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جلسه دوازدهم
  :هدف

  هاHMIمعرفي•
TP170Aمعرفي سخت افزار•

TP170Aهاي سيستميمعرفي صفحه نمايش•

 :شاملWinncc flexibleبا نرم افزارTP170Aبرنامه ريزينحوه•
oنحوه  ايجاد يك پروژه
oهاي صفحه ويرايش يك پروژهمعرفي منظرگاه
oساختار پروژهفيمعر
oهاي نمايشمعرفي صفحه
oنحوه تنظيم جدول متغيرهاي مربوط به تبادل اطالعات بينHMIوPLC)tagها(
o1نحوه تنظيم پارامترهاي ارتباطيPLCباHMI

oنحوه استفاده از اشياء بخشSimple Objectsبر روي صفحه نمايش
oنرم افزارچند ابزار خاص روي ميله ابزارمعرفي

HMIبهPGنحوه انتقال برنامه يك پروژه از•

در نرم افزارHMI Simatic managerنحوه پيكربندي•
HMIهاي برنامهنحوه انتخاب و تنظيم زبان•

HMIنحوه پاك كردن پروژه•

PLCو بررسي نحوه عملكرد آن در ارتباط باHMIبرايراحي يك پروژهط•

  :مقدمه
هاHMIمعرفي)12-1

-واسطي هستند، كه اين واسطشوند عموما مجهز به وسايلكنترل ميPLCخودكاري كه باهايدر صنعت اتوماسيون، سيستم
ساده ترين ابزار. شوندناميده ميHMI2اين نوع وسايل به اختصارسازند،خودكار را فراهم ميها امكان ارتباط كاربر با سيستم

كه بصورت موازي بهباشندمي) LEDيا(سيگنالالمپچند وON-OFFارتباطي انسان با يك سيستم خودكار  تعدادي كليد
ارسال وباشند، اما برايز مياگرچه اين نوع ابزارها در خيلي از كابردها كارسا. شوندوصل ميPLCهاي ديجيتالورودي خروجي

بطور مثال اگر بخواهيم در يك. باشندهمه مقادير موجود در گستره تغييرات يك پارامتر از يك سيستم كارساز نميدريافت
توسط كاربر تغييرداده شوند و يا اينكه دماي واقعي سيستمدرجه سانتگراد1000تا800سيستم حرارتي مقادير دماي مطلوب از

  .باشندامكان پذير نميي ذكر شده در باالها با ابزارهادسترسي به اين خواسته. اين گستره توسط كاربر قابل روئيت باشنددر
دهند كه اين تجهيزاتارائه ميافزاري رانرم- يبراي ارتباط انسان با ماشين عموما تجهيزات سخت افزارPLCسازندگان

- نرمPLCبعضي از سازندگاندر اين راستاي. سازندالعات بين كاربر و سيستم را فراهم مياطهرگونهتسهيالت الزم براي تبادل
 ،بر اساس نيازهاي ارتباطاتي كاربر با سيستمPCآنو ،نصب  PCبر روي يكافزاراين نرمكهاندهدداارائهHMIافزاري را براي

-استفاده ميسيستمHMIبعنواناز آنوصل وPLCمناسب بهBUSاز طريق يكبرنامه ريزي شدهPC .شودميبرنامه ريزي
HMIاين. شود تواندميبطوريكه كاربر ،دنسازفراهم ميبا توانائي باالئيتمستسهيالت الزم را براي ارتباط كاربر با سيهانوع

PCPLCاز طريق صفحه كليدخود رانيازدمورفرامين PCارسال و از طريق صفحه نماسيستمبراي خود رااطالعات مورنيازيش
  .كندو ذخيرهدريافتبصورت گرافيگي و يا نوشتاري

هاياين نوع وسائل كه با قالبليت. ها هستندOPشوندارائه ميPLCسازندگانتوسطارتباطي كهسطواي از وسائلديگرنوع
شماي بلوكي يك .شوندربوطه برنامه ريزي ميط پروگرامر موصل و توسPLCاز طريق يك باس مناسب بهشوندمختلف عرضه مي

                                                                                                                                                                                                                                                        

1 Connection 
2Human Machine Interface  
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OPدر ارتباط باPLCساده ترين نوع .نشان داده شده است )1- 12(در شكلOPداراي يك نشان دهنده تك خطي از نوعها
LCD )و ياLED (مجهزترين نوعهستند1دارتك رنگ، بهمراه چند كليد الكترومكانيكي جهت ،OPرنگي  2داراي صفحه نمايش

اين نوع وسايل. باشندمي3كليدهاي خاصاعداد، حروف ومكانيكي مجهز به كليدهايدر ابعاد مختلف، بهمراه صفحه كليد الكترو
كنند وارسال مي  PLCهستند برايلفرامين كاربر را از طريق صفحه كليد دريافت، و از مسير پورت ارتباطي كه عموما سريا

  . دهنددريافت و در روي صفحه نمايش نشان ميPLCهمين مسير ازازرانين اطالعات مور نياز كاربرهمچ
  

  
)1-12(شكل

اهاي ارتباطي انسان ببر اساس ضرورتهاريزياين برنامه. دارندهاي مختلف، نياز به برنامه ريزيدر سيستمهاOPاستفاده از
از سازندهخاص بايدافزارماين نراست كهOPخاص آنافزارنرمنياز بهبرنامه ريزياينبراي .دنشوانجام ميسيستم مورد نظر

OPو برروي يكتهيهPCاز آنونصبPCبعنوان پروگرامرOPشوداستفاده.   
سيستم و، پارامترهايتوانند شامل مقادير كنترليشوند ميها ارسال و دريافت ميHMIاطالعاتي كه توسط وسائلكليبطور

تواند بصورت نوشتاري و يا گرافيكي رويسيستم مييكاطالعات دريافت شده از .وضعيت سيستم باشندبهاطالعات مربوط
شوندذخيرهHMIيا در حافظه ونمايش دادهHMIصفحه نمايش
كه بجاي صفحه كليدبا اين تفاوتشندباميهاOPهماننداين وسائلكههستندهاTPارتباطيواسطوسائلي ازنوع ديگر

عالوه بر عمل نمايش كار صفحه كليد را نيز انجامصفحه نمايش آنهايعني. باشندلمسي ميالكترومكانيكي داراي صفحه كليد
  . دهديم

TPاز،HMIبراي بررسي كار يك نمونهگاهيآزمايشكاردر اين بخش از شركت زيمنسكه ساخت) TP170Aمدل(يك
  .شودمياستفادهاست

  

  TP170Aمعرفي سخت افزار)12-2
TP 170A) 2- 12(در شكل HMIصفحه نمايش. از روبرو، پهلو و زير نشان داه شده استنماي صفحهبصورتتك رنگ واين

يكي از آنها كه دو پين است براي ارتباط منبع. سه كانكتور وجود دارندوسيلهاينينزيرقسمتدر. كندلمسي عمل ميكليد
TPPLCيكي براي ارتباطوبودهپين 9اين واسطدو كانكتور ديگر. استبا اين واسط24Vتغذيه باTPبراي ارتباطو ديگريبا

  .دشوبرنامه ريزي مي. باشدFlexible Winccنرم افزارمجهز بهكهپروگرامريبه كمكوسيله واسطاين. استپروگرامر
  

                                                                                                                                                                                                                                                        

1  Arrow key  
2  Monitor  
3  Function Key 
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  )2-12(شكل

  
اين .نشان داده شده است) PGيا(PCبا يك و  S7-300سريTP170APLC با  يكيكارتباطيشماي) 3- 12(در شكل

PCهايمجهز به نرم افزاركهWincc flexibleوSimatic Managerاست از آن براي برنامه ريزيPLCوHMIشوداستفاده مي .
PLCباHMIارتباطشوندريزي ميمهبرناWincc Flexibleدوم با نرم افزاروسيلهوSimatic Managerاول با نرم افزاروسيلهكه

