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تهيه و تنظيم : شاركنترل 



 

 

 به نام خدا

 معرفی و آموزش محصوالت دلتا

 قسمت اول

میالدی در کشور تایوان تاسیس شد. این شرکت با تولیدات متنوع خود در زمینه برق و  1791شرکت دلتا الکترونیک در سال 

 انرژی های سبز فعالیت خود را گسترش داده و هم اکنون به عنوان شرکتی بین المللی در دنیا شناخته میشود. 

 این شرکت هم اکنون در اکثر کشورهای دنیا فعالیت داشته و نمایندگانی در سراسر کره خاکی از جمله ایران دارد.

 1791شرکت کامیاب مرام ، نمایندگی رسمی و انحصاری محصوالت دلتا الکترونیک در ایران میباشد که کار خود را از سال 

دارد. این شرکت هم اکنون از جمله مطرح ترین  ایران اسیون صنعتی درشمسی آغاز کرده و سهم مهمی در ارائه خدمات اتوم

 شرکتها در زمینه اتوماسیون صنعتی کشور میباشد.

 اگرچه کمپانی دلتا دارای محصوالت متنوعی میباشد اما از محصوالت اصلی دلتا میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

PROGRAMABLE LOGIC CONTROLLER ( PLC ) - 1 

HUMAN MACHINE INTERFACE  ( HMI ) - 2 

INVERTER ) - 7  VARIABLE FREQUENCE DRIVE ( 

SERVO SYSTEMS - 4 

ENCODER - 5 

CNC CONTROLER - 6 

 

 بپردازیم. ها HMIها وPLCطبقه بندی شده ی  در این بخش قصد داریم تا به مشخصات فنی و آموزش با یاری خداوند 

 PLCقسمت اول: 

 ( شرکت دلتا دارای تنوع زیادی میباشند.(PLCبرنامه پذیر کنترل کننده های منطقی 

 این محصوالت با توجه به نوع و قدرت پردازش و عواملی از این قبیل دسته بندی میشوند.

 مشخصات فنی محصوالت در یک فایل ضمیمه به صورت کلی ارسال خواهد شد.

 

 آمــــــوزش: بخش اول

 آشنایی با نرم افزار:

 های دلتا دو نرم افزار ارائه شده است:PLCی برای برنامه ریز

1 – WPL SOFT  این نرم افزار برای برنامه نویسی در :PLC های دلتا بجز سریAH555 .استفاده میشود 

 های دلتا در حال حاضر در حال تست شدن توسط کمپانی در صنایع مادر میباشد.PLCاز  AH555نکته : سری 

2 – ISP SOFT  برای برنامه نویسی کلیه : این نرم افزارPLC های دلتا اعم از سریAH555 .مورد استفاده قرار میگیرد 

 که فراگیر بوده و عمومیت بیشتری دارد بپردازیم. WPL SOFTدر این سری از آموزش قصد داریم تا به آموزش نرم افزار 

 ایگان قابل دانلود است.این برنامه در سایت کمپانی دلتا یا شرکت شارکنترل یا دلتا کاران به صورت ر

 

 

 

 



 

 

 

 

 آشنایی با محیط برنامه :

 پس از دانلود و نصب برنامه با کلیک بر روی آیکون ایجاد شده، صفحه ای به شکل زیر باز خواهد شد.

 میباشد. WPLSOFTاین صفحه، صفحه اصلی برنامه 

 

 جهت برنامه نویسی، باید پروژه ای جدید ایجاد کرد. همانند اکثر برنامه های مورد استفاده در سایر برند ها، در این برنامه

را انتخاب کنید و یا از کلید  NEWدر باال سمت راست صفحه کلیک کرده و گزینه  FILEبرای این کار کافیست بر روی گزینه 

 استفاده کنید. CTRL+Nمیانبر 

 ای به شکل زیر نشان داده میشود.پس از باز کردن پروژه ی جدید پنجره 

 

 در این قسمت نام یا موضوع کلی واصلی برنامه نوشته میشود. مثال  "کارخانه کفش" – 1

 " را برنامه ریزی کنیم PLC "SV2مورد نظر را انتخاب کنید. در اینجا میخواهیم  PLC  نامقسمت باید  ندر ای – 2

 ضیح خواهیم داد. )فعال تغییر ندهید(در این قسمت نوع تنظیمات ارتباطی معرفی میشود که در قسمت های بعدی بیشتر تو – 7

 در این قسمت نام دقیق پروژه نوشته میشود. مثال " کفش ملی". در کل اختصاص نام به خود شما بستگی دارد. – 4

 را بزنید تا وارد فضای برنامه نویسی شوید. OKبعد از انجام عملیات گزینه  – 5

 ایجاد میشود.به شکل زیر  یپس از تایید این پنجره، پنجره های



 

 

 

در بین همکاران  (  ladderسی نردبانی )این دو پنجره مربوط به زبانهای برنامه نویسی هستند. از آنجایی که زبان برنامه نوی

 را بزرگ میکنیم. ladder diagram modeرا بسته و پنجره  instruction list modeمرسوم تر میباشد، لذا پنجره 

 

 امه آماده ی برنامه نویسی میباشد.حال برن

در این برنامه نوار ابزار موجود در باالی برنامه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در حقیقت میتوان گفت مهمترین نوار در 

 نوار انجام میشود.میباشد که برنامه نویسی بواسطه این  WPLSOFTدر نرم افزار 

 

 همینطور که مالحظه میکنید عالئمی مانند کنتاکت باز، کنتاکت بسته و ... در این نوار موجود است.

 حال میخواهیم شروع به برنامه نویسی کنیم.

