_VAR 
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  ذخيره پروژه ها در کامپيوتر برنامه نويسی

تشکيل می  MWTمسير نصب از Projectsبنام  (folder)پوشه ای بصورت پيش فرض در پروژه ها 
دارای  SHORTمثال پروژه ای بنام . ر پروژه ای شامل يک فايل و يک پوشه همنام نام پروژه استه .شوند

  .در شکل زير چند پروژ ديده می شود. است SHORTو پوشه ای بنام  SHORT.mwtفايلی بنام 

 

پوشه ی کاربر معموال با . آن را باز کرد ”name.mwt“بايد فايل  MWTبرای باز کردن پروژه در 
  .همراه آن کاری ندارد همنام و

 mwtبه يکی از فرمت های عادی  MWTدر مسير نصب  Projectsکاربر پروژه ی خود را در پوشه 
 Save رفته و گزينه Fileکردن به منوی  saveبرای . ذخيره می کند zwtبا پسوند  (Zipped)و يا فشرده شده 

Project As /Zip Project As… را انتخاب کنيد همان طوری که در شکل زير ديده ميشود.  

  

 
 

  

فايل های اصلی پروژه 

 پوشه همنام و همراه پروژه
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  .را انتخاب کنيد zwtيا  mwtنامی برای پروژه انتخاب کرده و يکی از فرمت های 

 
 
 

  .کار می کنيد mwtدر بيشتر موارد در زمان ايجاد پروژه ، شما با فرمت 

  اده می شود؟استف zwtچه وقت از فرمت 

قبل از ارسال برنامه ها به . زبان مختلف توليد می شوند ۵به  IEC1131-3در استاندارد  plcبرنامه های 
plc  نهايتا همه ی آنها به زبانی که بسيار شبيه زبانIL است ترجمه می شوند.  

  plcبهمين دليل بازخوانی برنامه از درست  .گرچه امکانپذير ولی بسيار دشوار است ILآناليزبرنامه بزبان 
که نوشتن برنامه های پيچيده بزبان های مختلف بسيار هم های مدرن  plcدر . کارسودمندی نيست ILبه زبان 
  .هر روز به پيچيدگی های اين کارافزوده می شود گشته،متداول 

ی است، ليکن کاملبسيار دقيق و حاوی جزئيات گرچه  د شده برای پروژه ، کدها و فايلهای ايجاMWTدر 
نيز  zipمی تواند پروژه شما را با فرمت  MWTخوشبختانه  .بسيار بزرگ است plcنگهداری در حافظه ی برای 

 plc ،MWTپس از بازخوانی اين فايل از . حجم قابل قبولی دارد plcايجاد کند که برای نگهداری در حافظه 
   .مجددا آن را باز کرده و نسخه کاملی از پروژه را باز يابی کندميتواند 

هنگامی که پروژه ی شما کامال آماده شده و تصحيحات نهايی آن بعمل آمده  ی ترين بخش کار يعنیدر پايان
  .هيه کنيدت Flashشده پروژه را برای ارسال و نگه داری دائمی در حافظه  zip، احتماال می خواهيد نسخه ی باشد

شده ی پروژه به روشهايی که در بخش های قبل توضيح داده شد انجام می  zipارسال و دريافت فايل های 
  .شود

استفاده از آن برای ارسال اينترنتی پروژه از شهری به شهر متصورست  zipکاربرد ديگری که برای فايل 
خود  emailرا ضميمه  zipباشند می توانند فايل  که ابهامات و سواالتی داشته plcبرخی از کاربران . ديگر است

کارشناسان کنترونيک با بررسی کامل پروژه می توانند راهنمايی های با . کرده و برای کنترونيک ارسال نمايند
  .ارزشی به کاربران ارائه نمايند
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  Flashدر حافظه  PLCذخيره سازی برنامه های 
                                                                        Fixing Programs in Flash Memory 

اين برنامه ها از همان  .باتری دار قرار می گيرد RAMدر حافظه  plcبرنامه های کاربر پس از ارسال به 
  .نيز اجرا می شوند RAMناحيه 