  استHMIدستگاهبا سيستم از طريقبراي تبادل اطالعات كاربر

  
)3-12(شكل

دارد كهيچهار صفحه نمايش سيستم .شودميايجادبراي آنريزيبرنامهكه از طريقهائيعالوه بر قابليتTP170Aدستگاه
  ..آمده استدر زيراين چهار صفحههر يك ازكاربرد
  

  :TP170Aهاي سيستميصفحه نمايشمعرفي) 12-3

-آشكار ميTPروي صفحه نمايش) 4- 12(صفحه نمايش سيستمي شكلTP170Aبه24Vوصل شدن منبع تغذيهپس از
ثانيه بعد از وصل شدن منبع تغذيهاز آنها انتخاب نشود پس از چندهيچ كداماين صفحه نمايش داراي چهار دكمه است اگر. شود

HMIدردر صورت وجود برنامه نمايش(رفته و) Startحالت(به حالت نمايشبصورت خودكار نمايشرابرنامهاولين صفحه) اين
  .ها به شرح زير استهر يك از اين چهار دكمهكاربرد .دهدمي

  
  )4-12(شكل
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-12(شكلانتخاب شود صفحه نمايش سيستميConfigureدكمهStartبه حالتTPهرگاه قبل از رفتن :Configureدكمه
اين تنظيمات شامل فعال كردن. شودميانجامPLCباTP وPGباتنظيمات الزم براي ارتباط  TPدر اين صفحه. شودباز مي )5

در شبكه(TPبراياطالعاتتبادل  سرعتتنظيمآدرس وهمچنين انتخاب واز راه دور TPبهPGازگزينه انتقال برنامه
PROFIBUS-DPشبكه  و ياMPI (بابراي ارتباطPLCاست.  

  

  
  )5-12(شكل

  
، بانشده باشدانتخابRemoteگزينهConfigureنمايشاز صفحهSetting Transferاگر در بخشTransfer:دكمه

  . آماده كردPGرا براي دريافت برنامه ازHMIتوانميTransferانتخاب دكمه
  

باز )6- 12(شكلشود صفحه نمايش سيستميانتخابControlدكمهStartبه حالتTPهرگاه قبل از رفتن :Controlدكمه
وScreensaver، تنظيم زمانCalibrationتنظيم ،ContrastتنظيمشاملكهTPتنظيمات الزم برايدر اين صفحه. شودمي

  .شودميانجامهستندانتخاب نوع زبان

  
)6-12(شكل

  
- 12(شكلصفحه نمايش سيستمي ،وجود دارد كه با انتخاب آنCalibrateاي بنامدكمهControlنمايش سيستميصفحهدر

  .شودتوضيح داده شده صفحه نمايش كاليبره مياين صفحهبا روندي كه در كناردر اين صفحه. شودباز مي )7
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  )7-12(شكل

  
 Startاگر دردكمه : TPيزي شده است، دكمهكه از قبل بر نامه رStart)اولين،آن انتخاب شود) در صفحه نمايش سيستمي

  .آيددر مينمايشبه )Start Screenيعني(برنامهصفحه نمايش

Winncc flexibleبا نرم افزارTP170Aبرنامه ريزينحوه) 12-2

مانندكهآيكن آنPCيكدرافزارنرماينپس از نصب. شوداستفاده ميWINC Flexibleافزاراز نرم  TP170Aيريزبراي برنامه
  با باز. دشوباز ميآننرم افزارآيكوناينبر رويكردنكليكدابلبا .شودظاهر ميPCصفحه نمايشبر روياستشكل زير

  

  
در اين صفحه پنج گزينه براي انتخاب موجود .شودنمايان ميPCروي صفحه نمايش) 8- 12(ي شكلصفحهافزارشدن اين نرم

  .باشندميها بشرح زيراست كه عملكرد هر يك از  اين گزينه
  

  
  )8-12(شكل

  
1.Open the most Recently edited projects: توان آخرين پروژه ذخيره شده را برايبا انتخاب اين گزينه مي

  .ادامه تصحيحات، باز كرد

2.Create a new project with the Project  Wizard :با استفاده از برنامهتوانبا انتخاب اين گزينه مي
Wizard  در چند مرحله ساده، يك پروژه جديد را قدم به قدم ايجاد كرد.  

3.Open an existing Project :توان يك پروژه قديمي را باز كردبا انتخاب اين گزينه مي.  

4.Open an empty  Project :ي خالي را باز مي كردتوان يك پروژهبا انتخاب اين گزينه مي.  

5.Open a Protool project: توان پروژه هاي ايجاد شده با نرم افزارا انتخاب اين گزينه ميبProtool را باز
  . كرد
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شد،ها به كار گرفته ميHMIبراي برنامه نويسيگذشتهدراست كهWinCC Flexibleنرم افزاري همانندProTool :توضيح
  .جايگزين آن شده استWinCC Flexibleافزاراما امروزه نرم

  
Wizardبا استفاده از برنامهنحوه  ايجاد يك پروژه)12-2-1

با انتخاب گزينه
  
Create a new project with the Project  Wizardشودباز مي) 9- 12(، صفحه شكل)8-12(از صفحه شكل .

 .ده شده استبراي ايجاد يك پروژه هفت مرحله تنظيم وجود دارد كه در ادامه تنظيم هر يك از مراحل توضيح دا
  

  
  )9-12(شكل

- 12(توان نوع پروژه خود را انتخاب كرد كه در اينجا بطوريكه در شكلدر اين مرحله مي: Select Project Type: مرحله اول
موجود در پائين  Nextدر هر مرحله، با انتخاب گزينه.انتخاب شده استSmall machineنشان داده شده است نوع پروژه) 9

  . نجره مرحله بعدي باز مي شودصفحه پ
  

در اين مرحله، نوع. نشان داده شده است) 10- 12(نماي اين مرحله در شكل: HMI Device and Controllerمرحله دوم
و نوع HMIPLC و نوعConnectionدر اينجا. شودمشخص ميTP170AبرايHMI DeviceوSIMATIC S7 300/400براي

Contorollerده استانتخاب ش .  
  

  
  
  )10-12(شكل
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تواندر اين صفحه مي. شودباز مي) 11- 12(صفحه شكلHMI Deviceبا كليك كردن روي شكلHMI Deviceبراي انتخاب
  .از اين صفحه  خرج شدOKسپس با انتخاب دكمهرا انتخاب كرده و HMIنوع

  .كندشود محدود ميكه انتخاب مي HMI Deviceامكانات خود را با توجه به WinCC Flexible افزارنرم:توضيح
  

  
  )11-12(شكل

  
و MPI/DP. دو گزينه موجود است. مشخص مي شودPLCباHMIنوع ارتباطConnectionدر قسمت) 10- 12(در شكل

ETHERNET.  
  .شودسوم باز مياين مرحله بسته شده و صفحه مرحلهNextدر پايان با انتخاب دكمه. شوددر اينجا اولي انتخاب مي

  

توان يكدر اين مرحله مي. نشان داده شده است) 12- 12(نماي اين مرحله در شكل: Screen Template: مرحله سوم
اگر تمام صفحات. شودهاي پروژه استفاده ميهاي مشترك همه صفحهاز آن براي ايجاد قابليت. صفحه نمايش الگو  درست كرد

محل عنوان  محلتوان محل آرمبطور مثال مي. ند، اين صفحه نمايش مي تواند طراحي را آسان كندباشپروژه فرمي واحد داشته
  . تاريخ و زمان را بطور يكسان براي همه صفحات نمايش در اين صفحه طراحي كرد

  

  
  )12-12(شكل

  
ريخ و زمان آماده  شده و ناحيههائي براي نمايش آرم، عنوان، تامحلي. شوددر باالي صفحه الگو كه در شكل مشاهده مي