 

 

 

 

 

 



 

 

 WPLSOFTآشنایی با نرم افزار مخصوص پی ال سی های دلتا   

 میانبر دستور نوشتاری ماهیت شماتیک نوع المان

 تیغه باز

 

NORMALLY OPEN     LD F1 

 تیغه بسته

 

NORMALLY CLOSE    LDI F2 

 لبه باالرونده

 

RISING EDGE    LDP F7 

 لبه پایین رونده

 

FALLING EDGE     LDF F4 

 APPLICATION  دستورات
INSTRUCTIONS  

 F6 

 خروجی
 

OUTPUT COIL  OUT F9 

 خط واصل افقی
 

HORIZONTAL LINE  F8 

 خط واصل عمودی
 

VERTICAL LINE     F7 

 

 آشنایی با ورودی ها و خروجی ها :

X ورودی : 

M ورودی / خروجی : 

Y ورودی / خروجی : 

T  ورودی : 

C ورودی : 

 مقدماتی :دستورات 

در صورتی که خروجی توسط این دستور ست شود، پس از برداشتن دست از روی شاستی استارت ، خروجی همچنان فعال 
 میماند. این دستور جایگزین دستور خودنگهدار در برق صنعتی میباشد.

 به مثار رو برو دقت کنید: 

 

 برداریم خروجی همچنان فعال میماند مانند شکل زیر: X5در این مثال در صورتی که دست خود را از روی شاستی استارت 

 خروجی   میباشند.  Y5استپ               X1استارت               X5در این مثال 

 

SET : ست 

 استفاده کنیم: SETحال به جای سیستم صنعتی خودنگهدار در مدار میخواهیم از دستور 

 

 خروجی همچنان فعال میماند: در صورت برداشتن دست از روی شاستی استارت



 

 

 

RST: ریست 

استفاده  RSTباید از دستور ریست  Y5استفاده شده ، برای غیر فعال کردن خروجی  SETنکته: در مثال فوق که از دستور 
 شود.

 

 

 

 

 مقــــــــصودی

 پایان قسمت اول

 

 

 



 

 

 به نام خدا

 دلتا PLCآموزش 

 قسمت دوم

آشنا  RSTو   SETآشنا شدیم و نحوه کار با نرم افزار، برخی تیغه ها و دستورات  WPLSOFTدر قسمت قبل با نرم افزار 

 شدیم.

 قبیل تایمر ها و کانتر ها آشنا شویم.در این بخش میخواهیم با دستوراتی از 

 وجود دارد. F6در صفحه اصلی برنامه و در نوار ابزار گفته شده در قسمت قبل ، آیکنی به شکل بیضی با کلید میانبر 

 

 تایمر ها : – 1

از از آنها های دلتا ، دستوراتی بر پایه زمان سنجی موجود است که در این قسمت به معرفی برخی PLCبرای برنامه نوسی 

 میپردازیم.

  دستورTMR : 

( میباشد. با استفاده از این دستور میتوان   TMRاولین دستور و پر کاربرد ترین دستور زمانسنجی ، دستور تایمر )

 تایمرهای تاخیر در وصل یا تاخیر در قطع را ساخت .

فعال  Y0ثانیه خروجی  10( بعد از  X0**میخواهیم برنامه ای بنویسیم که بوسیله ی آن با فعال کردن ورودی ) مثال 

 شود.

 

میشوید. این پنجره شامل تمامی دستورات موجود در   APPLICATION INSTRUCTIONSبا زدن این آیکن وارد صفحه ی 

 شکل زیر (برنامه نویسی میباشد. ) جهت  WPLSOFTبرنامه 

 

 همانطور که مالحظه میکنید در سمت چپ پنجره باز شده لیستی به صورت طبقه بندی شده از دستورات موجود است.

در صورتی که شماره ی دستور مورد نظر را میدانید در این قسمت آنرا وارد کنید اما حفظ کردن شماره ی دستورات کمی  – 1

 است. مشکل بوده و امکان اشتباه در آن زیاد

 در این قسمت میتوانید نام دستور مورد نظر خود را تایپ کنید تا نماید داده شود. – 2



 

 

در نظر داشته باشید که تایمر ها دارای تیغه ی داخلی هستند و بعد از محاسبه ی زمانی که کاربر قرار میدهد، این تیغه  – 3

 تغییر وضعیت میدهد.

( یا عددی متغیر  Kری را برای شمارش اختصاص داد. این مقدار میتواند عددی ثابت ) برای تایمر مورد استفاده باید مقدا – 4

(D باشد. تمامی اعداد ثابت در دلتا با پیشوند )K .نشان داده میشوند 

 موجود است. PLCشماره این تیغه ها طبق جدول موجود در فایل منوال مختص به هر  - 5

مراجعه شود  PLCباشید که تایمرها طبق شماره ی تیغه مورد استفاده ) به فایل منوال برای مقدار دهی باید در نظر داشته  – 6

" را "14SS2نوع  PLCبرای مثال در عکس زیر قسمتی از جدول خصوصیات تایمرهای ( دارای ضرایب متفاوت هستند. 

 مالحظه میکنید.

 

 در این قسمت میتوانید توضیحات مربوط به دستور را مالحظه کنید. – 7

 ، دستور نوشته خواهد شد. OKدر پایان با زدن گزینه  – 8

 (، مقدار تایمر صفر میشود.  TMRنکته: مهندسین گرامی در نظر داشته باشید که با قطع جریان ورودی دستور تایمر )

 ز حافظه های داخلی وجود داشته که در برنامه نویسی بسیار کاربردی هستند.نی دلتا های PLCمانند سایر برند ها در 

، جهت مراجعه موجود  PLCنمایش داده میشوند نیز مانند تایمرها ، در جدول مشخصات هر  Mاین حافظه ها که با حرف 

 ( 14SS2 PLCهستند. ) مانند شکل زیر 

 

 خواهیم پرداخت.در ادامه بیشتر به بحث در رابطه با حافظه ها 

 

از این پس برنامه نویسی را به صورت تایپ کردن انجام خواهیم داد تا سرعت برنامه نویسی را افزایش دهیم. دستورات 

 نوشتاری در قسمت قبلی آموزش در جدول نمایش داده شد.

