نوع محصول و مدل  HMI :سری  Bو W

ناشر  :شرکت فنی و مهندسی کامیاب مرام

عنوان  :روش های برنامه ریزی در  HMIهای دلتا

مقدمه :

در این فایل  ،چهار روش برای دانلود برنامه در  HMIتوضیح داده شده است .

 )1پورت  USB Slaveبا استفاده از کابل پرینتری
 )2پورت  Ethernetبا استفاده از کابل Cat.6
 )3پورت  USB Hostدانلود از طریق Flash Memory
 )4پورت  )COM1( RS232با استفاده از کابل USB-RS232
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برقراری ارتباط  HMIدلتا از طریق پورت  USB-Slaveو کامپیوتر با استفاده از کابل
پرینتری
برای برقراری ارتباط بین کامپیوتر و  HMIاز طریق پورت  USB Slaveباید وارد صفحه Environment
شده و در بخش  ، Upload/Downloadگزینه  USBرا انتخاب کنید.

درصورتیکه برای دانلود ویا آپلود برنامه  HMIبا پیام زیر و یا مشابه آن  ،که مربوط به عدم برقراری
ارتباط با کامپیوتر است مواجه شدید  ,مطابق مراحل زیر عمل کنید :
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 .1در نرم افزار  DOPsoftوارد منوی  Optionشده و گزینه  Environmentرا انتخاب کنید ،
پنجره زیر نشان داده خواهد شد :
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 .2ابتدا گزینه ی  Uninstall HMI USB Driverرا انتخاب کرده و سپس گزینه Reinstall
 HMI USB Driverرا انتخاب کنید تا دوباره درایور USBنصب شود.
 .3اگر همچنان ارتباط برقرار نشد  ،باید تنظیمات  USB comm Modeرا در تنظیمات ، HMI
بخش  MISCتغییر دهید .
 .4برای  HMIکه درپشت آن دکمه  SYSوجود دارد با فشردن آن وارد تنظیمات  HMIشوید و اگر
 HMIشما از نوع بدون دکمه  SYSاست با چند ثانیه نگه داشتن گوشه باالی سمت چپ وارد
تنظیمات  HMIشوید  .شکل زیر ظاهر شده و  system settingانتخاب کنید :
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 .5مطابق شکل های زیر در قسمت  USBcomm Mode , MISCرا به صفر یا یک تغییر دهید.
( در بعضی ویندوزها با  ، USBcomm Modeدو نیز می توان ارتباط برقرار کرد )

 .6حال مجدد دانلود یا آپلود برنامه را تست کنید .
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برقراری ارتباط  HMIدلتا از طریق کابل  ( CAT6اترنت ) و کامپیوتر (  HMIدارای
پورت اترنت به ویژه  HMIسری ) W
 .1در نرم افزار  DOPsoftوارد منوی  Optionشده و گزینه  Environmentرا انتخاب کنید،
پنجره زیر باز می شود  ,در این قسمت  Ethernetرا انتخاب کنید :

 .2در  HMIکه درپشت آن دکمه  SYSوجود دارد با فشردن آن وارد تنظیمات  HMIشوید و اگر
 HMIشما از نوع بدون دکمه  SYSاست با نگه داشتن چند ثانیه گوشه باالی سمت چپ وارد
تنظیمات  HMIشوید و بخش  system settingرا انتخاب کنید :
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 .3وارد منوی  Networkشده  IP ،و  Subnet Maskرا وارد کنید.
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 ( CONTROL PANEL .4تنظیمات  IPکامپیوتر )
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Network and Sharing Center >> Change adapter setting .5

:  شویدProperties  وارد پنجره.6

 یا کلیک بر روی گزینهInternet Protocol Version 4  با دوبار کلیک کردن بر روی.7
. سیستم را وارد کنیدIP  وارد صفحه تنظیمات شده وproperties