  . نمايش اخطارها  بصورت نواري در پانين صفحه برگزيده شده است
  .شودي اين مرحله بسته و صفحه مرحله چهارم باز ميصفحهNextدر پايان اين مرحله با انتخاب دكمه
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توان ترتيب باز شدندر اين مرحله مي. ددهنماي مرحله چهرم را نشان مي) 13- 12(شكل: Screen Navigation: مرحله چهارم
پروژه به سه1مثال بطوريكه در شكل مشاهده مي شود، صفحه نمايش آغازين. هاي نمايش را در زمان اجرا مشخص كردصفحه
با بسته شدن اين مرحله توسط. ي ديگر در ارتباط استي ديگر مرتبط شده كه يكي از اين صفحه ها خود با دو صفحهصفحه
  .شودصفحه مرحله پنجم باز ميNextهدكم

  

  
  )13-12(شكل

  
توان تا ششدر اين مرحله مي. نشان داده شده است) 14- 12(نماي مرحله چهارم در شكل: System screens :مرحله پنجم

ايش اطالعاتاند براي نمها كه توسط طراح نرم افزار طراحي شدهاين صفحه نمايش. نمايش سيستمي به پروژه اضافه كردصفحه
نشان داده شده، يك صفحه نمايشدر شكل. استHMIسيستمي و يا براي در دسترس قرار دادن تجهيزات تنظيم مربوط به

در زير كاربرد هر يك از شش صفحه نمايش سيستمي كه در اين. به پروژه اضافه  شده استSystem Screenبنامسيستمي،
  .انده پروژه اضافه كرد معرفي شدهافزاري بتوان بصورت نرممرحله مي

  

  
)14-12(شكل

  معرفي شش صفحه نمايش سيستمي موجود

                                                                                                                                                    

1 Start Screen 
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توان هر يك از آنها را به پروژه اضافهامكانات شش صفحه سيستمي موجود در نرم افزار كه در صورت نياز ميافزاردر نرم
  .كرد به شرح زير هستند

1- System Screen  
بكار گيري تعدادي تجهيزاتاين صفحه نمايش براي  

  : تواند شاملسيستمي است كه مي
، براي قطع وOn line -Off lineدكمه انتخاب•

  PLCوHMIتبادل اطالعات بينوصل كردن
Transferدكمه• براي آماده كردن،انتخاب حالت

HMIجهت دريافت برنامه ازProgrammer،  
دن ازبراي خارج ش  Exit Run timeانتخابدكمه•

  حالت اجراي برنامه نمايش
براي تغييرSwitch Languageو دكمه انتخاب•

  .باشدزبان برنامه مي
  

  

  
  

2- Diagnostic Screen  
هاياين صفحه نمايش براي نمايش اعالن خطاي

  .سيستم است كه رخ خواهد داد
  

  
  
  

3- User Administration  
حاورههاي ماين صفحه نمايش براي نمايش جعبه

  .براي كلمات عبور براي سطوح مختلف است
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١٦٠

  

4- Project Information  
اين صفحه نمايش براي نمايش مشخصات پروژه شامل

  .است....نام پروژه، تاريخ ايجاد پروژه و
  

  
  

5 -System Information

شامل نوع

  
اين صفحه نمايش براي نمايش مشخصات سيستم

HMI نوع ،PLC  است...و.  
  

  
  

6- System Setting  

گرفتن تجهيزات مربوط به تنظيم
اين صفحه نمايش براي نمايش و در دسترس قرار

HMIشامل تنظيم
Contrastاست.... ، پاك كردن صفحه نمايش  و.     

  

  

هاي مختلفتوان كتابخانهنشان داده شده است در اين مرحله مي) 15- 12(نماي اين مرحله در شكل: Libraries: مرحله ششم
 Graphicsي مهم كه معموال به پروژه اضافه ميدو كتابخانه. اضافه كردرا به پروژه

شود

Buttons and Switches و
هستند

 .  

Page 10 of 32



١٦١

  
  )15-12(شكل

  
ه،نشان داده شده است سرانجام در اين مرحل) 16-12(نماي اين مرحله در شكل: Project Information :مرحله هفتم

  . اين اطالعات شامل نام پروژه، نام مالك آن و توضيحات اضافي مربوط به پروژه است. شوداطالعات كلي پروژه وارد مي
  

  
  )16-12(شكل

  
ييابد و صفحه مخصوص ايجاد پروژه بسته و صفحهعمليات ايجاد پروژه پايان ميFinishپايان اين مرحله با انتخاب دكمهدر

  .نشان داده شده است) 17- 12(اين صفحه در شكل. شودر باز ميويرايش نرم افزا
  

  هاي صفحه ويرايش يك پروژهمعرفي منظرگاه) 12-2-2
اين صفحه با باز شدن يك پروژه از قبل ايجاد شده، به. صفحه ويرايش يك پروژه نمايش داده شده است) 10- 12(در شكل
  .باشندمختلف به  شرح زير مي1ر و پنج منظرگاهاين صفحه داراي يك محيط كا. آيندنمايش در مي

  

                                                                                                                                                    

1 View 
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١٦٢

  
)17-12(شكل

  
همه. شوندتمام اشياء يك پروژه در اين محيط پيكربندي، تنظيم و ويرايش و در نهايت نمايش داده مي): Work Area(محيط كار

د، در اطراف آن  در چند نظرگاه چيدهشونكه براي اين محيط كار استفاده ميWINCC Flexibleافزارامكانات مورد نياز در نرم
توان بر حسب خواسته كاربر جابجا و ياهاي اطراف محيط كار را ميدر اين صفحه به استثناي محيط كار همه منظرگاه. شده اند

  ناپديد كرد
ظرگاه بصورت ساختارهاي متعلق به يك پروژه و ويرايشگرها مربوطه به آن در اين منهمه پوشه: )Project View(منظرگاه پروژه

هاي پروژه را باز و به ويرايشگرهاي موجود در آن پوشهتوان هر يك از پوشهدر اين منظرگاه مي. شونددرختي نمايش داده مي
  .دسترسي پيداكرد

توانبراي مثال مي. توان خواص اشياء يك پروژه را ويرايش كرددر اين منظرگاه مي :)Property View(منظرگاه خواص اشياء
با كليك راست كردن بر روي يك صفحه نمايش منظرگاه  خواص آن صفحه نمايش را باز و از آن طريق رنگ زمينه صفحه

  .نمايش را تغيير داد
هاي آن بهمراه  هشدارها و خطاها در اين پنجرهدر موقع كمپايل و يا اجرا يك پروژه پيام: )Output View(منظرگاه خروجي
  .دشونمايش داده مي
براي نمايش. شونددر اين منظرگاه همه اشياء يك پوشه موجود در پنجره پروژه، نمايش داده مي: )Object View(منظرگاه اشياء

  .شوداشياء يك پوشه از پنجره پروژه، ابتدا الزم است با كليك چپ كردن آن پوشه، پوشه مورد نظر انتخاب مي
اي را كه ميي از اشياءه مجموعهدر اين پنجر :)Tool Window(پنجره ابزار

دارد، بطور مثال اين اشياء شامل تصوير ابزار و يا عناصر عمل كننده در امور كنترل يك
توان به صفحه نمايش يك پروژه اضافه كرد وجود

Plantباشندمي.  
همچنين. بندي شده استستههاي مختلف حاوي مجموعه ابزارهاي دكتابخانه در حقيقت محلي براي  نگهداري پوشه: كتابخانه

ابزارهاي مورد استفاده خود را در آن قرار داده تا بعدا مورد استفاده قرارتوان پوشه جديدي ايجاد كرده و مجموعهدركتابخانه مي
 .گيرند
ند حالتنظم آن مجددا مانViewاز منويReset layoutتغيير يابد، با انتخاب گزينه) 17- 12(اگر نظم نمايش شكل :توضيح

 .شودمرتب مي) مانند حالت نشان داده شده در شكل(پيش فرض
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١٦٣