 استفاده میکنیم . k100دارد. لذا در برنامه از عدد  100msاستفاده شده است که ضریب  T0در اینجا از 

 ثاینه خواهد شد. 10میلی ثانیه ضرب شود، حاصل  100در ضریب  100وقتی عدد ثابت 

LD X0→  SET M0→   

LD M0→  TMR T0 K100→   

LD T0→  SET Y0→   

 (  استفاده شده است.   →بجای اینتر از عالمت )



 

 

   دستورATMR  : 

است،  TMRمیباشد که تا حدودی شبیه به دستور  ATMRدومین دستور پر کاربرد در میان دستورات زمانسنجی، دستور 

 با این فرق که از این دستور میتوان مستقیما خروجی گرفت.

 میخواهیم مثال قبلی را با این دستور برنامه نویسی کنیم:

 
 فرم نوشتاری برنامه باال:

LD X0→  SET M0→   

LD M0→  ATMR T0 K100→  SET Y0→  

  دستورTRD: 

 استفاده میشود. PLCاین دستور برای خواند زمان داخلی 

 رجیستر اشغال میشود. 7باید در نظر داشت که این دستور با استفاده از این دستور تعداد 

بیتی ای وجود دارد که میتوانند همانند ظرفی که مقداری درونشان ریخته میشود، عمل  16های دلتا حافظه های PLCنکته: در 

 نشان داده میشوند. Dکند. به این حافظه ها رجیستر گفته میشود و با حرف 

 ود است.موج PLCاین رجیستر ها نیز مانند حافظه های داخلی، دارای ترتیبی میباشند که در فایل منوال هر 

 داریم: PLC 14SS2برای مثال در 

 

که در دستور تایمر قرار دادیم از رجیستر  K100گفته شده در باال ، میتوان به جای عدد ثابت تایمر برای نمونه در مثال های 

D0  استفاده کنیم. در این حالت با قرار دادن آدرسD0  درHMI  به صورتNUMERIC ENTERY در  ، میتوان هر مقداری را

 در ادامه به بررسی بیشتر رجیسترها خواهیم پرداخت. تایمر قرار داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 را به شکل زیر بنویسیم. TRDرا بخوانیم. برای این کار کافیست دستور  PLCمیخواهیم تاریخ داخلی 

 

ریخته میشود. محتوای این رجیستر ها   D6تا  D0خوانده شده و در رجیسترهای  PLCتاریخ  X0در این مثال با فعال شدن 

 عبارتند از :

D0 سال : 

D1 روز های هفته : 

D2 ماه : 

D3 هفته : 

D4 ساعت : 

D5 دقیقه : 

D6 ثانیه : 

 را مشاهده نمود. PLCفراخوانی کرد و تاریخ  HMIپس از نوشتن این برنامه، میتوان رجیستر ها را در 

 

  دستورTWR : 

استفاده میشود. برای استفاده از این دستور به شکل زیر  PLCبوده و برای تنظیم زمان صحیح  TRDاین دستور عکس دستور 

 عمل میکنیم:

 

 ذخیره میشود. PLCدر حافظه ی  15:27:30ساعت  2003آگوست سال  11تاریخ سه شنبه  X0با فعال شدن 

 

 

 

 



 

 

  دستورHOUR : 

ستور میتوان میزان روشن یا خاموش بودن یک خروجی را بر این دستور به ساعت سنج معروف است. با استفاده ازاین د

 حسب ساعت دید. به مثال زیر توجه کنید:

 

  M0 ساعت، 10بعد از گذشت  HOURروشن میشود. دستور  )مثال واترپمپ (  Y0خروجی ،  X0در این مثال با فعال شدن 

 را فعال میکند و باعث خاموش شدن پمپ جهت سرویس میشود.

 ذخیره میشود. D1و مقدار ثانیه در رجیستر  D0در این دستور مقدار ساعت در رجیستر 

  دستورTCMP : 

 با زمان تنظیمی استفاده میشود. PLCبرای مقایسه زمان داخلی از این 

 به این مثال توجه کنید:

 

 ریخته میشود. D6تا  D0خوانده شده و درون رجیستر های  PLCتوضیح : در خط اول این برنامه تاریخ داخلی 

 در نظر داشته باشید که 

D4  ساعت 

D5 دقیقه 

D6  ثانیه  را نشان میدهند و ما میخواهیم ساعت ، دقیقه و ثانیه را مقایسه کنیم. لذا در خط دوم ازD4  استفاده میکنیم که

 شروع ساعت، دقیقه و ثانیه است.

 ( به ترتیب زیر اجرا کرد. SIMULATORساز ) برای بررسی صحت کارکرد برنامه میتوان آنرا بصورت شبیه

 برای حالت شبیه ساز به ترتیب زیر عمل میکنیم.

 

 با فعال کردن این گزینه میتوان برنامه را به صورت شبیه سازی شده و بدون نیاز به سخت افزار، تست کرد.

( استفاده کرد. در سری جدید لپ تاپ ها این درگاه RS232باید از کابل سلایر ) PLCانلود کردن برنامه بر روی دبرای آپلود و 

میتوان از تبدیل  PLCو  PCوجود ندارد و فقط بر روی لپ تاپ های صنعتی تعبیه شده است لذا برای برقراری ارتباط میان 

RS232  بهUSB .ر میکند.این مبدلها ساخت کمپانی دلتا بوده و براحتی با کامپیوتر و لپتاپ ارتباط برقرا استفاده کرد 



 

 

 پایان قسمت دوم

  مقـــصودی

01127668561 

 



 09127668561                                                                                       کنترل  آموزش  فروش  پروژه   پشتیبانیـــارش

 

 به نام خدا

 دلتا PLCآموزش 

 قسمت سوم

 :کانترها 

 ها هستند.PLCبه جرات میتوان گفت کانترها جزء پرکاربرد ترین دستورات در برنامه نویسی 

 های دلتا نیز کانترهای مختلفی برای کاربردهای متفاوت وجود دارد. PLCدر 

 در کل کانترها به بخش های زیر تقسیم میشوند:

 بیتی 16کانتر های * 

 بیتی 22کانتر های * 

 * کانتر های سرعت باال

 * کانتر های نرم افزاری

 * کانترهای سخت افزاری

بیتی  16بود، این عدد یک عدد  22767 – 22768-حافظه بین بازه ی نکته : اگر مقدار صحیح عددی در یک رجیستر یا 

 است. 