قبل از . نيز کپی کنيد Flashهداری برنامه های بسيار ارزشمند در دراز مدت، بايد آنها را در حافظه برای نگ
  .ارسال نماييد plcشده را هم به  zip، بايد پروژه flashکپی کردن در 

ها، متغيرهای عام، ساختار سخت Taskها، POUشده حاوی تمام جزئيات برنامه های شما شامل  zipپروژه 
با توجه به اينکه تمامی اين  .و حتی متون راهنماهای شماست ، اسامی سمبوليک متغيرهاcpuتنظيمات افزار، 

خوشبختانه اين فايل قرار نيست که در . ذخيره شده اند، اين فايل هنوز هم فايل بزرگی است zipاطالعات در فايل 
cpu  پردازش شود لذا الزم نيست در ناحيه یRAM ی اصلیبه همين دليل ابتدا برنامه ها. باتری دار ذخيره شود 

شده پروژه را ارسال می  zipسپس فايل . باتری دار قرار می گيرند RAMرا ارسال می کنيم که همگی در حافظه 
 Flashتمام آنها در حافظه  Fixپس از آن با صدور فرمان . بدون باتری قرار می گيرد RAMکنيم که در حافظه 

در حافظه  zipبا خامش و روشن کردن عادی، فايل  .در شکل زير مالحظه می شود همانطور که. کپی می شوند
باز خوانی کنيد، بايد عملياتی  plcشده را از  zipاگر می خواهيد فايل . باقی نمی ماند ولی بقيه فايلها باقی می مانند

  .را انجام دهيد Recoveryبنام 

  .کپی می شوند RAMبه روی حافطه های  Flashداده ها مطابق شکل از روی  Recoveryدر عمليات 

 

 

Battery 
backed 
RAM 

RAM 
 
Zipped 
Project 
 

Flash memory POUs, 
Tasks, 
HWConfig, 
GlobalVars
,Settings 

Zipped 
Project 

Fixing 

Fixing 

Recovery 

Recovery 
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  .، مراحل زير را انجام دهيدFixingبرای انجام کامل مراحل 
 .ارسال کنيد plcتمام برنامه ها را به  .١
 .شده ی پروژه را نيز ارسال کنيد zipفايل  .٢
  .را مطابق شکل زير کليک کنيد ”Fix Memory“کليد  .٣

   
 
 
 
 
 
 

 
Fix Memory Button 

 
طی اين عمليات، . است و ممکن است تا چند ده ثانيه طول بکشد یفرآيند کند Flashکپی کردن پروژه روی 

LED  زرد رنگMemory  رویcpu لطفا صبور باشيد تا عمليات خاتمه . با فرکانسهای مختلفی چشمک ميزند
  .يابد

  .الل بکار خود ادامه می دهندبدون اخت plc، برنامه های Flashingطی عمليات 
  

 
 RAM بر روی Flashکپی کردن برنامه ها از 

در دراز  Flashدر حافظه ی  ZippePrjکردن، برنامه های اجرائی و فايل  Flashيا  Fixپس از عمليات 
  .مدت باقی می مانند

 Stopرا در حالت  Run/Stopکليد .(را با روشی که ميدانيد کامال پاک کنيد cpuبرای آزمايش، تمام حافظه 
های سبز وقرمز در حال چشمک زدن هستند بيش  ledثانيه اول که  ۵را روشن کنيد و در مدت  plcقرار دهيد، 

  )از دو بار کليد را قطع و وصل کنيد

اين . روشن می شوند harwareو زرد  stopرفته و المپ های قرمز  stopبه  plc ،با پاک کردن حافظه
وصل شويد، خواهيد ديد که چيزی  plcبا کامپيوتر نيز که به  .پاک شده است plcحافظه که شرايط نشان می دهد 

  .ديده نمی شود plcدر حافظه 

که  ثانيه اول ۵در مدت . قرار داده و مجددا روشن نماييد stopرا خاموش کنيد کليد را در وضعيت  plcمجددا 
led  عمليات ( بار کليد را قطع و وصل کنيدهای سبز وقرمز در حال چشمک زدن هستند دقيقا دوRecovery( .  

