نوع محصول و مدل  PLC :و HMIبا پورت اترنت

ناشر  :شرکت فنی و مهندسی کامیاب مرام

عنوان  :نحوه برقراری ارتباط بین  HMIو چند  PLCاز طریق اترنت

مقدمه :
در این فایل تنظیمات الزم جهت ارتباط چند عدد  PLCبا یک  ، HMIاز طریق پورت و کابل اترنت توضیح
داده خواهد شد.
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شبکه اترنت :
برای ایجاد یک شبکه که شامل یک  HMIبه عنوان  Masterو حداکثر  11عدد  PLCبه عنوان Slave
باشد  ،تمامی  PLCها و  HMIباید مجهز به پورت اترنت ( )LANباشند  .ارتباط بین  Masterو  Slaveها
از طریق کابل اترنت صورت می گیرد .
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Slave15
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 Masterمی تواند با حداکثر  11عدد  Slaveاز
طریق پورت اترنت در ارتباط باشد.

Slave2
PLC2

Slave1
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در صورتی که  PLCها مجهز به پورت اترنت نباشند و امکان اتصال ماژول از سمت چپ را داشته باشند ،
می توانید از یک ماژول  DVPEN01-SLاستفاده کنید  .همچنین می توانید از ماژول ریموت کنترل RTU-
 EN01به عنوان  Slaveاستفاده نمایید.

در ادامه  ،تنظیمات الزم برای برقراری ارتباط  HMIو  PLCها در برنامه  DOPsoftو  DCIsoftبا ذکر یک
مثال از ارتباط یک  )Master( HMIو دو عدد  PLCمدل  DVP12SEتوضیح داده خواهد شد.
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تنظیم  IPپی ال سی ها در برنامه : DCIsoft
وارد برنامه  DCIsoftشده و گزینه Search
پیدا کند.

را انتخاب کنید تا به طور اتوماتیک پی ال سی را

و یا اینکه می توانید در قسمت  Network Typeروی گزینه  Ethernetکلیک راست کرده و گزینه
 Configureرا انتخاب کنید  .سپس مانند شکل زیر تیک گزینه  DVP12SEرا فعال کنید تا
برنامه بتواند پی ال سی شما را جستجو کند.
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بعد از انتخاب نوع پی ال سی  ،برنامه  DCIsoftپی ال سی شما را پیدا کرده و به صورت زیر نمایش می
دهد :
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با دوبار کلیک کردن بر روی پی ال سی  ،پنجره تنظیمات  PLCگشوده می شود و می توانید تنظیمات
مطلوب را وارد نمایید.

 : Overviewنمایش  IPو MACآدرس  ،نام پی ال سی و Firmware
 : Basicتغییر  IPیا نام پی ال سی
 : Data Exchangeصفحه تنظیمات شبکه اترنت به صورت  Masterو Slave
 : RTU Mappingتنظیمات I/O Remote
: IP Filterقرار دادن یک فیلتر برای دیوایس های قابل اتصال به پی ال سی
 : Securityبخش امنیتی برای تنظیم پسورد

در صورت نیاز به تغییر  IPادرس پی ال سی  ،می توانید در بخش  IP ، Basicآدرس پی ال سی را تغییر
دهید.
در این مثال نباید  IPادرس هر دو پی ال سی یکسان باشد بنابراین برای  IP : 192.168.1.6 ، Slave1و
برای  IP : 192.168.1.7 ، Slave2تنظیم شده است.

Slave1

1

Slave2

بعد از اعمال تنظیمات الزم در پی ال سی ها  ،می توانید برنامه زیر را برای انها بنویسید.
PLC 1 :

PLC 2 :
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: WPLsoft  در برنامهStation Number  وIP تنظیمات
Option >> Communication Setting

PLC1 :

PLC2 :
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تنظیمات در برنامه : DOPsoft
ارتباط  HMIبا  PLCها از طریق پورت و کابل اترنت می باشد  .در پنجره Communication Setting
پورت اترنت را فعال کرده و  IPآدرس  PLCها را تنظیم می کنید .
مطابق شکل زیر با زدن گزینه ADD

می توانید تنظیمات مربوط به هر  PLCرا وارد نمایید .
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بعد از اعمال تنظیمات مربوط به پی ال سی ها باید در قسمت  Local Hostبرای هر دو پی ال سی IP ،
آدرس  HMIرا وارد نمایید.
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سپس در صفحه  HMIدو کلید  Maintend Bottonقرار دهید و به یکی آدرس  M0در پی ال سی اول
و به دیگری آدرس  M1در پی ال سی دوم را بدهید  .تنظیمات کلید ها مانند شکل زیر می باشد :
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سپس از دو نمایشگر  Multistate Indicatorبرای نمایش حاالت خروجی ها استفاده نمایید .

در آخر برنامه ای مشابه برنامه نشان داده شده در شکل زیر خواهید داشت :

می توانید با استفاده از کلید های  M1و ، M0خروجی های  Y0و Y1را کنترل کنید.
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شرکت فنی و مهندسی کامیاب مرام

تماس با ما :
تلفن :
021 : 66703344 , 66711526-7
آدرس سایت :
http://www.deltakaran.com
کانال تلگرام :
@delta_karan
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