 نمایش داده میشود. Cکانتر نیز مانند تایمر دارای تیغه داخلی میباشد با این فرق که این تیغه در کانتر با 

 PLCکانتر ها نیز مانند تایمرها ، رجیسترها، حافظه های داخلی و... دارای جدول مشخصات در فایل منوال مختص هر 

 آورده شده است.(  11SS211Rمیباشند. در زیر نمونه جدول کانتر ها به تفکیک نوع کانتر ) 

 

 

 اه فعال شودسط سنسور، خروجی دستگمحصول تو 10مثال: میخواهیم به ازای شمردن تعداد 

(  C0پالس به کانتر ارسال شود ( تیغه داخلی کانتر )  10بار روشن و خاموش شود )  X0 ، 10 در این برنامه در صورتی که 

 را روشن میکند. Y0فعال شده و خروجی 

 یب ندارد.( است که این مقدار، یک مقدار حقیقی میباشد و ضر K10نکته : مقدار تعیین شده برای کانتر در مثال باال )
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 مثال ترکیبی :

در اکثر صنایع یک فعالیت خاص به صورت تکراری انجام میشود. میخواهیم با فعال کردن یک ورودی، یک خروجی به 

 صورت دائم روشن و خاموش شود. )چراغ چشمک زن (

 

 Y0ثانیه روشن بودن میتوان از تیغه 2ثانیه خاموش است. برای 2ثانیه روشن و  Y0  ،2نکته: در این برنامه خروجی 

ثانیه  2استفاده کرد و تایمر را فعال نگه داشت ) مقدار تایمر با قطع جریان ورودی صفر میشود( اما برای محاسبه ی 

تیغه ی آن برای فعال نگه داشتن تایمر  ( استفاده کنیم و با ست کردن آن ، ازM خاموشی میبایست از یک حافظه ی داخلی )

 ثانیه خاموشی استفاده کنیم. 2برای محاسبه 

این حافظه داخلی بعد از انجام کار باید ریست شده تا برنامه برای سیکل اسکن بعدی آماده باشد لذا این حافظه در خط دوم ) 

 فعال نیست ( ریست میشود. Mجایی که 

بار خاموش و روشن شدن ، کل سیستم  5تعمیم داده و از یک کانتر استفاده کنیم تا در صورت حال میخواهیم برنامه ی باال را 

 خاموش شود.

 

در حال روشن و خاموش شدن است. بنابراین به ازاء هر بار روشن و خاموش شدن ، یک پالس به  Y0در این برنامه خروجی 

را ریست میکند.  M0و  Y0( ، تیغه کانتر فعال شده و K5م شده )ارسال میکند. با رسیدن مقدار کانتر به عدد تنظی C0کانتر 

 همچنین خود کانتر را هم ریست کرده تا برای استارت بعدی مقدار درون آن صفر باش
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  دستورINC و DEC  : 

گاهی اوقات نمیخواهیم تعداد مشخصی محصول تولید کنیم و فقط میخواهیم بدانیم در کل چند محصول تولید کرده ایم. در این 

 برای شمارش نزولی استفاده کرد. DECبرای شمارش صعودی و از  INCموارد میتوان از دستور 

لبه باالرونده یا پایین رونده استفاده شود تا فقط یک پالس هنگام استفاده از این دستور باید از ورودی با در نظر داشته باشید 

در هر تحریک به دستور برسد. شمار میتوانید این برنامه را بدون استفاده از تیغه با لبه باالرونده یا پایین رونده استفاده کنید 

 تا موضوع و دلیل لزوم استفاده از لبه در تیغه را متوجه شوید.

به صورت یک تیغه با لبه  ی شمااین تیغه ، تنها یک پالس از خود عبور میدهد. تصور کنید که ورود:  LDPلبه باالرونده 

متصل است. وقتی این شاستی را فشار میدهید همزمان با فشرده شدن یک پالس  یک شاستی استارت باالرونده است و به

شار دادن شاستی ، اتفاقی رخ نمیدهد ولی هنگام رها کردن ( استفاده کنید، با فLDFارسال میشود. حال اگر از لبه پایین رونده )

  شاستی یک پالس ارسال میشود.

 به مثال زیر توجه کنید:

 

 یک عدد اظافه میشود. D0ارسال میشود و مقدار رجیستر  INCیک پالس به دستور  X0به ازای هر بار فعال شدن 

 : مقایسه کننده ها 

مقداری را با مقداری دیگر مقایسه کنیم. برای مثال میخواهیم اگر تعداد محصولی که تولید در برنامه نویسی گاهی نیاز است که 

کردیم ) از جلوی سنسور عبور کرده ( بیشتر از یک مقدار مشخص شد، دستگاه خاموش شده و آالرم مخصوص سرویس و 

ا تعیین کردیم بیشتر یا کمتر یا مساوی بود، نگهداری به صدا در آید. یا مثال میخواهیم اگر مقدار دمای محیط از دمایی که م

 خروجی متناسب با آن وضعیت فعال شود. در این مواقع میتوان با استفاده از دستورات مقایسه کننده این کار را انجام داد.

 اده کرد.های دلتا انواع مقایسه کننده ها موجود است که میتوان برای راحتی کار از آنها استفPLCبرای برنامه نویسی در 

 در این قسمت قصد داریم تا به تعدادی از این دستورات مقایسه کننده بپردازیم.

 :  LD دستورات مقایسه ای بر پایه ی – 1

 این دستور دارای انواع مختلف بوده و به شکل های زیر مورد استفاده قرار میگیرد.