بر  flashيک نسخه از برنامه از حافظه . های خطاهم روشن نخواهد شد ledنرفته و  stopبه  plcاين بار 
  .آنالين شده و برنامه ها را ببينيد plcاز کامپيوتر به . کپی شده است ramروی 
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  PLCاز  ZippedPrjدريافت فايل 

  .را باز کنيد plc، ابتدا صفحه ارتباط با plcاز  ZippedProjectفايل دريافت  برای

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در باالی پنجره کليک کنيد و يا بر روی آيکون پايين کليک   ZippedProjectيا برروی کليد دريافت فايل  حاال
  .زير باز می شودبه هر صورت پنجره ی . دوبل کنيد

  

  

  

  

  

فرايند در يافت فايل آغاز شده و به . را بزنيد Uploadو مسير ذخيره کردن فايل کليد پس از مشخص کردن نام 
  .پايان ميرسد

برای کار با اين پروژه . باز کنيد MWTدريافت شده را بوسيله  zwtحاال می توانيد فايل دريافتی را که با فرمت 
  .بايد ابتدا آن را کامپايل کنيد

برروی اين 
 کليد کليک کنيد

روی اين آيکون 
 ک دوبل کنيدکلي

 Saveبا اين کليد نام و مسير 
  فايل را مشخص کنيد
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  CPU گزارشاتانباره 
   Information Stack of CPU 

  
CPU  دارای انباره ای از نوعFIFO  برای تهيه گزارشات کاری خود است. FIFO  مخفف عبارت انگليسی

“First In First Out”   انباره ای برای گزارشاتcpu  است که متون وقايع مهم را به ترتيبی که رخ می دهند در
های  FIFOدر . برای ذخيره کردن حداکثر ده متن خطا گنجايش دارد CPU180اين انباره در . ميداردخود نگه 

وارد شود، به انتهای انباره وارد می شود و بقيه داده ها به  FIFOمعمولی چنانچه داده هايی بزرگتر از گنجايش 
  .الی انباره حذف می شوداز با) قديمی ترين داده(بدين ترتيب اولين داده . باال منتقل می شوند

با توجه به اينکه اولين گزارش نحوه روشن شدن . تفاوت کوچکی وجود دارد CPU180در انباره گزارشات 
CPU به همين دليل پس از روشن شدن . را منعکس ميکند ار اهميت خاصی در بررسی سيستمها برخوردار است

) در صورت زياد شدن(بقيه ی گزارشات  لیومی شود بوده و هيچگاه حذف ندستگاه ، گزارش اول همواره ثابت 
  .عمل می کنند FIFOمانند 

می شوند مثل  CPUکه موجب اقدامات امنيتی توسط  ندستهطبيعتا اين گزارشات گزارش وقايع غير طبيعی 
  .وغيره watchdog، خرابی سخت افزار، مشاهده خطای HwConfigنامناسب بودن فايل 

همانطوری که در . می توان مشاهده کرد  ”i“را با کليک کردن روی دکمه  cpuمحتويات انباره گزارشات 
  .شکل زير ديده می شود

 
  .را نشان می دهد cpuشکل زير نمونه ای از گزارشات 

 

ر جدول ثبت شده و نيازی به تفسيرهای گزارشات بصورت متون ساده انگليسی همراه با تاريخ و زمان وقوع د
  .پيچيده ندارند

 

Information 
Button 
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  :ضميمه يک
  کامپيوتر پروگرامر IPتنظيم آدرس 

فرض اين است که . کامپيوتر برنامه ريزی شما را بصورتی ساده نشان ميدهد IPاين ضميمه شکل تنظيم آذرس 
ساير سيستمهای عامل نيز کمابيش مشابه يکديگر بوده و به . باشد Windows XPتر شما سيستم عامل کامپيو