  :پروژهساختار منظرگاهمعرفي)12-2-3
از چند پوشه اصلي تشكيل شده است،HMIهر پروژه مربوط به يك

ها در منظرگاه پروژهشود اين پوشهمشاهده مي)18- 12(شكلبطوريكه در
-ها كه داري ويرايشگرهاي اجزاي پروژه مياين پوشه. رس هستنددر دست
  :شامل. باشند

  1صفحه هاي نمايش•
2ارتباطات•

  3مديريت هشدارها•
•Runtime User Administratinn
4تنظيمات دستگاه•

 .هستند5تنظيمات زبان•
هاي نمايش وهاي مهم كه شامل صفحهدر ادامه كابرد دو تا از پوشه

Communicatiunشوندهستند معرفي مي  

  
  )18-12(شكل

  
  :هاي نمايشصفحهپوشهمعرفي)12-2-4

اين. ي نمايش مرتبط به هم تشكيل شده استهر پروژه از چند صفحه
صفحه

ها كه قرار است در
ها، در حقيقت مكاني هستند كه اشياي مختلف، مانند متن و دكمه

HMI،شوندروي آنها قرار داده مينمايش داده شوند .
ها در مرحله چهارم ايجاد پروژهنمايشآرايش ترتيب نمايش اين صفحه

هايپوشه باز شده صفحه) 19- 12(در قسمت باالي شكل. شودانجام مي
در اين پوشه سه برگه ويرايش. شودنمايش در منظرگاه پروژه مشاهده مي
شمربوط به ويرايTemplateبرگه. براي دو صفحه نمايش وجود دارد

تنظيمات اين برگه در همه. صفحه الگوي همه صفحات نمايش است
دو برگه ديگر مربوط به ويرايش دو صفحه. شودصفحات پروژه كپي مي

ها ويرايش اختصاصي هرنمايش موجود در اين پروژه است كه در اين برگه
  .شوديك از دو صفحه نمايش انجام مي

هاي نمايش، ازصفحهي نمايش جديد در پوشهبراي افزودن صفحه
) 19- 12(شكلقسمت پائيندر. شودمياستفاده Add Screenيگزينه

نمونه اي از يك ويرايشگر صفحه نمايش را كه تعدادي اشياي بر روي آن
  .شودشده است مشاهده مينصب

)19-12(شكل

آن، در قسمت پايين محيط كار، پمنظرگاهبا كليك كردن بر روي صفحه نمايش و يا هر يك از اشياي نصب شده بر روي
پنجره تنظيمات پارامترهاي يك )20- 12(شكلدر. شودتنظيمات خواص مربوط به شيئ يا صفحه نمايش كليك شده آشكار مي

  . صفحه نمايش نشان داده شده است
مشخصات عموميGeneralدر اين پنجره با انتخاب گزينه
. نگ زمينه آن، قابل تعيير استصفحه نمايش همچون نام، شماره و ر

اي را از مجموعه آن انتخاب، ميتوان گزينهEventsبا انتخاب گزينه
افتد، تابعي  اجراكرد كه تا با توجه به اتفاقي كه براي صفحه مي

  
  )20-12(شكل

                                                                                                                                                    

1 Screens 
2 Communication 
3 Alarm Management 
4Device  Settings 
5 Language Setting 
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١٦٤

تا هر بار. اضافه كردLoadedتوان تابعي را در قسمتمثال مي. شود
  .مي شود، اين تابع اجراشودLoadكه صفحه

  
Comunicationمعرفي پوشه )12-2-5

Connectionها و دومي مربوط به تنظيمtagسه برگه مجزا وجود دار كه اولي مربوط به جدولComunicationدر پوشه  

 .شوندها معرفي ميدر ادامه هر يك از اين برگه. باشندها ميCycle Timeو سومي براي تنظيم
  
  آنهابهمربوطپارامترهاينحوه تنظيمها وTagولبرگه جد -1

PLCHMIبرنامههايمتغيريك ازبراي نمايش وضعيت هر PLCبرنامههايمتغيريك ازر هرقاديو يا براي تغيير مدر

ها را در منظرگاهجدول تگبرگهمحل) 21- 12(شكل. استپروژههايTagدر جدولTageنياز به ايجاد يكHMIاز طريق
شش تگ ايجاد شده است كه براي هرتگ دربطور مثالدر اين جدول. دهدنشان ميهاTagsجدول باز شدهبرگهپروژه بهمراه

نوعData typeدر ستون ،)شودمعرفي ميبعدكه در بخش(ارتباطمسيرنامConnection، در ستونآننامي برايnameستون
تعداد متغير براي يكArray Count، در ستونPLCآدرس متغير در برنامهAddressون، در ستPLCديتا بكارگرفته در برنامه

 .دناشدهوارد) شوندانتخاب ميCycle Timeكه از برگه(بروزرسانيزمان دوره Acquisitionو درستونآرايه  

  )21-12(شكل
  
  :HMIبا1PLCتنظيم پارامترها براي ارتباطنحوهوConnectionبرگه -2

در. داده شده استنشاناين برگهدر منظرگاه پروژه بهمراه صفحه باز شدهConnectionمسير برگه) 22- 12(شكلدر
PLCHMIاين برگه پارامترهاي ارتباطي بين Communication driverPLCدر باالي صفحه در ستون .شوندتنظيم ميو و درنوع

در قسمت پايين. دنشوگزينه وصل و قطع اين ارتباط انتخاب ميOnlineارتباط تعين و در ستوننامي براي اين nameستون
HMI Deviceسه بخش مجزا بنامصفحه درهابخشيك از اينتنظيم هرشرحوجود دارند كهPLC DeviceوNetwork،هاي

 .زير آمده است

                                                                                                                                                                                                                                                        

1 Connection 
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١٦٥

  )22-12(شكل

در بخشHMI Deviceتنظيم بخش : HMI Deviceآدرس و سرعت ارتباطHMIباPLCاين. شوداز طريق شبكه مشخص مي
باHMIدر غير اين صورت ارتباط. شود، تنظيم شوندانجام ميPLCقاديري كه در تنظيمات شبكه برايدو مقدار بايد با توجه به م

PLCدچار اختالل خواهد شد.  
  .باشدSimaticبر روي خط از نوعMasterمربوط به زماني است كه تنها عنصر Only Master on the busگزينه

در بخشNetworkتنظيم بخش : Networkشبكه، نوع)Profibus DP ياMPI (دو مقدار زيرين اين بخش با. شودانتخاب مي
  .توجه به تنظيمات شبكه بكارگرفته شده تنظيم مي شوند

در بخشPLC Deviceتنظيم بخش : PLC Device اطالعات مربوط به آدرس ماژولCPUبكار رفته درPLCشودتنظيم مي .
  .نشان داده شده است )22- 12(شكلدرتنظيمات  مورد استفاده در آزمايشگاه

  )HMI)Cyclic TimeباPLCبرگه تنظيم زمان تبادل اطالعات -3
هاي مختلف براي تبادل اطالعاتنشان داده شده است براي ايجاد زمان) 1/22- 12(در اين برگه كه تصوير آن در شكل  

هستند درHMIكه در ارتباط باPLCكه  متغيرهاي مختلفبراي اين. استHMIباPLCمتغيرهاي مختلف براي تبادل اطالعات
 .شودها از آنها استفاده ميها  تنظيم و در برگه ايجاد تگاين زمان  زمانهاي مختلف تازه شوند در اين برگه

  )1/22-12(شكل
  

Cyclic Time  در اين برگه در ستونCyclic Uni نامي براي اينNameستونواحد زمان چرخه و درtزمان چرخه، در ستون
 .تنظيم شده استS 10بطور مثال در رديف چهارم زمان چرخه ده ثانيه و نام آن. شودچرخه وارد مي
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١٦٦

بر رويSimple Objectsبخشاشياءاستفاده ازنحوه )12-2-6
  :صفحه نمايش

در. معموال در سمت راست محيط كار ، منظرگاه ابزار ديده مي شود
توان اشياي مورد نظر خود را براي نصب روي صفحهاين منظرگاه مي