 LD= 

 LD< 

 LD> 

 LD<> 

 LD<= 

 LD>= 
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 زیر توجه کنید: ترکیبی این دستور به مثالبرای درک بهتر 

 خودرو میباشد 10پارکینگی را در نظر بگیرید. ظرفیت این پارکینگ 

 تعبیه شده تا تعداد خودرو های ورودی را بشمارد. X0در ورودی پارکینگ سنسور 

 تعبیه شده تا تعداد خودروهای خروجی را بشمارد. X1در خروجی پارکینگ نیز سنسور

 فعال میشود.تعداد خودروی باقی مانده در پارکینگ توسط دستورات مقایسه کننده مقایسه شده و خروجی متناسب 

متصل است فعال   که به تابلوی "وارد شوید" Y0خروجی  خودرو کمتر باشد 10از  ،که تعداد خودرو در پارکینگ یدر صورت

 میشود.

که به تابلوی "ظرفیت تکمیل است"  Y1خودرو باشد خروجی  10ا مساوی در صورتی که تعداد خودرو در پارکینگ، بیشتر ی

 متصل است فعال میشود.

 

 ظرفیت پارکینگ است. D0در این مثال 

 CMPدستور  – 2

 این دستور نیز یکی دیگر از دستورات مقایسه ای میباشد. 

 فعال میشود. Y0( باشد خروجی اول  K10کمتر از عدد ثابت تعیین شده ) D0در این مثال در صورتی که عدد داخل رجیستر 

 فعال میشود. Y1( باشد خروجی دوم K10برابر با عدد ثابت تعیین شده ) D0در صورتی که عدد داخل رجیستر 

 فعال میشود. Y2( باشد خروجی سوم K10بیشتر از عدد ثابت تعیین شده ) D0در صورتی که عدد داخل رجیستر 

 

 

 



 09127668561                                                                                       کنترل  آموزش  فروش  پروژه   پشتیبانیـــارش
 

 Y2و  Y1و  Y0استفاده شده است. باید این را در نظر بگیرید که این دستور خروجی های  Y0در آخرین قسمت این دستور از 

 را اشغال میکند.

استفاده شده است که در بحث های مربوط به حافظه های خاص به آن  M1000همچنین در ابتدای برنامه میبینید که از 

 خواهیم پرداخت.

 

 : ZCPدستور  – 2

 این دستور هم یکی از دستورات مقایسه میباشد.

 این دستور، دستور مقایسه ی ناحیه ای میباشد.

 به مثال زیر توجه کنید:

 مقایسه کنیم. K100  و K10را با دو عدد  C10در این مثال میخواهیم مقدار خوانده شده توسط کانتر 

 روشن میشود Y0کمتر بود  10در صورتی که مقدار شمرده شده توسط کانتر از عدد ثابت 

 روشن میشود Y1بود ،  100تا  10در صورتی که مقدار شمرده شده توسط کانتر مساوی یا بین اعداد 

 روشن میشود. Y2بزرگتر بود،  100در صورتی که مقدار شمرده شده توسط کانتر از عدد ثابت 

 

 

 

 تماس بگیرید. 09127668561صورت داشتن هرگونه سوال در رابطه با مباحث گفته شده میتوایند با شماره در 

 پــــــــــایان قسمت سوم

 مقصودی    

 شار کنترل
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 به نام خدا

 دلتا PLCآموزش 

 قسمت چهارم

 های دلتا بپردازیمPLCدر این بخش میخواهیم به معرفی برخی دستورات پر کاربرد در برنامه نویسی 

  دستورALT : 

با تحریک ورودی این دستور ، وضعیت خروجی تغییر میکند. یعنی اگر خروجی روشن باشد، خاموش شده و اگر خاموش 

 باشد، روشن میشود.

 به مثال زیر توجه کنید:

 

 

 :ستورات ریاضی 

 در برنامه نویسی دلتا دستورات متعدد ریاضی وجود دارد اما در این قسمت قصد پرداختن به چهار عمل اصلی ریاضی را داریم.

 ( :ADDدستور جمع ) – 1

 

 

 D1با هم جمع شده و در رجیستر  25و  00مقادیر ثابت  X1همانطور که در تصویر باال مشاهده میکیند با فعال شدن ورودی 
 ریخته میشود.

 

 D0شده و جواب درون رجیستر  K10تقسیم بر عدد ثابت  K100در این دستور مقدار عدد ثابت  X0با فشار دادن شاستی  
 ریخته میشود.

 

 

 عمل میکنند.( نیز مانند دستورات فوق MUL( و ضرب)SUBدر نظر داشته باشید دستورات تفریق)
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 د( ستور ریست ناحیه ایZRST: ) 

( کنیم. برای کم حجم شدن برنامه میتوانیم از RSTگاهی در برنامه نویسی الزم است تا چندین خروجی را به یکباره خاموش )

 دستور ریست ناحیه ای استفاده کنیم.

 به مثال زیر توجه کنید:

 

 

تمامی خروجی ها ریست میشوند. در این دستور کافیست اولین خروجی و و آخرین خروجی را  X1در مثال فوق با فعال شدن 

 وارد کنید تا برنامه تمامی خروجی های درون این بازه را ریست کند. ZRSTدر دستور 

 شوند.ریست  M10تا  Y0توجه داشته باشید که در این دستور خروجی ها باید از یک نوع باشند. یعنی نمیتوان گفت از 

 

  دستورMOV  : 

این تابع ، یک تابع انتقال است. یعنی در صورتی که بخواهیم مقدار درون یک رجیستر را ، به درون رجیستری دیگر انتقال 

 دهیم ، میتوانیم از این تابع استفاده کنیم.

 به مثال زیر توجه کنید:
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 د(ستور تبدیل اعداد صحیح به اعشاریFLOATING: ) 

با آنها سرو کار داریم همیشه به صورت صحیح نیستند. ممکن است در برخی موارد  PLCاعدادی که در برنامه نویسی 

 نیاز به نشان دادن اعداد با دقت باالتری داشته باشیم. 