  .روش مشابهی عمل می کنند
حضور داشته باشد اين است که کامپيوتر شما دارای يک  (LAN)برای اينکه کامپيوتر شما در يک شبکه محلی 

  .در محدوده ی مشخصی باشدمنحصر به فرد  IPآدرس 
آدرس منحصر به فرد را ميتوان در  4,294,967,296بنابراين حداکثر . بيتی باينری است ٣٢ عددی IPهر آدرس 

را بهتر بخوانند و بنويسند، آن را بصورت چهار عدد  IPبرای اينکه انسانها آدرس های . يک شبکه تعريف کرد
  . مبنای ده مينويسند که با يک نقطه از هم جدا می شوند

بيت را به  ٣٢در اين شکل نمايش، . می گويند ”.dotted-decimal notation“اين شکل نمايش آدرس ها را
نقطه در نظر گرفته که با عالمت ١٠هر بخش را بصورت يک عدد مستقل مبنای ميکنند وبيتی تقسيم  ٨چهار بايت 

  .از هم جدا شده اند
  .بيان شده است ”.dotted-decimal notation“شکل زير يک آدرس اينترنتی را نشان می دهد که با فرمت 

 
 
 
 
     192                168                000                  3 
 
 
 
              192.168.000.003 
 

با توجه به اينکه قرار نيست که تمام وسايل مستقيما به يک شبکه واحد وصل شوند، روش استانداردی برای پياده 
در اين استانداردها، . های کوچکتر توسط سازمان های بين المللی تدوين شده استسازی زير شبکه ها يا شبکه 

  .گروه ها و کالسهايی تعريف شده اند که شرح آنها خارج از حدود اين مقاله است
، تمام تجهيزات حاضر در شبکه بايد دارای LANن است که در يک شبکه کوچک ايآنچه که ما واقعا بايد بدانيم 

آخرين رقم را می توان آزادانه به . آنها با هم مساوی باشنده فردی ذر شبکه باشند که سه رقم اول آدرس منحصر ب
  .معمولی استفاده کرد LANبرای مثال اين آدرسها را می توان در يک . تجهيزات مختلف اختصاص داد

  
  
192.168.000.020, 192.168.000.011, 192,168,000,030 

در يکی از روشها آدرس را يکبار بصورت ثابت . يک کامپيوتر را تنظيم کرد IPبا دو روش ميتوان آدرس 
(Static)  اختصاص می دهند در روش دوم اجازه می دهند که اين آدرس توسط کامپيوتر ديگری بنام سرور در

 .(Dynamic)هنگام روشن شدن کامپيوتر شما اختصاص داده شود 
 

وارد  Staticنداشته و بايد خودمان آدرس را بصورت  Serverپيوتر در اين بحث فرض می کنيم که شبکه شما کام
  .کنيم

  :لطفا مراحل زير را به ترتيب انجام دهيد
 .را انتخاب کنيد Network Connectionsويندوز رفته و  Control Panelبه  .١
 .کليک دوبل کنيد ”LAN or high speed internet“بر روی  .٢
 .پنجره شکل زير پيدا خواهد شد .٣

  
  
  

11000000  .  10101000  .  000000000  .  00000011    
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 InternetProtocolگزينه . پنجره شکل زير پيدا می شود. کليک کنيد Propertiesروی دکمه  .۴
(TCP/IP) را انتخاب کنيد. 

 
اگرقبال آدرس استاتيکی ثبت نشده باشد، پنجره سکل زير پيدا خواهد . را کليک کنيد Propertiesدکمه  .۵

  .شد
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. مورد نظر خود را وارد کنيد IPرا فعال کرده و آدرس  ”Use the following IP address“گزينه  .٦
 .در شکل زير مثالی در اين مورد مشاهده می کنيد

 

   

 .تنظيم شده است کامپيوتر شما بصورت استاتيکی IPآدرس . را زده و کار را خاتمه دهيد OKکليد  .٧

 

 

 

  هميشه عدد    
Subnet Mask   را

255,255,255,0 
  .انتخاب کنيد