هاينمايش پيدا و با كمك موشواره به يكي از ويرايشگرهاي صفحه
  .پروژه منتقل كردنمايش

از اشياي متعددي حمايت مي كند، اما برflexibleWinccافزارنرم
است تعدادTP170موجود در آزمايشگاه كهHMIاساس محدوديت

  .باشندكمي از اشياء در اينجا در دسترس مي
كه درSimple Objects شيء موجود در جعبه ابزار9در ادامه

و نحوه تنيظيمات خواص ديناميكي ومعرفي.آمده) 23- 12(شكل
  .شودها شرح داده مياستاتيك مهم هر يك از آن

  

  

  
  )23-12(شكل

  
  

  )Text Field(شيء متن -1
توان براي نمايش يك متن ثابت  اين شيء را مي. ميدان اين شي براي افزودن يك متن ثابت به صفحه نمايش استفاده مي شود

با كليك كردن بر روي شيء نصب شده  پنجره تنظيم خواص آن در. ويرايشگر آن صفحه نصب كردبر روي صفحه نمايش، بر روي
  . شودزير پنجره محيط كار باز مي

-12(نماي باز شده اين پنجره در شكل
در اين. نشان داده شده است) 24

توان نوع متن، فونت، رنگپنجره مي
فونت و رنگ زمينه اين شيء را تغيير

  داد
  

  )24-12(لشك

  )IO Field(خروجي/ شيء   ورودي -2
توان هم مقدار يك متغير ازبا اين شي مي. شودها يك تگ استفاده ميميدان اين شيئ براي وارد كردن و نمايش دادن داده

كردن بر روي اين شيءبا كليك. . را تعيين، و هم مقدار آن را نمايش داد، و يا اينكه هر دو كار را با هم انجام دادPLCبرنامه
  .در اين پنجره سه فايل وجود دارد. شودپنجره خواص آن در زير پنجره محيط كار باز مي

اين شيء كهGeneralدر فايل خواص
نشان داده شده) 25- 12(در شكل

كه نحوه. است، سه بخش وجود دارد
ها بشرحتنظيم هر يك از اين بخش

  .زيراست

Page 16 of 32



١٦٧

شئ  كهدر اين بخش نوع :Typeبخش
  خروجي/ورودي، خروجي و يا ورودي

  
  )25-12(شكل

  

با استفاده.اگر اين شيء بصورت ورودي انتخاب شود. شودباشد، مشخص مي
اين صفحه كليد. شودمقداردهي مي) 26- 12(از صفحه كليدي مشابه شكل

اين. شودبا انتخاب شيء ورودي مورد نظر برروي صفحه نمايش ظاهر مي
با لمس كردنHMIبا كليك و در حالت كار باRuntimeدر حالتانتخاب

 .شودشيء روي صفحه نمايش انجام مي
كه قرار است توسطPLCدر اين بخش متغيري  از برنامه :Processبخش

  .مشخص مي شودTagاين شيئ تنظيم شود، بصورت يك
-ص ميدر اينجا فرمت و الگوي داده مربوط به متغير مشخ :Formatبخش
  .شود

در قسمتتوضيح : Propertiesمشخصات عمومي شيئ قابل تنظيم است.  
  

  
  )26-12(شكل

  

:تاريخ/شيء  ساعت -3

  . توان به كمك آن تاريخ و ساعت سيستم را تغيير دادهمچنين مي. ميدان اين شيء براي نمايش تاريخ و ساعت به كار مي رود
بايد در صفحه تنظيمبراي اين كار

- 12(خواص اين شيء كه در شكل
پارامترهاي. نشان داده شده است) 27

مربوط به اين شيء را  همانند شيء
  . قبلي تنظيم كرد

  

  

  )27-12(شكل

  :شيء  ورودي خروجي گرافيكي -4
متغير را به صورت گرافيكيتوان تغييرات يكميدان اين شيء براي نوعي ورودي خروجي گرافيكي است كه به كمك آن مي

اين شيء درGenrralصفحه تنظيم خواص. مثال وضعيت باز و بسته شدن يك شير را با دو شكل متفاوت نمايش داد. نمايش داد
  .نشان داده شده است )28- 12(شكل

اين صفحهDisplayدر بخش
بايد  درفايلهاي اشكالي را كه مي

Tag دو  وضعيت مختلف از يك
بيتي
بخش

نمايش داده شود، و در
Processآن نام اينTag

  .شودبيتي تعين مي
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  )28-12(شكل

  )Symbolic(شيء ورودي خروجي نمادين- 5
  .شودكاربرد ميدان اين شيء همانند ميدان شيء قبلي است با اين تفاوت كه به جاي نمايش شكل از نمايش متن استفاده مي

  

  :Graphic Viewشيء -6
ازGeneralبراي اين كار كافي است در صفحه. توان يك تصوير ثابت را به صفحه نمايش اضافه كردك اين شيي ميبه كم

   Setنشان داده شده است فايل تصوير مورد نظر انتخاب و سپس  دكمه) 29- 12(صفحات تنظيم خواص اين شيء كه در شكل
  .فعال شود

  
  )29-12(شكل

  :Buttonشيء -7
توان به صفحه نمايش اضافه و براي آن يك تابعي تعريفاين شيء را مي. است )Button(پركاربرد ترين اشياء  دكمهيكي از

- ي به اين دكمه وارد شود تابع تعريف شده براي آن دكمه اجرا مي1به اين ترتيب كه هرگاه در زمان اجرا برنامه يك رخداد. كرد
صفحات باز شده از فايل تنظيم) 34- 12تا30- 12( شكلهاي. يء وجود داردتنظيمات مختلفي براي خصوصيات اين ش. شود

  .دهندخصوصيات اين دكمه را نشان مي
توان براي وضعيتكه در اين صفحه مي. دهددكمه را نشان ميGeneralصفحه تنظيم) 30- 12(شكل: Generalتنظيم صفحه

  .تنظيم شده استoffوonكه در شكل نشان داده شده نوشتارهاي. كردروشن و يا خاموش دكمه، نوشتار و يا شكل تنظيم
  

  
  )30-12(شكل

                                                                                                                                                    

1 Event 
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-بطوريكه از روي شكل مشاهد مي. دهددكمه را نشان ميPropertiesصفحه تنظيم) 31- 12(شكل: Propertiesتنظيم صفحه
از آنها تنظيم مجوز استفاده از اين شيء برايتوان تعدادي از خصوصيات اين شيء را تنظيم كرد كه يكيشود در اين صفحه مي

  . يعني كاربر با چه سطحي از مجوز بتواند با اين دكمه كار كند. كاربران در سطوح مختلف است
  

  
  )31-12(شكل

  
-بطوريكه از روي شكل مشاهد مي. دهددكمه را نشان ميAnimationصفحه تنظيم) 32-12(شكل: Animationتنظيم صفحه

تنظيمات روي. فعال و يا غير فعال كرد) PLCمتغيري از(Tagتوان قابليت تحرك اين شيء را توسط يكدر اين صفحه ميشود
Dis_EN  Tagشكل براي تگ نوع داده براي اين تگ بيتي. شودغيرفعال مي"قابليت تحرك دكمه"است كه با يك شدن اين

  .است

  
  )32-12(شكل

  
قابليت) قابل تنظيم استRangكه در قسمت(اي از تغييرات اين تگانتخاب شود، در محدودهIntegerتگاگر نوع داده براي اين

  . تحرك دكمه غير فعال و در بقيه گستره فعال خواهد شد
  

ي بر اين دكمه1با اين تنظيم هرگاه رخداد. دهددكمه را نشان ميEventصفحه تنظيم) 33- 12(شكل: Eventتنظيم صفحه
توان انتخابهاي متعددي براي اجراي يك تابع مي)Event(رخداد. مال شود تابع تنظيم شده براي آن دكمه اجرا خواهد شداع

در. هاي مختلفي براي يك دكمه قابل انتخاب استنشان داده شده انواع رخدادEventفايلبراي) 33- 12(شكلبطوريكه در. كرد
است كه باClickمهمترين اين رخدادها. دهدقابل اجرا با اين رخدادها را نشان مياين شكل مسير دسترسي به ليست توابع

  . انددر ادامه اين بخش چند تابع مهم و پركاربرد از پوشه توابع معرفي شده. شودفشردن دكمه تابع تنظيم شده براي آن اجرا مي
  

                                                                                                                                                    

1 Event 
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  )33-12(شكل

  

• Calculation   .بشرح زير وجود دارنددر اين پوشه سه تابع: پوشه توابع

Decrease Value :كنداجراي اين تابع يك واحد از متغيري كم مي.  
Increase Value :كنداجراي اين تابع يك واحد به متغيري اضافه مي.  