 از این رو در این قسمت تبدیل اعداد صحیح به اعداد اعشاری را آموزش میدهیم. به مثال زیر توجه کنید:

 

 حات دستور :توضی

M1000  این حافظه، یک حافظه ی خاص بوده که با :RUN  شدنPLC  ( 1تبدیل به  0تیغه ی آن بسته میشود. )بیت

 میشود.

 ریخته میشود. D10ر جمع شده و جواب در رجیستر با یکدیگ 29و  00خط اول : دو عدد ثابت 

ریخته  D0( ، جمع شده و جواب درون رجیستر 59) D10با مقدار ریخته شده درون رجیستر  07عدد ثابت  خط دوم :

 میشود.

 FLTخط سوم : استفاده از دستور 

 بیتی تبدیل میکند. 02ه عدد اعشاری بیتی را ب 16، دستوری است که اعداد صحیح FLTدر نظر داشته باشید دستور 

 بیتی. 02میباشد اما برای اعداد  DIVکه همان دستور تقسیم  DEDIVخط چهارم : استفاده از دستور 

یتی بوده و برای اینکه بتوان از این ب 16 ، توابعی DIVو  ADD   ،SUB  ،MUL نکته : توابع ریاضی گفته شده مانند

 بیتی تبدیل شوند. 02بیتی استفاده کرد، باید توابع نیز به توابع  02توابع برای اعداد 

 اظافه کینم. DEبیتی کافیست به اول هر کدام از این توابع  02برای تبدیل این توابع ، به توابع 

ADD……..DEADD 

SUB………DESUB 

MUL……..DEMUL 

DIV……….DEDIV 

بیتی به شمار میروند لذا برای تقسیم کردن آنها بر یک عدد، باید از  02توجه داشته باشید اعداد اعشاری جزء اعداد 

 بیتی استفاده شود )خط چهارم (. 02دستور تقسیم 

اعشاری تغییر دهیم. برای این کار به بعد از انجام این مراحل و نوشتن دستورات مربوطه، باید نمایش عدد را نیز به صورت 

 : شکل زیر عمل میکنیم

 در باالی برنامه شوید  VIEWوارد گزینه  *

 کلیک کنید. MONITORING DATA FORMATگزینه روی  *

 را انتخاب کنید.  FLOATاز منوی باز شده گزینه ی * 
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 : شود باید به شکل زیر عمل کنید نشان دادهعشار بعد از ابرای محاسبه اینکه تا چند عدد 

 در باالی برنامه شوید  VIEWوارد گزینه  *

 کلیک کنید FLOATING FORMAT SETTING* روی گزینه 

 

 نوشته شده ، میتوانید تعداد ارقام بعد از اعشار را تعیین کنید. 1در قسمت ی که عدد 

 

 پایان قسمت چهارم

 مقصودی
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 به نام خدا

 دلتا  PLCآموزش 

 قسمت پنجم

 ( صحبت کنیم.CALLدر این بخش قصد داریم تا در مورد دستور فراخوانی )

این دستور میتوان برنامه را مواقع خاص انجام شوند. در کل با برخی مواقع در برنامه نویسی الزم است که دستوراتی در 

 قطعه بندی کرد تا با تحریک یک وردی خاص یک قسمت خاص از برنامه اجرا شود.

 به مثال زیر توجه کنید:

 

برنامه فوق را نوشته و به صورت شبیه ساز تست کنید تا بتوانید به بهترین شکل  ،را دارید WPLSOFTدر صورتی که برنامه 

 را درک کنید. CALLنحوه کار دستور فراخوانی 

را فعال کنیم تا خط  X0روشن کنیم ، ابتدا باید ورودی  X1را توسط ورودی  Y0بتوانیم خروجی در برنامه باال برای اینکه 

 فراخوانی شود. Y0مربوط به خروجی 

 کاربرد دارد.در برنامه باال از سه دستور فراخوانی استفاده شده است که هر دستور فراخوانی برای یک خط برنامه 
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 توضیح برنامه :

است را فعال  P1را که مربوط به دستور فراخوانی  X0را بتوانیم فعال کنیم ، ابتدا باید ورودی  X3برای اینکه بتوانید ورودی 

 کنیم.

نکته: در صورتی که برنامه ای میخواهید بنویسید که باید به صورت معمولی اجرا شود، باید این برنامه را قبل از دستور 

FEND  نوشته شود. برنامه هایی که بعد از دستورFEND .نوشته شوند و جزء دستورات فراخوانی نباشند خوانده نمیشوند 

 استفاده کرد تا پایان برنامه های فراخوانی شده مشخص شود. SRETاید از دستور بعد از پایان دستورات مربوط به فراخوانی ب

ی چراغ چشمک زن شروع را تحریک کرد تا برنامه  X3تحریک شود ، میتوان ورودی  X0در این برنامه زمانی که ورودی 

 با خاموش و روشن شدن کل برنامه ریست میشود. 1به کار کند و بعد از 

 پایان قسمت پنجم

 مقصودی 

0361 
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 به نام خدا

 دلتا PLCآموزش 

 قسمت ششم

 ) قسمت اول ( آنالوگ :

 ( هستند یا به صورت آنالوگ ) بازه پیوسته(.ON / OFFهای دلتا ورودی و خروجی ها یا به صورت دیجیتال ) PLCدر 

ندی آنالوگ و نحوه پیکرب تا اینجا برخی از دستورات دیجیتال پر کاربرد را بررسی کردیم. حال میخواهیم به بحث در مورد کارتهای

 کارتها و خواندن مقادیر مورد نیاز از کارتها بپردازیم.