9

 .8در صفحه تنظیمات  IPمورد نظر را وارد کنید  ،توجه داشته باشید که کالس  IPکامپیوتر و
 HMIباید مطابقت داشته باشند.
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دانلود برنامه در  HMIاز طریق فلش مموری )(USB
تمامی  HMIهای دلتا مجهز به پورت  USB Hostمی باشند  ،بنابراین می توانید با استفاده از
فلش مموری برنامه خود را در  HMIدانلود کنید.
برای استفاده از این روش به صورت زیر عمل کنید :
 .1ابتدا فلش مموری ای که برای اینکار در نظر گرفته اید را باید بصورت  FAT32فرمت کنید ).توجه
کنید که فقط فرمت  FAT32در  HMIپشتیبانی می شود(
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 .2برنامه  DOPSoftرا اجرا کرده از منوی فایل یک پروژه جدید تعریف نمایید  .پس از اتمام تنظیمات
مربوط به پروژه جدید به مسیر زیر بروید:
…File >> Make Ext. Memory Data
روی گزینه  Make Ext. Memory Dataکلیک کنید ،

 .3در پنجره باز شده فلش مموری مورد نظر یا محل ذخیره سازی را انتخاب کنید .
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اگر عملیات موفقیت آمیز انجام شود پیغامی به شکل زیر مشاهده خواهد شد ،

 .4فلش را به  HMIمتصل کنید در صورتی که تغذیه  HMIاز قبل وصل شده باشد صدای بوقی مبنی
بر متصل شدن فلش مموری به  HMIشنیده خواهد شد  .اگر درپشت  HMIدکمه  SYSوجود دارد
با فشردن آن وارد تنظیمات  HMIشوید و اگر  HMIشما از نوع بدون دکمه  SYSاست با چند
ثانیه نگه داشتن گوشه باالی سمت چپ صفحه وارد تنظیمات خواهید شد.
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:  وارد مسیر زیر شوید.5
System setting >> File Manager
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 .6از صفحه باز شده گزینه  Copy Fileرا انتخاب کنید :

 .7صفحه زیر نشان داده خواهد شد  ،در این صفحه سمت چپ مبدا و سمت راست مقصد فایل می
باشد ،مبدا را  USBو مقصد را  HMIانتخاب کنید .
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 .8حال در سمت چپ با گزینه  Downیا با لمس USB ،را انتخاب کنید  ،با زدن گزینه  Clickو یا
لمس مجدد  ، USBمحتویات فلش را مشاهده خواهید کرد.

 .9حال با انتخاب  DOWNروی پوشه  HMI-000قرار بگیرید سپس  CLICKرا بزنید .در مرحله بعد
 RIGHTرا بزنید تا عبارت  HMIدر سمت راست انتخاب شود ،به دنبال آن  CLICKرا بزنید.

16

 .10اکنون گزینه  COPYرا انتخاب کنید  ،فایل موجود در فلش مموری جایگزین برنامه  HMIخواهد
شد .



با انجام مراحل باال بدون نیاز به لپ تاپ یا کامپیوتر شما قادر به انتقال برنامه به  HMIخواهید بود.

17

دانلود با استفاده از کابل  USB-RS232و از طریق  COM1در HMI
با استفاده از کابلی که یک سر آن  RS232و سر دیگر آن  USBباشد  ،با اعمال تنظیماتی که در ادامه گفته
می شود می توانید برنامه  HMIرا دانلود یا آپلود کنید .
 .1در برنامه  DOPsoftوارد منو  Optionشده و  Enviornmentرا انتخاب کنید  .در این پنجره
مانند شکل زیر  PC Com Port ،را انتخاب کنید.

 .2بعد از انتخاب گزینه  PC Com Portباید کام پورت کابل را انتخاب کنید  .برای آن که از شماره
کام کابل اطالع پیدا کنید  ،وارد  Device Managerشده تا در قسمت )Ports (COM & LTP
شماره پورت کابل را مشاهده نمایید .
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 .3سپس وارد تنظیمات داخلی  HMIشده و در قسمت  Upload/Downloadگزینه اول
 Standard Modeرا انتخاب کنید .
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 .4بعد از طی مراحل قبل  ،پنجره زیر نمایش داده می شود که در آن دو گزینه  COM1و  QIPقرار
داده شده است  .با انتخاب هر یک از گزینه ها می توانید عمل آپلود یا دانلود برنامه را انجام دهید .

 زمانی که گزینه آپلود و یا دانلود برنامه را در برنامه  DOPsoftانتخاب می کنید  HMIباید در
صفحه نشان داده شده در شکل زیر قرار داشته باشد .
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شرکت خدمات 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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