Set Value :كنداجراي اين تابع مقداري را براي متغيري تنظيم مي.  
  

 .ير وجود دارنددر اين پوشه سه تابع بشرح ز:  Edit bitپوشه توابع•

Invert Bite :شودصفر به يك و يك به صفر تبديل مي(كنداجراي اين تابع بيتي را وارونه مي(

Set Bite :كنداجراي اين تابع بيتي را يك مي.  
Reset Bite :اجراي اين تابع بيتي را صفر مي كند.  

  

 .مشخصي را باز ميكنندوجود دارند كه هر يك صفحهActivateScreenتوابعScreensدر پوشه•

  
 .برخي توابع مربوط به تنظيمات صفحه نمايش وجود دارنددر پوشه سيستم•

  

انجام شده كه هرگاهايبگونهتنظيمات اين دكمه. دهدتنظيم انجام شده براي يك دكمه را نشان مي )34- 12(شكل
Maxشود كه با اجراي آنبراي دكمه عمل كليك رخ دهد تابعي اجرا مي   . شوداضافه ميSpeed_تابع يك واحد به تگ

  
)34-12(شكل

  

Page 20 of 32



١٧١

8-Switch)كليد:(  
اينGeneralصفحه باز شده خصوصيات) 35-12(هاي دو وضعيتي را تغيير داد، شكلTagتوان وضعيتبا اين شي مي
برچسب با متن و برچسب با. در اين صفحه امكان تنظيم دو نوع برچسب براي اين شيء وجود دارد. دهدشيء را نشان مي

اين صفحه نام تگ و زمان بروز رساني آن Processبخش. در اين شكل تنظيم برچسب بصورت متن انجام شده است. شكل
باشد كه در بخش قبل توضيح داده شدهامكانات تنظيم خصوصيات در صفحات ديگر اين شيء مشابه دكمه مي. شودتنظيم مي

  .است
  

  
  )35-12(شكل

  
9- Bar)اينمودار ميله:(  

مربوط به)  36- 12(شكل. تواند به صورت پويا مقدار يك متغير را نشان دهدكه مي. اين شي يك نمودار ستوني گرافيكي است
  . دهدشود، نشان ميميشيء استفادهكه براي تنظيمات پويا و ايستاي اينGeneralصفحه تنظيمات

  

  
  )36-12(شكل

  
. شوداقل و حداكثر متغير  و همچنين نام تگ و زمان بروز رساني اين شيء تنظيم ميمقادير حدGeneralصفحهScaleدر بخش
Propertiesدر صفحه Scaleاي تنظيمنشان داده شده است تعداد تقسيم ها و دقت اعداد نمايشگر ميله )37- 12(كه در شكل

 .شودمي

  )37-12(شكل
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  :نرم افزارروي ميله ابزارخاص درابزارمعرفي چند) 12-2-7

هر يك از آنها معرفي و) 38- 12(ابزار خاص اين نرم افزار وجود دارند كه در  شكل Wincc Flexible   7روي نوار ابزار  
  در ادامه توضيح  كاربرد آنها بترتيب شماره ثبت شده روي شكل آمده است

  
  نوار ابزارمحل ابزارها روي) 38-12(شكل

بررسي وگزارش اين بررسي در منظرگاه خروجي نمايشبا اين ابزار، سازگاري ساختار برنامه طراحي شده: Generateابزار-1
  .شونددر اين گزارش اخطارها با رنگ آبي و خطاها با رنگ قرمز مشخص مي. شودداده مي

به اجرا در آمده و) HMIدستگاهبدون داشتن(بطور عملياتيبا اين ابزار، برنامه طراحي شده: Start Runtime Systemابزار-2
درRuntimeافزارتوان استفاده كرد كه نرماز اين ابزار بشرطي مي. شوندهاي نمايش آن بررسي مينحوه عملكرد اجزاي صفحه

PCنصب شده باشد. 
آيدبهمرا اشكال ياب متن به اجرا درميRuntimeبا اين ابزار، برنامه: Start runtime system with script debuggerابزار-3
ها كاربردTagسازي كه براي تغييربهمرا شبيهRuntimeبا اين ابزار، برنامه: Start runtime system with Simulatorابزار-4

اين شبيهWrite Cycleستون .نشان داده شده است) 39- 12(در شكلSimulatorصفحه باز شده اين. آيددارد به اجرا در مي
به  Tagآن براي تعداد دفعات دسترسيCycleبه مقدار شبيه ساز و ستون  Tagساز براي تنظيم فاصله زماني دوره دسترسي

ساز در يك دوره تغيير از مينيمم تا ماكزيمم هستندمقدار شبيه

  )39-12(شكل
توانشود و از طريق اين شبيه ساز مياجرا ميSimatic managerسازا افزا شبيهدر ارتباط با  نرمRuntimeنرم افزار: توضيح

.  تغيير داده و عملكرد آنها را بررسي كردRuntimeها را برايمقادير تگ
: توضيح

 .شود، باز ميHMIبا اين ابزار، صفحه تنظيم پارامترهاي انتقال برنامه به: Transfer settingابزار- 5
 .شودبا اين ابزار، صفحه محاوره براي پيدا كردن يك شيء بكار گرفته در پروژه باز مي: Fine Object in projectابزار-6
اي از متن درمنظرگاه فعلي بازبا اين ابزار، صفحه محاوره براي پيدا كردن رشته: Fine text string in Current viewابزار-7

 .شودمي

Page 22 of 32



١٧٣

  
  :HMIبهPGازيك پروژهبرنامهانتقالنحوه)12-2-8

سپس برنامه. اطمينان حاصل شودRS232، ابتدا بايد از وصل بودن كابلHMIبه دستگاهProgrammerبراي انتقال برنامه از
Projectاز مسير Compiler Generateدر صورت عدم وجود هر گونه. كامپايل شده تا سازي اجزاي عناصر برنامه بررسي شود

Projectاشكال از مسير Transfer   نشان داده شده است گزينه)  40- 12(بطوريكه در شكلTransfer Settingشودانتخاب مي .  
هاي موجود روي ميله ابزارهاي آمده در باال  از ابزارتوان عالوه بر مسيرميHMIبراي كمپايل برنامه و انتقال آن  به :توضيح

  .  ابزار معرفي شدهاندر بخش معرفي ابزارها روي ميلهها  دهاي اين ابزارآيكن. نرم افزار استفاده كرد
  

  
  )40-12(شكل

نوع انتقالModeدر اين صفحه در بخش. شودباز مي) 41- 12(با  انتخاب گزينه و يا ابزار مربوط به انتقال برنامه، صفحه شكل
)MPI/DPياSerial(در بخش ،Portپورت ارتباطي ،ProgrammerباHMIبخشو درBaud rateسرعت انتقال اطالعات انتخاب

يگزينهTransfer Settingدر بخشHMI، در صورتيكه در تنظيمات دستگاهTransferدر نهايت با فعال كردن دكمه. شودمي
Remote،انتخاب شده باشدProgrammerياجراي برنامهHMIرا متوقف كرده و عمل انتقال برنامه جديد بهHMIرا ميرا اج-