 قبل از پرداختن به مبحث آنالوگ به معرفی کارت های دما و آنالوگ و دما میپردازیم:

 کارت های دما :

  00PT  00وTC  

 اخته میشوند. کارتهای آنالوگ با پسوندی که در نام آنها بکار میرود شن کارت های آنالوگ :

 ADفقط ورودی: 

 DAفقط خروجی : 

 XA:   ورودی و خروجی

 توضیح کارتها :

DVP 00PT-S  ورودی سنسور دما میباشد. سنسور هایی که این ماژول پشتیبانی میکند عبارتند از:  0: این ماژول دارای 

PT100       PT1000 

NI100        NI1000 

ورودی سیم برای سنسور میباشند. این کانال ها و ورودی ها به شرح زیر  0خود دارای  این ماژول در هر یک از چهار کانال

 میباشند:

 

 میباشد. FGو     -L+    L-    Iورودی میباشد که شامل  0همانطور که در شکل باال مالحظه میکنید ، هر کانال دارای 

متصل میشوند. از آنجایی که دو سیم دیگر  -Iو  -L و دوسیم دیگر به  +Lسه سیم ، سیم سفید رنگ به  PTدر سنسورهای 

 وصل میشود.  -I و -Lاز داخل اتصال کوتاه هستند، فرقی نمیکند کدام سیم به کدام یک از دو کانال 

DVP 00TC-S  این ماژول از انواع سنسور دمای ترموکوپل پشتیبانی میکند و دارای چهار ورودی سنسور دمای :

 ترموکوپل میباشد.

 

همانطور که در شکل باال میبینید هر کانال دارای چهار ورودی میباشد. برای اتصال سنسور به این کارت کافیست سیم سفید را 

 متصل کنید. -Lو سیم دیگر را به  +Lبه 
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DVP 06XA-S  این ماژول دارای چهار کانال ورودی برای سنسورهای آنالوگ و همچنین دارای دو خروجی آنالوگ :

 اشد.میب

 

CH1                     CH2                   CH3                   CH0                  CH5                  CH6 

Com I+ V+ Com I+ V+ com I+ V+ com I+ V+ com I+ V+ com I+ V+ 

 

 همانطور که در شکل میبینید این ماژول در هر کانال دارای سه ورودی میباشد.

و در صورتی که از نوع ولتاژی استفاده کردیم    COMو  +Iدر صورتی که سنسور مورد استفاده ما از نوع جریانی بود از 

 استفاده میکنیم. COMو  +Vاز 

 میباشند. 06XA( نیز مانند   AD/DAتوجه داشته باشید که ماژول های ورودی یا خروجی )

نوشته و اجرا میشوند و این محتویات و کنترل رجیستر های   FROMو    TOدر کل ، مبحث آنالوگ و دما توسط دو دستور 

 ن دو دستور در شرایط گوناگون میشوددرون این دو دستور است که باعث متمایز شدن این ای

 حال به بررسی این دو دستور میپردازیم:

FROM  این دستور برای خواندن مقادیر از کارت های آنالوگ و دما استفاده میشود. در مثال زیر سعی میکنیم تا بصورت :

 هرچه ساده تر، این دستور را شرح دهیم.

 

 میپردازیم: FROMی درون دستور در این مثال به توضیح در مورد عملوند ها

K0  این عملوند به معنای شماره کارت انالوگ بعد از سی پی یو میباشد. در این مثال کارت آنالوگ یا دما بالفاصله بعد از سی پی یو :

 قرار دارد. 

وجود داشته باشد اما کارت دیجیتال جزعی از سی پی یو به  SPیا  SM , SNنکته : ممکن است بعد از سی پی یو ، کارت دیجیتال 

 شمار می آید.

 
 

DVP-06XA 

 
 

DVP-00TC 

 
 

DVP-00TC 

 
 

DVP-16SP 

 
 

DVP-10SS 

در صورتی که ترتیب قرار گرفتن سی پی یو و کارت های دیجیتال و آنالوگ را به صورت باال در نظر بگیریم ، اولین کارت آنالوگ ، 

 میباشد. K0میباشد که شماره ی آن  00TCماژول 

 میباشد. K2دارای شماره  06XAو ماژول  K1دارای شماره  00TCبه همین ترتیب ماژول 

K6  در دستور باال :K6 .دومین عملوند میباشد 

 میباشد. به این عملوند کنترل رجیستر میگویند. FROMدومین عملوند مهمترین پارامتر در تنظیم دستور 

 میپردازیم: FROMبررسی انواع کنترل رجیستر ها در دستور  در ادامه به

برای شناختن و استفاده از کنترل رجیسترها  PDF MANUALتوجه داشته باشید که برای سهولت درکار میتوانید از فایل های 

 استفاده کنید.

 .در این قسمت قرار داده شده است 00PTیا کنترل رجیستر کارت دمای  CRبرای نمونه جدول 
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D0 .این رجیستر، رجیستری است که مقادیر خواسته شده در آن ریخته میشود : 

K1  این عملوند آخرین عملوند در دستور :FROM .میباشد 

ریخته میشود. در  D0باشد ، در آنصورت فقط مقدار کانال اول خوانده خواهد شد و در رجیستر  1عدد  Kبرای مثال اگر عدد مقابل این 

 ریخته میشود و همچنین مقدار کانال دوم نیز  D0باشد ، مقدار کانال اول خوانده میشود و در رجیستر  2عدد  Kصورتی که عدد مقابل 

باشد، مقدار کانالهای اول  0عدد  Kریخته میشود. به همین شکل اگر عدد مقابل این  D1خوانده شد و به صورت خودکار در رجیستر 

 ریخته میشود. D3 تا  D0چهارم خوانده شده و به صورت خودکار در رجیستر های تا 

استفاده  FROMرا بخوانیم بجای اینکه از چهار دستور  00PTدر واقع برای مثال در صورتی که بخواهیم هر چهار کانال کارت دمای 

تا  D0چهار کانال خوانده شده و درون چهار رجیستر مثل استفاده کنیم مقادیر  K0در آخر این دستور ، از  K1کنیم میتوانیم به جای 

D3 .ریخته شود 

 فقط خواندنی است و برای کانال های ورودی استفاده میشود. FROMنکته: دستور 

 10V    :0 – 2000 – 0در ورودی های ولتاژی کارت آنالوگ به ازای 

 10V – 0:  0000 – 0در خروجی های ولتاژی کارت آنالوگ به ازای 

 20mA – 20Ma  :-1000 – 1000-در ورودی های جریانی کارت آنالوگ به ازای 

 20mA  :0 – 0000 – 0در خروجی های جریانی کارت آنالوگ به ازای 

 