متوقف ودر غير اين صورت، ابتدا الزم است توسط كاربر اجراي برنامه. كند HMI برده شود، پس از Transferبه حالتHMIي
  . فعال شودTransferدكمهHMIاين انتخاب حالت براي

  

  
)41-12(شكل

  

براي رفع اين. گاري نداردساز WinCCسيستم عاملي قديمي دارد كه با نسخه هاي جديدTP170A :نكته مهم
OS UpdateيگزينهProject  Transferبراي اين كار بايد از مسير. ارتقاء يابدHMIمشكل، بايد سيستم عامل
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كار ارتقاء Update OS يدر اين صفحه با انتخاب گزينه. شودباز مي) 42- 12(ي شكلبا اين انتخاب صفحه. شودانتخاب
موجود در  HMIتوضيح اينكه براي. يابدارتقاء ميHMIپس از اندك زماني سيستم عاملسيستم عامل شروع و

 .آزمايشگاه  اين ارتقاء قبال انجام شده است
ولي بهتر است هر چه  فاصله. انجام خواهد شدHMIدر اينجا هر سرعتي انتخاب شود كار انتقال برنامه به: توضيح

HMIازPGل كمتر انتخاب شود  زيادتر باشد سرعت انتقا  

  
  )42-12(شكل

  
  :در نرم افزارHMI Simatic managerپيكربندينحوه) 12-3

سخت افزاري خاصپيكربنديشود، و نيازي بهشناخته ميMasterهمواره به صورتPLCدر ارتباطات با HMIدستگاه
PLCپروفيباسشبكهتنها كافي است يك. ندارد PLCآماده شدهپيكربنديوشدهپيكربنديبراي پس از اين. منتقل شودبه
  .شناخته خواهد شدبراي شبكهHMIتنظيمات سخت افزاري،شبكههبHMIاتصال واتنقال
پيكربنديبراي آشنايي با نحوه. دهدرا نشان ميPLCطراحي شده در برنامه پيكربندي سخت افزار Profibusخط) 43- 12(شكل

Profibus  توضيح اينكه آدرس. و ديگر تنظيمات سخت افزاري به مطالب جلسه يازده مراجعه شودCPUدر اين شبكه بايد
  .باشد 2ديعني عد) 49- 12(منطبق بر آدرس تنظيم شده در شكل

  

  
)43-12(شكل
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  :هپروژهاي برنامهنحوه انتخاب و نحوه تنظيم زبان )12-4
اياين صفحه نمايش سيستمي مجهز به دكمه. دهدرا نشان ميSystem Screenصفحه نمايش سيستمي )45- 12(شكل

با كليك كردن. محل اين دكمه روي شكل نشان داده شده است. توان زبان نمايش نوشتار برنامه را انتخاب كرداست كه با آن مي
  .شودرتيب تنظيم شده عوض مياين دكمه بطور متوالي زبان برنامه به ت

  
  )45-12(شكل

  
  .دهدهاي حالت ويرايش  و نمايش برنامه را نشان ميزبانمحل تنظيم )46- 12(شكل

  )46-12(شكل
  . دهدمحل تنظيم توالي انتخاب زبان در حالت نمايش و تنظيم فونت زبانهاي مربوطه را نشان مي )47- 12(شكل

  

  
)47-12(شكل
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  :HMI نحوه پاك كردن پروژه -الف
  . از ابزار نشان داده شده استفاده كرد) 48- 12(توان در پنجره نشان داده شده در شكلميHMIبراي پاك كردن يك پروژه

  

  
)48-12(شكل

  
PLCآن در ارتباط بانحوه عملكردبررسيوپروژهيكطراحي) 12-3

موجود درACورتداريور موبتواندHMIاينباكاربرتا ،شوديحاطرايپروژه )TP170A(آزمايشگاهHMIرايبخواهيممي
استآماده شدهاز قبلكه براي همين منظورPLCبراي بكارگيري برنامهHMIاين. و پايش كند، كنترلاندازيراهراآزمايشگاه
در دو جهت بطورسرعت موتورروشن و خاموش شده وتوسط كاربرانداز موتورراهآماده شدهPLCبرنامهدر .خواهد شداستفاده
فرامينHMIخواهيمميپروژهايندر .دكنتغيير مي ،شودميتعينكاربرتوسطكهماكزيمم سرعتيهمواره از صفر تامتوالي

وموتورجهت حركت ،موتورايلحظهسرعتدارمقو،دريافت كردهاز كاربرراآنموتور و ماكزيمم سرعتشدنروشن و خاموش
   .دهدنمايشخودهايروي صفحهبرراPLCتاريخ و زمانمقاديرهمچنين

برطبقپروژهمورد نيازاشياءپيكربندي وتنظيمات ارتباطيو سپس،ابتدا يك پروژه با دو صفحه نمايش ايجاداين طراحي،براي
با بكار) Runtimeبرنامه(HMIسيموالتوردر ،HMIبرايبرنامه طراحي شده،اين طراحيدر پايان. دنشوميانجاميرروند ز
بصورتپروژهدر نهايت ،آناحتمالياشكالرفعبررسي واينپس از .شودميبررسي )Simatic Manager(سيموالتورPLC گيري

شبكهبكارگيريباو) Micro Master 420(Driver ،)300سريHMI)TP170(، PLC)تجهيزات آزمايشگاه شاملواقعي توسط
Profibusسيموالتورمورد نياز براييهابرنامه .شودميبررسيPLCوPLCتدر پايان اين بخش ارائه شده اسواقعي.  

  
  :روند طراحي پروژه

وStart_Screen هايبا دو صفحه نمايش با نامHMIپروژهآمده است يك) 1- 2- 12(با روندي كه در بخش: ايجاد پروژه) الف
Sectiom_0برايTP170 Aشودايجاد مي.  

  

مانند آنچه آمدهHMIوPLCپارامترهاي ارتباطي بين) 5- 2- 12(با كمك اطالعات بخش: Connectionتنظيم پارامترهاي) ب
  . شوندتنظيم مي )69- 12(شكلدر
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  )49-12(شكل

  
فراميندريافت واطالعاتكه در ارتباط با متغيرهاي مربوط به نمايش(پروژهبرايمورنيازهايتگ: هاTagتنظيم جدول: ج

درپروژهايندرمورد نيازهايtag .شوندميهاTagوارد جدولآمده است) 5- 2- 12(به روشي كه در بخش)  هستندسيستم
  .آمده است)50- 12(شكلجدول

  

  
  )50-12(شكل

  
  نمايش و تنظيم آنهايهاصفحهرويپيكربندي اشياء مورنياز)د

Start Screen صفحهدوهر يك ازاشيايدر دو بخش جدا گانه،در زير و نحوه تنظيم آنهامعرفيSectiom_0و  نمايش
  .ارائه شده است

شيءنهنشان داده شده است، )51- 12(شكلكه درStart Screenدر روي صفحه نمايش :Start Screenصفحه نمايشاشياي
اشاء شام .دنشومينصبمانند شكل نشان داده شده در زير IO Fieldيكسيستم،نكردOffوOnبرايSwitchيكلاين 

 IOبراي نمايش جهت حركت موتور بصورت تصويري، يكGraphic IOيكبصورت ورودي براي تعين ماكزيمم سرعت موتور،

fieldبصورت خروجي براي نمايش سرعت موتور بصورت نوشتاري، يكDate- Time Fieldازبراي نمايش تاريخ و زمانPLCو
يماتظتننحوهكه در ادامهباشند،ميMotor SpeedStart Screen%وMax Speed%براي نمايش نوشتارهايText Fieldسه

به اين صفحه انتقال دادهSimple Objectواره از بخشهر يك از اين اشياء با موش .داده شده استتوضيحاشياءاينهر يك از
بهStart Screenاز صفحهكردنپرشكه برايButtonشيء. شوندجره خواص مربوطه تنظيمات الزم انجام ميشده و سپس در پن

بر روي اينافزارتوسط نرمهادر موقع ايجاد صفحه نمايشهستندStart Screenبراي نمايشText Fieldو شيSectio_0صفحه
  .دنشوينصب و تنظيم مصفحه
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  )51-12(شكل

  

Start Screen روي صفحه:هاText Filedنصب تنظيم  ،Start Screenهايمتنبراي نمايشText Filedشيءعددسهنمايش
%Max Speed  و%Motor Speedدو متنكه .نشان داده شده است)52- 12(شكلدرهامتنازيوجود دارد كه نحوه تنظيم يك

  .ندشوديگر به همين صورت تنظيم مي

  
  )52-12(شكل

Date- Time:  Start Screenشيءنصب براي نمايش تاريخ و زمان با آدرسDate- Timeيك عدد شيءروي صفحه نمايش
MB30نشان داده شده است)53- 12(شكلخروجي در/ كه نحوه تنظيم آن براي حالت وروديوجود دارد.  