 

 

 

 پایان قسمت ششم )قسمت اول آنالوگ(

 مقصودی
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 نام خدابه 

 دلتا PLCآموزش 

 هفتمقسمت 

 ) قسمت دوم (آنالوگ 

این بخش میخواهیم به در را بررسی کرده و کانال های کارتهای آنالوگ را معرفی کردیم . FROMقسمت اول آموزش آنالوگ ، دستور در 

 و نحوه پیکربندی کارتهای آنالوگ و دما بپردازیم. TOبررسی دستور 

TO : ن دستور استفاده میکنیم که میخواهیم مقادیر یا دستوراتی را به این دستور به معنای نوشتن میباشد. زمانی از ایplc .انتقال دهیم 

( و نوع ولتاژی یا  00PT – 00TCدر مبحث آنالوگ نیاز است که تنظیمات کارت آنالوگ و سنسورها با یکدیگر از نظر نوع سنسور در ) 

 ارتفاع و... ( تنظیم گردد. –جریانی بودن در ) سنسور های فشار 

 در کارت آنالوگ ) نوع سنسور از نظر جریانی یا ولتاژی ( را مشخص کنیم.  MOD SETTINGبرای مثال میخواهیم 

 

 ( MPUبه معنای شماره کارت آنالوگ میباشد. ) اولین کارت آنالوگ بعد از  FROMهمانند دستور  K0در این مثال عملوند اول 

قرار  K1. در اینجا از کنترل رجیستر شماره یا کنترل رجیستر شناخته میشود CRشد و با نام عملوند دوم در این دستور مهمترین عملوند میبا

 دارد که به معنای مشخص نمودن نوع سنسور از نظر ولتاژی یا جریانی میباشد.

نوع ورودی و  باشد K1یا  K0عملوند سوم نوع ورودی یا خروجی را از نظر ولتاژی یا جریانی بودن مشخص میکند. این عملوند اگر 

 باشد، نوع ورودی و خروجی ولتاژی است. K3یا  K2خروجی ولتاژی است و اگر 

باشد، یعنی فقط کانال اول کارت آنالوگ ولتاژی میباشد.  K1میباشد. در اینجا اگر شماره این عملوند  FROMعملوند چهارم نیز مانند دستور 

ت که کانال اول و دوم کارت ولتاژی میباشد. و به همین شکل میتوان تمام کانال ها را باشد، به این معناس K2در صورتی که عدد این عملوند 

 ولتاژی یا جریانی تعریف کرد.

استفاده کنیم، یا بخواهیم از انواع مختلف سنسور از نظر در صورتی که بخواهیم از انواع مختلف سنسور از نظر ولتاژی یا جریانی) آنالوگ( 

کنیم، نیاز داریم تا تک تک کانال های ورودی و خروجی را متناسب با نوع سنسور تنظیم کنیم. برای این کار کافیست تا نوع )دما ( استفاده 

 مانند دستور زیر عمل کنیم:

 در قسمت نوار ابزار میشویم.  AUXILIARY SETUPرا باز کرده و وارد منوی WPLsoftابتدا نرم افزار 

 

 کارت آنالوگی که میخواهیم تنظیماتش را انجام دهیم را انتخاب میکنیم.در منوی باز شده باید شماره 
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 را میزینم. SETUPاز منوی زیر بازشو نوع کارت آنالوگ را انتخاب میکنیم و گزینه 

 

 WRITE REGISTERرا انتخاب میکنیم و سپس تیک گزینه  1از منوی سمت چپ، کنترل رجیستر شماره  )شکل باال ( در پنجره باز شده

 را میزنیم.

 را از نظر ولتاژی یا جریانی تنظیم کنیم. 06XAکارت هر یک از شش کانال میتوانید نوع ورودی و خروجی  3در قسمت 

دستور نوشتاری تنظیمات مورد نظر در سمت  ADD TO LISTو زدن گزینه  0همانطور که در شکل باال مشاهده میکیند بعد از مرحله 

 ( نوشته شده.5) قسمت راست و باالی صفحه 

 در این پنجره و پنجره بعدی، دستور به صورت خودکار در صفحه برنامه نوشته میشود. OKدر ادامه با زدن گزینه 

 

 

 اعمال کنیم. 06XA  ،5Vبرای مثال میخواهیم که در خروجی اول و دوم کارت 

جریانی تنظیم کنیم. برای تنظیم کردن مانند مراحل گفته شده در صفحات قبل برای این کار ابتدا باید نوع ورودی و خروجی را از نظر ولتاژی یا 

 عمل میکنیم.
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 این تنظیمات را اعمال میکنیم: TOبا استفاده از دستور 

 

 در دستور اول نوع ورودی و خروجی به صورت ولتاژی تنظیم گردید

 میشود.ولت در کانال اول و دوم خروجی اعمال  5در دستور دوم مقدار 

 میباشد 06XAنشان دهنده اولین خروجی درکارت آنالوگ  K10در دستور دوم کنترل رجیستر  

K2000  0000 – 0به ازای  5اعداد دیجیتال و آنالوگ در صفحه ولت میباشد. ) با توجه به مطالب گفته شده در مورد  5نیز نشان دهنده 

 درخروجی اعمال میشود. K2000  ،5Vعدد دیجیتال  در خروجی اعمال میشود. لذا با 10V – 0عدد دیجیتال 

 را اندازه گیری کنید. 06XAشما میتوانید با استفاده از یک دستگاه ولت متر دقیق میزان ولتاژ در خروجی کارت 

 

ورودی و خروجی آنالوگ تعبیه شده  CPUخواهیم پرداختم که بر روی خود (  EX-SXهای ) های سری PLCقسمت بعدی به برسی در 

 است.

 

 09127668561  مقصودی

1390 
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