  

  
  )53-12(شكل

IO Field:  Start Screenدو شيءنصب برايآنهااز اينكه يكي. دنوجود دارIO Fieldعدد شيءدوروي صفحه نمايش
و ديگري براي تنظيم ماكزيمم درصداستMW7آنآدرس وخروجيبصورتكه تگ آننمايش در صد سرعت موتور

- 12و54- 12(شكلدودرآنهاهر يك ازنحوه تنظيم .استMW3آنآدرسويورودكه تگ آن بصورتسرعت موتور
   .نشان داده شده است)55
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  )54-12(شكل

  
  )55-12(شكل

  
شيء Graphic IO Field:  Start Screenنصب هايبراي نمايش شكلGraphic IO Fieldك عدد شيءيروي صفحه نمايش

Right_ ArrowوLeft_ Arrowآدرس تگ آنكهوجود داردبراي نشان دادن جهت حركت موتورM12.2ايننحوه تنظيم. است
 .نشان داده شده است )56- 12(شكلدرشيء

  
  )56-12(شكل

  
دبراي روشن و خاموش كردن درايور موتور وجوSwitchيك عدد شيءStart Screenروي صفحه نمايش :Switchشيءنصب

  .نشان داده شده است)57- 12(شكلنحوه تنظيم اين شيء در. استM10.0و آدرس آنon_offدارد كه نام تگ اين شيء

  
  )57-12(شكل

Button:  Start Screenشيءنصب بهStart screenاز صفحه نمايشپرشبرايButtonيك عدد شيءروي صفحه نمايش
 .ده شده استداننشا)58- 12(شكلدارد كه نحوه تنظيم اين كار براي رخداد كليك دروجودSection_0صفحه نمايش
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  )58-12(شكل
  

شش،نشان داده شده است )59- 12(شكلكه درSection_0 Screenدر روي صفحه نمايش :Section_0صفحه نمايشاشياي
اشياءايننوعسههركههستندText Filedاز آنهاي ديگرو دو تاSwitchيديگر وButtonهايكي از آنكه دنشومينصبشيء
يكعالوه بر اين سه شيدر اين صفحه .اندتوضيح داده شدهدر آن بخشهانحوه تنظيم آن وبودهموجوديصفحه نمايش قبلدر

براي مشاهده جهت حركت) Symbolic IO Field(يك خروجي نوشتاريوسرعت موتور،نمايشبراي) Bar(ايميلهنمايشگر
Simple Objectهر يك از اين اشياء با موش .تاسآمدهزيردرشيءدواينيماتظتننحوهكه. شوندمينصبموتور واره از بخش

كه برايButtonشيء. شوندبه اين صفحه انتقال داده شده و سپس در پنجره خواص مربوطه به هر يك تنظيمات الزم انجام مي
در موقع ايجاد،ندهستSection_0براي نمايشText Fieldو شيءStart ScreenصفحهبهSection_0از صفحهكردنپرش

 .دنشوينصب و تنظيم مروي اين صفحهافزارتوسط نرمهاصفحه نمايش

  
  )59-12(شكل

  
بصورتسرعت موتوربراي نمايشMotor_ Speedبا تگBarيك عدد شيءSection_0روي صفحه نمايش :Barشيءنصب

  .نشان داده شده است )60- 12(شكلاين شيء درنحوه تنظيم. استMw7اين تگوجود دارد كه آدرساينمودار ميله

  
  )60-12(شكل
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شئ هايبراي نمايش متنSymbolic IO Fieldيك عدد شيءSection_0روي صفحه نمايش :Symbolic IO Fieldنصب 

RightوLeftاينتگناموجود دارد كهنشان دادن جهت حركت موتوربه منظورRight_ Left M12.2و آدرسشيء . استآن
.نشان داده شده است )61-12(شكلنحوه تنظيم اين شيء در شكل

  

  
  )61-12(شكل

HMIدستگاهبهپس از رفع اشكال احتماليوكردهبررسيRuntimeبرنامهبكارگيريباآنراابتدا،HMIبرنامهاز آماده شدنپس

  .بررسي كنيدPLCبا برنامهپس از انتقال نحوه عملكرد برنامه را در ارتباط .كنيدمنتقل
  

  Runtimeبا برنامهپروژهHMI بررسيجهتSimatic managerسيموالتوربرنامه براي :PLCبرنامه براي سيموالتور

طراحي شدهبرنامهمنتقل كرده و عملكردPLCبرنامه زير را بهدر حالت واقعيHMIبكارگيريبراي :واقعيPLCبرايبرنامه
HMI    .بررسي كنيدبا اين برنامهدر ارتباطرابراي
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   :برنامهتوضيح

  .كندتغيير پيدا ميCPUبا كالكدر شبكه يك، بوسيله يك شمارنده باال شمار سرعت موتور بتدريج
  . كندكننده سرعت موتور را پس از به ماكزيمم رسيدن صفر ميدر شبكه دو، بوسيله يك مقايسه

  .كندرا عوض ميرسد جهت حركت موتوربطور متوالي با هر بار كه سرعت موتور به ماكزيمم ميو چهاردر شبكه سه
  .شوندمنتقل ميMW14موتور به حافظه1راه اندازهاي مربوط به تنظيم، بيتپنجدر شبكه
MW14 هايبيتبه يكي ازموتور، بيت تغيير جهتششدر شبكه   . شودميمنتقلحافظه

  . شودميمنتقلMW14حافظههايبيتيك ازبهموتورon-offدر شبكه هفت، بيت
MW14  ،هشتدر شبكه   .شوندمنتقل ميموتوراندازراهبهحافظه
  . شودانداز موتور منتقل ميشده و نتيجه به راهضرب100مقدار مربوطه به تنظيم سرعت موتور در ،نهدر شبكه

  دنشومنتقل ميMW40آدرسهاي وضعيت موتور از راه انداز موتور بهبيت ،در شبكه ده
مربوطهTagآدرسبهنمايشبرايMW40هايت حركت موتور از مجموعه بيتوضعيت جهبيت ،در شبكه يازدهم

)M12.2 (شوديمنتقل م.  
جهت نمايش به100مقدار سرعت موتور از راه انداز موتور دريافت و پس از تقسيم شدن بر ،سيزدهودوازدهدر شبكه

هاي حركت موتور منفي است در شبكهتچون مقدار سرعت در يكي از جه. شودمنتقل مي )MW7(مربوطهTagآدرس
  .شودمثبت ميHMIدرجهت نمايشمقداراينسيزدهم
هايآدرسبه) OB1_DATE_TIME#(آناز متغيرهاي محليPLCمقادير مربوطه به تاريخ و زمانچهاردهمدر شبكه

Tagيها MD30   . شوندمنتقل ميMD34ومربوطه

  

                                                                                                                                                    

1 Driver 
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